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Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο Οικονομικών 

Στοιχεία Επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, Άγγελος Φραγκίστας, 

τηλ. 210 3332409, 210 3332621, ηλ. ταχ.: a.fragkistas@minfin.gr/ministeroffice@minfin.gr ) / Γραφείο 

Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής Υπουργείου Οικονομικών (οδός Νίκης 5-7, Τ.Κ. 105 63, Ειρήνη 

Γιαννάκη, τηλ. 210 3332492, 210 3332496,ηλ. ταχ.:generalsecr@minfin.gr ) 

 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ3 X 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4  

                                                 
1 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
2 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
3 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
4 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΤΟΥ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της 

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες 

εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, αξιολόγηση της έναντι 

του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων και 

σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου 

Πιστώσεων, Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022 και λοιπές 

διατάξεις οικονομικού και αναπτυξιακού χαρακτήρα» 

 

ΜΕΡΟΣ Α΄ 

Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών της 

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε 

ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας 
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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 X 

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6  

 

Α. Αιτιολογική έκθεση  

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  

Με το παρόν νομοσχέδιο σκοπούνται η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός του 

νομοθετικού πλαισίου που αφορά στην οργάνωση και τη λειτουργία των Ανωνύμων 

Εταιρειών του Δημοσίου και των Λοιπών Θυγατρικών της Ελληνικής Εταιρείας 

Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (στο εξής Ε.Ε.ΣΥ.Π.). Οι ανώνυμες εταιρείες του 

Δημοσίου αποτελούν ένα πολύ σημαντικό όχημα μέσω του οποίου το κράτος ασκεί 

επιχειρηματική δραστηριότητα χάριν του δημοσίου συμφέροντος και ταυτόχρονα 

κοινωνική πολιτική για την ευημερία των πολιτών και παρέχουν προστιθέμενη αξία για 

το κοινωνικό σύνολο. Απώτερος σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας ανωνύμων εταιρειών 

είναι η μεγιστοποίηση της αξίας για την κοινωνία, μέσω της αποτελεσματικής κατανομής 

των κρατικών πόρων. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η ενιαία ρύθμιση των ζητημάτων 

που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, 

σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας και λογοδοσίας, 

καθώς και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και 

Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.).  

Στα Κεφάλαια Β΄ έως Ε΄, ειδικότερα, ρυθμίζονται τα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης 

των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου, της εποπτείας και του ελέγχου, 

επαναπροσδιορίζεται ο στρατηγικός και επιχειρησιακός σχεδιασμός τους, θεσπίζονται 

για πρώτη φορά διατάξεις για την Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας των Α.Ε., τη δήλωση 

Αποστολής και Ειδικών Υποχρεώσεων των Α.Ε. και τον εξορθολογισμό της συμμετοχής 

του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Ενισχύεται ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου, 

κατ΄εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, βάσει των διεθνών ελεγκτικών προτύπων, ώστε 

να προαχθούν η διαφάνεια και η λογοδοσία στις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου.  

Περαιτέρω, στα Κεφάλαια ΣΤ΄ και Ζ΄ καθορίζονται όσα θα ισχύουν για τις εταιρείες των 

οποίων οι μετοχές ανήκουν στην Ε.Ε.ΣΥ.Π., δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο φορέων 

γενικής κυβέρνησης και συνιστούν λοιπές θυγατρικές με βάση το άρθρο 197 του ν. 

4389/2016 (Α΄94), οι οποίες είχαν υπαχθεί στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 

(Α΄314). Η Ε.Ε.ΣΥ.Π. λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους 

                                                 
5 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

6 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  
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κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας για να εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό, δηλαδή να 

διαχειρίζεται και να αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία, προκειμένου να συνεισφέρει 

πόρους για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας και για την 

πραγματοποίηση των επενδύσεων για την ενίσχυση της ανάπτυξης της ελληνικής 

οικονομίας και συμβάλλει στην απομείωση των οικονομικών υποχρεώσεων της 

Ελληνικής Δημοκρατίας. Για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρόλου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ως 

μετόχου κρίνεται αναγκαία η αποσαφήνιση και ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Γενικής 

Συνέλευσης των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και η απάλειψη 

ερμηνευτικών ζητημάτων που έχουν εντοπισθεί σχετικά με την εφαρμογή του ν. 

4389/2016 και του ν. 3429/2005.  

 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από κατακερματισμό των ρυθμίσεων 

εξαιτίας του οποίου προκύπτουν εννοιολογικές αντιφάσεις, κενά δικαίου, επικαλύψεις 

και σύγκρουση αρμοδιοτήτων διαφόρων φορέων. Οι υφιστάμενες διατάξεις που διέπουν 

τις Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου έχουν αφενός καταστεί παρωχημένες, καθώς δεν 

έχουν τροποποιηθεί ουσιαστικά από το 2005, και αφετέρου ο νομικός και εννοιολογικός 

προσδιορισμός της δημόσιας επιχείρησης και του πεδίου εφαρμογής του ν. 3429/2005 

έχει προκαλέσει προβλήματα τόσο στη δημόσια διοίκηση όσο και στον νομικό κόσμο. 

Αναφορικά με τις εταιρείες των οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. και 

δυνάμει του άρθρου 197 του ν. 4389/2016 συνιστούν λοιπές θυγατρικές της, καθίσταται 

επιβεβλημένη η νομοθετική ρύθμιση με την οποία οι λοιπές θυγατρικές δεν θα 

υπάγονται στον ν. 3429/2005 και το ρυθμιστικό τους πλαίσιο θα είναι συμβατό και ενιαίο 

με αυτό που διέπει τη μητρική εταιρεία Ε.Ε.ΣΥ.Π. και τις άμεσες θυγατρικές της. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

  

Αφορά στις Ανώνυμες Εταιρείες στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο έχει την απόλυτη 

πλειοψηφία των μετοχών και τις λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π.. 

 

 

 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ  Χ       ΟΧΙ       

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 
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 Ο νόμος 3429/2005 (Α’ 314) ρυθμίζει την οργάνωση, διοίκηση, λειτουργία και 

κρατική εποπτεία των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών καθώς και των ΝΠΙΔ 

που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης με προϋπολογισμό που υπερβαίνει το όριο της 

υπουργικής απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014 (Α΄143). 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από 

κατακερματισμό ρυθμίσεων και εννοιολογικές αντιφάσεις με ευρύ πεδίο εφαρμογής 

σε νομικά πρόσωπα που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και το γεγονός ότι οι 

διατάξεις είναι ατελείς και παρωχημένες ως προς την εφαρμογή σύγχρονων 

μοντέλων διοίκησης και εταιρικής διακυβέρνησης Ανωνύμων Εταιρειών, κρίνεται 

απαραίτητο να υπάρξει νέα νομοθέτηση που θα αφορά αποκλειστικά τις Ανώνυμες 

Εταιρείες με μέτοχο πλειοψηφίας το Ελληνικό Δημόσιο. Το νέο νομοθέτημα υιοθετεί 

και εφαρμόζει τα σύγχρονα πρότυπα της εταιρικής διακυβέρνησης αναφορικά με την 

οργάνωση και λειτουργία της εταιρείας, τον τρόπο διορισμού των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου, τη διασφάλιση της διαφάνειας-ακεραιότητας-λογοδοσίας 

και αποφυγής συγκρούσεων συμφερόντων των διοικήσεων, τους μηχανισμούς 

επίβλεψης και ελέγχου και τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

Η τροποποίηση της οργάνωσης και λειτουργίας και του συστήματος εταιρικής 

διακυβέρνησης των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών 

της Ε.Ε.ΣΥ.Π. επιβάλλεται αφενός για τον εκσυγχρονισμό της, αφετέρου για τη 

συγκέντρωση σε ένα ενιαίο νομοθέτημα των σχετικών θεμάτων και διαδικασιών. 

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας; 

 

i)  με αλλαγή 

προεδρικού 

διατάγματος, 

υπουργικής 

απόφασης ή άλλης 

κανονιστικής 

πράξης; 

 

Καθώς το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από 

κατακερματισμό ρυθμίσεων και εννοιολογικές αντιφάσεις 

με ευρύ πεδίο εφαρμογής σε νομικά πρόσωπα που έχουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά, κρίνεται απαραίτητο να 

υπάρξει νέα νομοθέτηση που θα αφορά αποκλειστικά στις 

Ανώνυμες Εταιρείες με μέτοχο πλειοψηφίας το Ελληνικό 

Δημόσιο. 

 

 

 

 ii) με αλλαγή 

διοικητικής 

πρακτικής 

συμπεριλαμβανομ

ένης της 

δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής 

προσέγγισης της 

υφιστάμενης 

νομοθεσίας; 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να 

εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας, 

καθώς αφορούν σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης 

Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και της Ε.Ε.ΣΥ.Π., 

ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση.  
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 iii) με διάθεση 

περισσότερων 

ανθρώπινων και 

υλικών πόρων; 

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων 

δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των 

θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Ανωνύμων 

Εταιρειών του Δημοσίου και της Ε.Ε.ΣΥ.Π..  

 

 

 

 
Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ   Χ      ΟΧΙ    

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

 

i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 

της Ε.Ε. ή του 

ΟΟΣΑ: 

Ελήφθησαν υπόψη οι κατευθυντήριες οδηγίες του 

Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) για την εταιρική διακυβέρνηση των εταιρειών που 

ανήκουν στο κράτος (OECD Guidelines on Corporate 

Governance of State-Owned Enterprises). 

 ii) σε όργανα της Ε.Ε.:  

 iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 

 

 

 
Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

 

 

 

 

 

      Χ 

 

 

 

 

Χ                                                    Χ 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  
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i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Η εισαγωγή ενιαίου θεσμικού πλαισίου της 

εταιρικής διακυβέρνησης και του εν γένει 

συστήματος κανόνων, αρχών, πρακτικών και 

διαδικασιών που διέπουν τη λειτουργία των 

ανωνύμων εταιρειών του Δημοσίου και των 

λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. ΑΕ. 

 

ii) μακροπρόθεσμοι: 

Ενίσχυση της διαφάνειας και βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας των ανωνύμων εταιρειών 

του Δημοσίου 

9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον τομέα νομοθέτησης 

 

 

 
Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 

η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:     ΑΜΕΣΗ   

   ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

 

i)  Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

 
ii) Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 

στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                   

ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε: 
 

 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 
Αναφέρατε ποια είναι 

αυτά τα συστήματα: 

 

 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε:  
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 1 Ορίζεται ο σκοπός του νομοσχεδίου που είναι η εισαγωγή ενιαίου 

σύγχρονου θεσμικού πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησης και 

του εν γένει συστήματος λειτουργίας των ανωνύμων εταιρειών, 

των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη 

πλειοψηφία στο ελληνικό Δημόσιο, καθώς και των λοιπών 

θυγατρικών (σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄94)) 

της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Ε.Ε.ΣΥ.Π. 

Α.Ε.), καθώς και η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στην 

Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. και στη διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου 

σε ανώνυμες εταιρείες. 

 

 2 Με το άρθρο αυτό καθορίζεται ως αντικείμενο νόμου: 

i) Για το κεφάλαιο Β, η ενιαία ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στη 

λειτουργία και διαχείριση των ανώνυμων εταιρειών του 

Δημοσίου, σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής διακυβέρνησης, 

της διαφάνειας και τις κατευθυντήριες οδηγίες του Οργανισμού 

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), στην 

εποπτεία και τον έλεγχο αυτών, στον αποτελεσματικό 

επιχειρησιακό και στρατηγικό σχεδιασμό τους, στην ενίσχυση του 

εσωτερικού ελέγχου, ώστε να προαχθούν η διαφάνεια και η 

λογοδοσία, καθώς και στη διαχείριση και αξιοποίηση των 

συμμετοχών του δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Επίσης, 

τίθεται το πρώτον το πλαίσιο χάραξης της πολιτικής κρατικής 

ιδιοκτησίας των ΑΕ και της δήλωσης αποστολής και ειδικών 

υποχρεώσεών τους. 

ii) Για το κεφάλαιο Γ΄ η ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν στη 

διαχείριση των συμμετοχών του Δημοσίου σε ανώνυμες 

εταιρείες. 

iii) Για το κεφάλαιο Δ΄, η ρύθμιση με ενιαίο τρόπο θεμάτων που 

αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση των εταιρειών, των 

οποίων οι μετοχές έχουν μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία 

Συμμετοχών και Περιουσίας ΑΕ (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.) και δυνάμει του 

άρθρου 197 του ν. 4389/2016 συνιστούν λοιπές θυγατρικές της, 

ώστε το ρυθμιστικό τους πλαίσιο να είναι συμβατό με αυτό που 
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διέπει τη μητρική εταιρεία Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε και τις άμεσες θυγατρικές 

της του άρθρου 188 του ν. 4389/2016. 

iv) Για το κεφάλαιο Ε΄, η αντιμετώπιση ζητημάτων που αφορούν 

στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. 

 3 Με το άρθρο αυτό καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής. Ειδικότερα:  

i) Το κεφάλαιο Β΄ εφαρμόζεται σε κάθε ανώνυμη εταιρεία, της 

οποίας το μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία 

στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και στις θυγατρικές της. Οι εν λόγω 

εταιρείες χαρακτηρίζονται ως οντότητες δημοσίου 

ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τον ορισμό του παραρτήματος Α΄ 

του ν. 4308/2014. Το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εν λόγω 

εταιρειών διέπεται από τον παρόντα, καθώς και από τον ν. 

4548/2018 περί ανωνύμων εταιρειών και την αναλογική 

εφαρμογή των άρθρων 3, 4, 5 και 6 του ν. 4795/2021 (Α΄62) και 

τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 

όπου δεν έρχονται σε αντίθεση με τον παρόντα. Αναφέρονται 

εξαντλητικά οι ανώνυμες εταιρείες που εξαιρούνται από την 

εφαρμογή του Κεφαλαίου Β. 

Συγκεκριμένα, το Κεφάλαιο Β δεν εφαρμόζεται: 

α) στις εταιρείες στις οποίες το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει 

μειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου τους, οι οποίες 

είναι εταιρείες εκτός δημοσίου τομέα και λειτουργούν με βάση 

τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Στις εν λόγω εταιρείες 

παύουν να ισχύουν ειδικά νομοθετήματα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, ακόμη και αν σε αυτά αναφέρονται ονομαστικά, 

β) στις εισηγμένες και στις εταιρείες που είναι συνδεδεμένες, 

κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251), με 

εταιρείες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά, οι οποίες υπάγονται 

στο Κεφάλαιο Β΄ του ν. 3429/2005 (π.χ ΑΔΜΗΕ ΑΕ), 

γ) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 

(Ε.Ε.ΣΥΠ) και στις θυγατρικές της,  

δ) στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα Επενδύσεων Α.Ε. και στις 

θυγατρικές της, οι οποίες δεν ανήκουν στο Δημόσιο ή τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, έχουν εξειδικευμένο αντικείμενο 

κατακτώντας ένα διευρυμένο μερίδιο στη διαμεσολάβηση 

χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

παρέχοντας πλέον, εκτός από εγγυήσεις, και άλλα σύγχρονα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα, μέσω της δημιουργίας ταμείων 

ειδικού σκοπού από τα οποία εξασφαλίζονται χρηματοδοτήσεις 

χαμηλού κόστους. 

ε) στην Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρου Νιάρχου Μ.Α.Ε., η 

οποία είναι κοινωφελής οργανισμός και έχει ως σκοπό 

τη συντήρηση, λειτουργία και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού 

Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος,  
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στ) στην Ελληνική Εταιρεία Εξαγωγικών Πιστώσεων Α.Ε., η οποία 

ως φορέας, διαθέτει ίδια κεφάλαια προερχόμενα από την 

ασφαλιστική δραστηριότητά του, μη επιβαρύνοντας τον κρατικό 

προϋπολογισμό ή το ΠΔΕ και εποπτεύεται από το Υπουργείο 

Εξωτερικών, ως βραχίονας στην άσκηση της οικονομικής 

διπλωματίας 

ζ) στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου 

Α.Ε., η οποία αποτελεί τον επίσημο κρατικό φορέα, υπό την 

εποπτεία του αρμόδιου Υπουργού για τις Διεθνείς Οικονομικές 

Σχέσεις και την Εξωστρέφεια, για την προσέλκυση επενδύσεων, 

την προώθηση των εξαγωγών για τη διασφάλιση του δημόσιου 

συμφέροντος και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. 

η) στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών 

Προγραμμάτων Α.Ε. (ΜΟΔ ΑΕ), η οποία έχει ειδικό ρόλο στην 

υποστήριξη των Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης ΕΣΠΑ και των 

αρμόδιων Υπηρεσίων του Υπουργείου Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, ως προς την ενίσχυση της διαχειριστικής ικανότητας 

και οργάνωσης, καθώς και στο ενιαίο σύστημα διοίκησης 

ανθρωπίνου δυναμικού των δομών του ΕΣΠΑ. Η εταιρεία είναι μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, δεν ασκεί επιχειρηματική και 

συναλλακτική δραστηριότητα και η στόχευσή της διαμορφώνεται 

σε ευθεία γραμμή από τα συναρμόδια υπουργεία. Οι διατάξεις 

που αφορούν στις αρμοδιότητες της ΜΟΔ ΑΕ έχουν εγκριθεί από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση και, κατά το μέρος αυτό, συναποτελούν το 

σχετικό ειδικό νομοθετικό πλαίσιο. 

ii) Το κεφάλαιο Γ΄ αφορά στις ανώνυμες εταιρείες, στις οποίες το 

ελληνικό Δημόσιο κατέχει μετοχές, ανεξαρτήτως του ποσοστού 

συμμετοχής του στο μετοχικό τους κεφάλαιο. 

iii) Το κεφάλαιο Δ΄ αφορά στις λοιπές θυγατρικές της Ελληνικής 

Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε.), 

σύμφωνα με το άρθρο 197 του ν. 4389/2016 (Α΄94), οι οποίες δεν 

έχουν μετοχές εισηγμένες στο χρηματιστήριο και είχαν υπαχθεί 

στο πεδίο εφαρμογής του ν. 3429/2005 (Α΄314). Το εν λόγω 

κεφάλαιο εφαρμόζεται και στη θυγατρική ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ και 

υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης του ν. 4758/2020 (Α’ 242). Το 

θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των λοιπών θυγατρικών της 

Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. διέπεται από τον παρόντα, το Κεφάλαιο ΙΓ΄ του ν. 

4389/2016 περί σύστασης της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., τον ν. 4548/2018 

(Α΄148) περί ανώνυμων εταιρειών, όπου δεν έρχονται σε 

αντίθεση με τον παρόντα, και από την αναλογική εφαρμογή του 

ν. 4706/2020 (Α΄136) περί εταιρικής διακυβέρνησης. Το Κεφάλαιο 

Δ΄ δεν εφαρμόζεται στις εταιρείες στις οποίες η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. 

κατέχει μειοψηφικό ποσοστό του μετοχικού κεφαλαίου τους οι 

οποίες είναι εταιρείες εκτός δημοσίου τομέα και λειτουργούν με 
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βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και για τις οποίες 

παύουν να ισχύουν ειδικά νομοθετήματα του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, ακόμη και αν σε αυτά αναφέρονται ονομαστικά. 

Ειδικά για την εταιρεία Ο.Α.Σ.Α Α.Ε. και τις θυγατρικές της ΣΤΑ.ΣΥ. 

Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. πέραν των άρθρων 39 έως 41 εφαρμόζονται τα 

άρθρα 33, 35, 36 με την εξαίρεση της έγκρισης των ετήσιων 

προϋπολογισμών τους από τη Γενική Συνέλευση, 37 και 38. 

 4 Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το κράτος ασκεί τα 

δικαιώματα του μετόχου στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων το 

μετοχικό κεφάλαιο ανήκει κατά απόλυτη πλειοψηφία στο 

ελληνικό Δημόσιο, ως θεματοφύλακας του δημοσίου 

συμφέροντος. Προβλέπεται ότι το Δημόσιο, ως μέτοχος, οφείλει 

να αναπτύσσει την «Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανωνύμων 

Εταιρειών» (Ownership Policy), στην οποία τίθενται ο απώτερος 

σκοπός της κρατικής ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων και οι κύριοι 

λόγοι για τους οποίους το κράτος ιδρύει ή κατέχει μετοχές σε 

ανώνυμες εταιρείες (παροχή δημόσιων αγαθών ή/και υπηρεσιών 

ύπαρξη φυσικού μονοπωλίου, δραστηριότητες εθνικής και 

οικονομικής στρατηγικής σημασίας). Επίσης, στην Πολιτική 

περιγράφεται ο ρόλος του κράτους στη διακυβέρνηση των 

εταιρειών καθώς και ο τρόπος με τον οποίο το κράτος και οι 

δημόσιες υπηρεσίες θα εφαρμόσουν την πολιτική ιδιοκτησίας. Η 

«Πολιτική Κρατικής Ιδιοκτησίας Ανώνυμων Εταιρειών» εγκρίνεται 

από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και 

επανεξετάζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να 

αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

 5 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι εταιρείες της παρ. 

1 του άρθρου 3 καταρτίζουν, μετά από σύμφωνη γνώμη του 

Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού που εποπτεύει την 

επιχείρηση, τη «Δήλωση Αποστολής» τους. Η «Δήλωση 

Αποστολής» είναι σύντομη, περιεκτική και ξεκάθαρη, 

αντικατοπτρίζει τον σκοπό της εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται 

στον ιδρυτικό της νόμο και στο καταστατικό της και περιγράφει 

τις δραστηριότητες και την πορεία που η εταιρεία επιδιώκει για 

το μέλλον και τη δέσμευσή της στην υλοποίηση της δημόσιας 

πολιτικής. Η Δήλωση αναρτάται στον ιστότοπο της εταιρείας και 

επανεξετάζεται τακτικά ανά πέντε (5) έτη ώστε να 

αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε συνθήκες. 

Περαιτέρω στην παρ. 2 ορίζεται ότι μεταξύ της εταιρείας και του 

Δημοσίου, εκπροσωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών και 

τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, συνάπτεται «Δήλωση 

ειδικών υποχρεώσεων» διάρκειας τριών (3) ετών. Στη Δήλωση 

καθορίζονται οι σχέσεις και οι υποχρεώσεις της εταιρείας 
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απέναντι στο κράτος, καθώς και οι στόχοι που δεσμεύεται η 

εταιρεία να επιτύχει στο πλαίσιο του εγκεκριμένου στρατηγικού 

και επιχειρησιακού σχεδίου και του ετήσιου προϋπολογισμού 

της. Αναφέρονται ενδεικτικά τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει η δήλωση ειδικών υποχρεώσεων.  

Η παρ. 3 ορίζει ότι οι δείκτες απόδοσης και οι στόχοι που 

περιγράφονται στη δήλωση ειδικών υποχρεώσεων αποτελούν τη 

βάση για τη διαμόρφωση του ατομικού συμβολαίου επίτευξης 

στόχων και της ετήσιας ειδικής ανταμοιβής (bonus) των παρ. 3 και 

4 του άρθρου 11. 

Η παρ. 4 ορίζει οι εταιρείες που υποχρεούνται να παράγουν 

αγαθά ή να παρέχουν υπηρεσίες στο Δημόσιο ή να εκπληρώσουν 

οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις δημόσιου συμφέροντος, 

συνάπτουν σύμβαση παροχής δημόσιας υπηρεσίας με το 

Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό 

Οικονομικών και τον υπουργό που εποπτεύει την εταιρεία, στην 

οποία περιγράφονται το αντικείμενο, οι όροι παροχής της 

δημόσιας υπηρεσίας και η αποζημίωση, τηρουμένης της εθνικής 

και ενωσιακής νομοθεσίας για τις κρατικές ενισχύσεις.  

 6 Με το άρθρο αυτό ορίζεται ότι οι εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 

3 διοικούνται από διοικητικό συμβούλιο, που διαμορφώνει τη 

στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής τους. Περαιτέρω 

καθορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη 

δικαστική και εξώδικη εκπροσώπησή τους καθώς και για κάθε 

πράξη που αφορά στη διοίκηση και διαχείρισή τους, και στην εν 

γένει επιδίωξη του σκοπού τους. 

 7 Στη διάταξη του άρθρου 7 καθορίζονται τα σχετικά με τον 

διορισμό των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Ειδικότερα 

στην παρ. 1 ορίζεται ότι ο αριθμός των μελών ορίζεται από τη 

Γενική Συνέλευση. Το διοικητικό συμβούλιο αποτελείται, πάντως, 

από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη και όχι περισσότερα των έντεκα 

(11), συμπεριλαμβανομένου του εκπροσώπου των εργαζομένων 

εφόσον η συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο προβλέπεται 

στο καταστατικό ή σε διάταξη νόμου. Tο διοικητικό συμβούλιο 

αποτελείται από εκτελεστικά, μη εκτελεστικά και ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη, όπως αυτά ορίζονται στις παρ. 4, 5 και 6 του ν. 

4706/2020 (Α΄136) Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος, ο 

Αντιπρόεδρος και ο Διευθύνων ή Εντεταλμένος Σύμβουλος των 

εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, επιλέγονται σύμφωνα με τη 

διαδικασία του άρθρου 20, των παρ. 1 έως 5 του άρθρου 21 και 

των άρθρων 22 και 23 του ν. 4735/2020 (Α΄197) περί επιλογής 

διοικήσεων στον δημόσιο τομέα, μη θιγομένης της διαδικασίας 

κοινοβουλευτικής ακρόασης ή παροχής γνώμης, όπου αυτή 

προβλέπεται σύμφωνα με τις κατά περίπτωση ειδικές διατάξεις 
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και το άρθρο 49Α του Κανονισμού της Βουλής. Διορίζονται με 

απόφαση της γενικής συνέλευσης κατόπιν εισήγησης του 

εποπτεύοντος υπουργού.  

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι τα λοιπά μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου ορίζονται από τη γενική συνέλευση κατόπιν 

εισήγησης του εποπτεύοντος υπουργού, η θητεία των οποίων δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τα έξι (6) έτη. Για την εκλογή των μελών από 

τη γενική συνέλευση απαιτείται η προηγούμενη εκ μέρους τους 

προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης ότι δεν συντρέχουν στο 

πρόσωπό τους τα κωλύματα του άρθρου 8 και δεν υφίσταται 

σύγκρουση συμφερόντων ή καθηκόντων. 

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι ο εκπρόσωπος των εργαζομένων 

αναδεικνύεται κατόπιν αρχαιρεσιών παρουσία δικαστικού 

αντιπροσώπου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 1264/1982 (Α΄79) 

και έως τον ορισμό του το διοικητικό συμβούλιο συγκροτείται και 

λειτουργεί νόμιμα. 

Η παρ. 5 προβλέπει πώς ορίζεται η ιδιότητα των μελών του 

διοικητικού συμβουλίου ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών 

μελών. 

Η παρ. 6. προβλέπει πώς καλύπτεται η θέση των λοιπών μελών 

του διοικητικού συμβουλίου, δηλαδή πλην του Προέδρου, του 

Αντιπροέδρου και του Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου, 

σε περίπτωση πρόωρης λήξης της θητείας τους για οποιονδήποτε 

λόγο. Η αντικατάστασή τους γίνεται με την ίδια διαδικασία 

διορισμού τους, με θητεία το υπόλοιπο της θητείας του μέλους 

που αντικαθίσταται. Περαιτέρω ορίζεται ότι το διοικητικό 

συμβούλιο λειτουργεί νόμιμα μέχρι την αντικατάσταση των 

παραιτηθέντων ή θανόντων μελών ή των μελών που για 

οποιοδήποτε λόγο απώλεσαν την ιδιότητάς του ως μελών, πλην 

του εκπροσώπου των εργαζομένων, ή των προσώπων της παρ. 6, 

εφόσον ο αριθμός των μελών του είναι τουλάχιστον τρείς (3).  

 

 8 Στη διάταξη του άρθρου 8 ορίζεται ότι ένα πρόσωπο δεν δύναται 

να έχει την ιδιότητα του προέδρου, διευθύνοντος συμβούλου ή 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου σε δύο εταιρείες που 

υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3. 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή 

μέλος Διοικητικού Συμβουλίου των εταιρειών, που υπάγονται στο 

πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 3, δύναται να είναι 

Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος ή μέλος διοικητικού 

συμβουλίου συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών, κατά την έννοια 

του άρθρου 32 του ν. 4308/2014, χωρίς καμία πρόσθετη αμοιβή 

ή αποζημίωση. 
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Η παρ. 3 καθορίζει τα απαιτούμενα προσόντα διορισμού για τα 

λοιπά μέλη του διοικητικού συμβουλίου. 

Η παρ. 4 αναφέρεται στα κωλύματα ή τους περιορισμούς των 

μελών του διοικητικού συμβουλίου για τον ορισμό τους, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007 (Α΄26).  

Στην παρ. 5 θεμελιώνεται ακυρότητα του διορισμού μέλους του 

διοικητικού συμβουλίου, που έγινε κατά παράβαση του παρόντος 

άρθρου. Προβλέπεται ότι το μέλος παύεται αμέσως μόλις η 

παράβαση αυτή γίνει αντιληπτή. 

Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι η κείμενη νομοθεσία που καθιερώνει 

επιπλέον προϋποθέσεις, ανικανότητες ή ασυμβίβαστα για τα 

μέλη του διοικητικού συμβουλίου συνεχίζει να ισχύει. Περαιτέρω 

ορίζεται ότι το καταστατικό ή ο εσωτερικός κανονισμός της 

εταιρείας μπορεί να προβλέπει και άλλες προϋποθέσεις και 

προσόντα διορισμού των μελών του διοικητικού συμβουλίου, 

εφόσον αυτά δεν αντίκεινται σε άλλες διατάξεις. 

Στην παρ. 7 ορίζεται ότι για την επιλογή και τον διορισμό των 

μελών του Διοικητικού Συμβουλίου τηρείται η επαρκής 

εκπροσώπηση ανά φύλο σε ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το ένα 

τρίτο (1/3) του συνόλου των μελών του διοικητικού συμβουλίου. 

Σε περίπτωση κλάσματος, το ποσοστό αυτό στρογγυλοποιείται 

στο προηγούμενο ακέραιο.  

 

 9 Στην προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται τα σχετικά με τον 

κανονισμό λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. Ορίζονται τα 

στοιχεία που είναι απαραίτητο να περιλαμβάνει υποχρεωτικά ο 

κανονισμός λειτουργίας του διοικητικού συμβουλίου. 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως, όταν παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ πλέον ενός των συμβούλων, 

μεταξύ των οποίων ένα τουλάχιστον ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος. Στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου που έχουν 

θέμα την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 

ή η ημερήσια διάταξη των οποίων περιλαμβάνει θέματα για την 

έγκριση των οποίων προβλέπεται αυξημένη απαρτία και 

πλειοψηφία σύμφωνα με τον ν. 4548/2018 (Α΄14), το διοικητικό 

συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται δύο (2) 

τουλάχιστον ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη.  

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι στο διοικητικό συμβούλιο προβλέπεται 

θέση Προέδρου και θέση Διευθύνοντος Συμβούλου. Ο Πρόεδρος 

του διοικητικού συμβουλίου δεν μπορεί να έχει εκτελεστικές 

αρμοδιότητες. 

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη 

δύνανται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να υποβάλλουν, από 
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κοινού ή το καθένα χωριστά, αναφορές και εκθέσεις προς την 

τακτική ή έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας, ανεξάρτητα 

από τις εκθέσεις που υποβάλλει το διοικητικό συμβούλιο.  

Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι τα μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου συνέρχονται τουλάχιστον μια φορά 

ετησίως, ή και εκτάκτως όταν κρίνεται σκόπιμο χωρίς την 

παρουσία εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητήσουν την 

επίδοση των τελευταίων, ιδίως ως προς την υλοποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου, την επίτευξη των στόχων που 

προβλέπονται στη Δήλωση Ειδικών Υποχρεώσεων της παρ.2 του 

άρθρου 5 και την εν γένει συνολική διαχείριση. Το πόρισμα της 

αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση.  

Στην παρ. 6 καθορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο συλλογικά 

αξιολογεί ετησίως την αποτελεσματικότητά του, την εκπλήρωση 

των καθηκόντων του, καθώς και των επιτροπών του. Το πόρισμα 

της αξιολόγησης υποβάλλεται στη Γενική Συνέλευση. 

 10 Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται τα σχετικά με την 

Επιτροπή Ελέγχου των υπαγόμενων στο παρόν σχέδιο, η οποία 

αποτελείται από τρία τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου της. Τα μέλη της επιτροπής ελέγχου 

διαθέτουν επαρκή γνώση του τομέα στον οποίο 

δραστηριοποιείται η εταιρεία, ορίζονται και παύονται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων και είναι στην 

πλειοψηφία τους ανεξάρτητα, εφαρμοζόμενου αναλόγως για τα 

μέλη αυτά του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 (Α΄136). Ένα 

τουλάχιστον από τα ανεξάρτητα μέλη της επιτροπής ελέγχου έχει 

αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και εμπειρία στην ελεγκτική ή 

λογιστική και παρίσταται υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις της 

επιτροπής ελέγχου που αφορούν στην έγκριση των οικονομικών 

καταστάσεων. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται από τα μέλη ένας 

εκ των ανεξάρτητων. 

Η παρ. 2 προσδιορίζει ενδεικτικά τις υποχρεώσεις της Επιτροπής 

Ελέγχου. 

Η παρ. 3 προβλέπει ότι η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει σε τακτά 

χρονικά διαστήματα, τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές ετησίως, και 

εκτάκτως όταν απαιτηθεί. Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται σχετικά 

πρακτικά. 

 

 11 Στο άρθρο 11 περιγράφεται ο τρόπος καθορισμού των αμοιβών 

και αποζημιώσεων των μελών του διοικητικού συμβουλίου, οι 

οποίες εγκρίνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που 

κοινοποιείται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα καθήκοντά τους με 

ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια κατά τη διαμόρφωση 

136 



της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση για την έγκριση των 

αποδοχών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο την πρόταση της επιτροπής 

αποδοχών όσο και τις ατομικές επιδόσεις και την επίδοση της 

εταιρείας. Το ύψος των αμοιβών και αποζημιώσεων δεν δύναται 

να ξεπερνά τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, κατά 

την παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). 

Στην παρ. 2 προβλέπεται η δυνατότητα παροχής κάλυψης 

ασφαλιστηρίου συμβολαίου για τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου έναντι τρίτων το οποίο θα αφορά στην κάλυψη των 

νομικών εξόδων που τυχόν θα απαιτηθούν στο πλαίσιο 

δικαστικών υποθέσεων των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3, 

στις οποίες έχουν εμπλακεί προσωπικά τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου λόγω της ιδιότητάς τους αυτής. Η κάλυψη θα αφορά 

αποκλειστικά τις περιπτώσεις των δράσεών τους στο πλαίσιο της 

ιδιότητάς τους ως μελών και εφόσον δεν προκύπτει δόλος ή 

βαριά αμέλεια.  

Στην παρ. 3 προβλέπεται πρόσθετη ετήσια ανταμοιβή (bonus), 

υπό τη μορφή κινήτρου επίτευξης στόχων, εκτός του ορίου της 

παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015, η οποία δύναται να 

παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή στον Εντεταλμένο 

Σύμβουλο, εφόσον, κατόπιν αξιολόγησής του από τη Γενική 

Συνέλευση, αποδειχθεί ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένοι 

ποιοτικοί και ποσοτικοί στόχοι με βάση δείκτες απόδοσης, οι 

οποίοι θα είναι μετρήσιμοι, εφικτοί, ρεαλιστικοί, χρονικά 

προσδιορισμένοι και συμβατοί με τη Δήλωση Ειδικών 

Υποχρεώσεων του άρθρου 5. Επιπλέον προβλέπεται ότι 

απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκριση της πρόσθετης αμοιβής 

είναι η ολοκλήρωση τουλάχιστον ενός (1) έτους στην εν λόγω 

θέση ευθύνης και κατά το τελευταίο οικονομικό έτος, κατά τη 

διάρκεια του οποίου κατέχει τη θέση ευθύνης, η διαπίστωση 

σημαντικής βελτίωσης του ετήσιου θετικού οικονομικού 

αποτελέσματος της εταιρείας βάσει της κατάστασης 

αποτελεσμάτων των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. 

Οι στόχοι και το ύψος της μεταβλητής αμοιβής θα προβλέπονται 

σε πρόταση σχεδίου επίτευξης στόχων, η οποία υποβάλλεται από 

τον Διευθύνοντα ή Εντεταλμένο Σύμβουλο στη Γενική Συνέλευση 

και εγκρίνεται από αυτήν. Σε επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση 

αξιολογείται απολογιστικά η απόδοση του Διευθύνοντος ή 

Εντεταλμένου Συμβούλου και εγκρίνεται η παροχή ή μη της 

πρόσθετης αμοιβής, λαμβανομένης υπόψη και της σχετικής 

έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσής τους, που υποβάλλεται 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 9. Σε κάθε περίπτωση το 

σύνολο των ετήσιων τακτικών αποδοχών και της ειδικής 

ανταμοιβής της παρούσας, αναγόμενο σε δωδεκάμηνη βάση, δεν 
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μπορεί μηνιαίως να υπερβαίνει το ενενήντα τοις εκατό (90%) των 

αποδοχών και των επιδομάτων του Προέδρου του Αρείου Πάγου 

κατά την περ. (α) της παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.  

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι στις ανώνυμες μη κερδοσκοπικές 

εταιρείες και σε αυτές που λειτουργούν ως διαχειριστές, για τις 

οποίες δεν ισχύει η προϋπόθεση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 

3 περί βελτίωσης του ετήσιου οικονομικού αποτελέσματος της 

εταιρείας με βάση την κατάσταση αποτελεσμάτων των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων, δύναται να παρέχεται 

πρόσθετη ετήσια ειδική ανταμοιβή (bonus) στον Διευθύνοντα ή 

Εντεταλμένο Σύμβουλο. 

Στην παρ. 5 ορίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου 

δικαιούνται αποζημίωσης, επιπλέον αυτής που λαμβάνουν εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών του διοικητικού συμβουλίου, λόγω των 

επιπρόσθετων καθηκόντων με τα οποία έχουν επιφορτιστεί και 

για τη συμμετοχή τους στις επιπλέον συνεδριάσεις που 

πραγματοποιούν. 

 

 12 Στο άρθρο 12 ορίζεται ότι οι εταιρείες διαθέτουν επιτροπή 

αποδοχών, τα μέλη της οποίας ορίζονται και παύονται με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Η Επιτροπή 

αποτελείται από τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου, εκ των οποίων δύο (2) τουλάχιστον μέλη είναι 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά. Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Η θητεία των μελών της 

επιτροπής αποδοχών συμπίπτει με τη θητεία του διοικητικού 

συμβουλίου. Η επιτροπή αποδοχών έχει την αρμοδιότητα να 

προτείνει το ύψος αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου (συμπεριλαμβανομένων του Προέδρου, 

Αντιπροέδρου και Διευθύνοντος ή Εντεταλμένου Συμβούλου), 

καθώς και για τους γενικούς διευθυντές που επιλέγονται και 

ορίζονται σύμφωνα με το άρθρο 23 του παρόντος, το οποίο 

διαμορφώνεται για κάθε μέλος ανάλογα με τις αρμοδιότητές του 

και τον βαθμό ευθύνης του, και να υποβάλει σχετική εισήγηση επ’ 

αυτών προς το διοικητικό συμβούλιο. Για τη διαμόρφωση του 

ύψους των αποδοχών των μελών του διοικητικού συμβουλίου 

λαμβάνονται υπόψη, ενδεικτικά, οι εξής παράμετροι: 

α) το μέγεθος της εταιρείας,  

β) η πολυπλοκότητα της δράσης της, 

γ) η σπουδαιότητά της στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής,  

δ) η συμβολή της στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, 

ε) η λειτουργία της σε ανταγωνιστικό ή μη περιβάλλον, 

στ) οι στρατηγικοί στόχοι της εταιρείας και ο βαθμός επίτευξης 

μακροπρόθεσμης αξίας. 
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 13 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται τα ζητήματα που 

αφορούν στη Γενική Συνέλευση, η οποία ορίζεται ως το ανώτατο 

όργανο της εταιρείας και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε 

εταιρική υπόθεση, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο. Οι αποφάσεις 

δεσμεύουν και τους απόντες ή διαφωνούντες μετόχους. 

Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι το Δημόσιο 

παρίσταται ως μέτοχος στη γενική συνέλευση των εταιρειών της 

παρ. 1 του άρθρου 3, εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό 

Οικονομικών και τον εποπτεύοντα Υπουργό. Η γενική συνέλευση 

ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως επί θεμάτων της 

ημερήσιας διάταξης, όταν παρίσταται σε αυτήν το ελληνικό 

Δημόσιο, νομίμως εκπροσωπούμενο.  

Στην παρ. 3 προσδιορίζονται τα ζητήματα για τα οποία η Γενική 

Συνέλευση είναι η μόνη αρμόδια να αποφασίζει.  

Στην παρ. 4 προβλέπονται οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή της 

παρ. 3.  

Στην παρ. 5 της προτεινόμενης διάταξης ορίζεται ότι για τα 

ειδικότερα θέματα που αφορούν στον τόπο, τον χρόνο, τις 

αρμοδιότητες, την αντιπροσώπευση και τη λήψη αποφάσεων της 

Γενικής Συνέλευσης εφαρμόζονται τα άρθρα 118 έως 141 του ν. 

4548/2018. 

 14 Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι εταιρείες της παρ. 1 

του άρθρου 3, καταρτίζουν κανονισμό λειτουργίας. Αρμόδιο 

όργανο για την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας είναι το 

διοικητικό συμβούλιο, που αποφασίζει μετά από γνώμη του 

εποπτεύοντος υπουργείου. Περίληψη του Κανονισμού 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο τεύχος 

Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων Δημοσίου 

και Ιδιωτικού τομέα (ΠΡΑ.Δ.Ι.Τ.) και αναρτάται στον διαδικτυακό 

τόπο της εταιρείας 

Στην παρ. 2 προβλέπονται ενδεικτικά τα στοιχεία που πρέπει να 

περιλαμβάνει ο κανονισμός λειτουργίας. 

 

 15 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η τήρηση Μητρώου 

Εσωτερικών Ελεγκτών στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, 

Διαχείρισης Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του 

Υπουργείου Οικονομικών, στο οποίο εντάσσονται εσωτερικοί 

ελεγκτές για τον ορισμό τους ως επικεφαλής της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3. Το 

Μητρώο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου 

Οικονομικών. 

 

 16 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα σχετικά με τη Μονάδα 

Εσωτερικού Ελέγχου. Ειδικότερα προβλέπεται ότι αυτή συνιστά 
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ανεξάρτητη οργανωτική μονάδα εντός του νομικού προσώπου, με 

σκοπό την παρακολούθηση και βελτίωση των λειτουργιών και 

των πολιτικών της εταιρείας αναφορικά με το σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου της. Ο αριθμός των απασχολούμενων στη 

μονάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανάλογος με το 

μέγεθος της εταιρείας και τον αριθμό των υπαλλήλων της. Της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου προΐσταται εσωτερικός ελεγκτής, 

που είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 15, ενώ οι 

υπάλληλοι που υπηρετούν στη Μονάδα πρέπει να διαθέτουν 

πτυχίο ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης πανεπιστημιακού ή 

τεχνολογικού τομέα και σχετική προϋπηρεσία. 

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η 

σύσταση μονάδας εσωτερικού ελέγχου, λόγω του μικρού 

μεγέθους της εταιρείας και του αριθμού των υπαλλήλων που 

απασχολεί, το έργο της μονάδας εσωτερικού ελέγχου ασκείται 

αποκλειστικά από τον επικεφαλής εσωτερικό ελεγκτή που είναι 

εγγεγραμμένος στο μητρώο του άρθρου 15.  

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι ο επικεφαλής της μονάδας εσωτερικού 

ελέγχου (εσωτερικός ελεγκτής) ορίζεται από τη Γενική Συνέλευση 

και είναι μέλος του Μητρώου του άρθρου 15. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δεν 

δύναται να παρέχει υπηρεσίες σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 

της περ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143) 

κατά το διάστημα που παρέχει υπηρεσίες στις εταιρείες της παρ.1 

του άρθρου 3. Περαιτέρω, είναι προσωπικά ανεξάρτητος και 

αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του, υπάγεται 

οργανωτικά στον διευθύνοντα σύμβουλο και αναφέρεται στον 

πρόεδρο της επιτροπής ελέγχου. Δεν μπορεί να είναι μέλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και να έχει συγγενική 

σχέση ή οικονομικές συναλλαγές με οιονδήποτε κατέχει μία από 

τις παραπάνω ιδιότητες στην εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου. 

Παρέχει υπηρεσίες με σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων 

υπηρεσιών και δεν αποκτά ιδιότητα υπαλλήλου ούτε τελεί σε 

σχέση εξαρτημένης εργασίας. Η αμοιβή του εσωτερικού ελεγκτή 

ορίζεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης και δεν μπορεί να 

υπερβαίνει, σε ετήσια βάση, το όριο του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4412/2016, προσαυξημένο κατά 

ποσοστό 20%. Οι συμβάσεις είναι διετείς με δυνατότητα 

παράτασης ενός έτους άπαξ. Μετά την παρέλευση της διάρκειας 

της σύμβασης, ο εσωτερικός ελεγκτής δύναται να συνάψει νέα, 

διάρκειας έως τρία (3) έτη, μετά τη λήξη της οποίας δεν μπορεί να 

συνάψει άλλη σύμβαση με την ίδια αναθέτουσα εταιρεία της 

παρ. 1 του άρθρου 3, για διάστημα τουλάχιστον είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών. 
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Στην παρ. 5 προβλέπεται ότι για την άσκηση του έργου της 

μονάδας εσωτερικού ελέγχου, ο επικεφαλής της έχει πρόσβαση 

σε οποιαδήποτε οργανωτική μονάδα της εταιρείας και λαμβάνει 

γνώση οποιουδήποτε στοιχείου απαιτείται για την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

Στην παρ. 6 ορίζεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν καθήκον 

εχεμύθειας και ευθύνη απόλυτης διαφύλαξης του απορρήτου 

των στοιχείων που περιέρχονται στη γνώση τους κατά την άσκηση 

των καθηκόντων τους. 

Στην παρ. 7 ορίζεται ότι αρμόδιοι φορείς για τον συντονισμό, την 

παρακολούθηση και την αξιολόγηση της λειτουργίας των 

Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου των εταιρειών της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του παρόντος νόμου είναι οι φορείς που ορίζονται στο 

άρθρο 22 του ν. 4795/2021 (Α΄62). 

 17 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται οι αρμοδιότητες του 

εσωτερικού ελεγκτή και της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. Έργο 

του εσωτερικού ελεγκτή είναι επιπροσθέτως να υποβάλει στην 

επιτροπή ελέγχου ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και τις απαιτήσεις 

των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις περιορισμού 

των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν γένει, 

αναφέρει κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου, συντάσσει και παραδίδει ιδιαίτερη 

έκθεση με τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, 

ιδίως, με τις αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν στη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Το ετήσιο πρόγραμμα 

ελέγχων καταρτίζεται με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων της 

εταιρείας και των θυγατρικών της, αφού προηγουμένως ληφθεί 

υπόψη γνώμη της επιτροπής ελέγχου, εγκρίνεται από το 

διοικητικό συμβούλιο και κοινοποιείται στη Γενική Συνέλευση. 

 18 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι εταιρείες της παρ.1 

του άρθρου 3 έχουν σαφή, ρητή και καθορισμένη αποστολή, 

στρατηγικούς στόχους και επιχειρησιακά σχέδια, τα οποία 

διαμορφώνονται λαμβάνοντας υπόψη τις προτεραιότητες της 

εθνικής στρατηγικής και του ετήσιου σχεδίου δράσης του 

υπουργείου που τις εποπτεύει, όπως αυτά καθορίζονται ανά 

κλάδο και με γνώμονα την εμπλοκή τους στην αναπτυξιακή 

πολιτικής της χώρας και στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής. 

Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι όλες οι εταιρείες της παρ.1 του 

άρθρου 3, ανεξαρτήτως αν υπερβαίνουν ή όχι το όριο που τίθεται 

με την απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του ν. 4270/2014, 

καταρτίζουν και υποβάλλουν με απόφαση του διοικητικού 

Συμβουλίου, προς έγκριση στην Γενική Συνέλευση, τα στρατηγικά 

και επιχειρησιακά τους σχέδια, κατόπιν σχετικής εισήγησης της 
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Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος 

υπουργείου σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. η της παρ. 5 του 

άρθρου 24 του ν. 4270/2014. Κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό 

σχέδιο οφείλει να προσδιορίζει συγκεκριμένες κατευθύνσεις 

βελτίωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων με άμεσα 

εφαρμόσιμα κριτήρια και να περιλαμβάνει δείκτες 

αποδοτικότητας και ποιότητας με σκοπό την εξυπηρέτηση του 

πολίτη. Σε κάθε στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να 

περιέχεται ειδική αναφορά και να τεκμηριώνονται η ανάγκη 

πρόσληψης προσωπικού, το προϋπολογιζόμενο κόστος αυτής και 

ο τρόπος κάλυψής του. Τα εγκεκριμένα στρατηγικά και 

επιχειρησιακά σχέδια κοινοποιούνται στη Γενική Διεύθυνση 

Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους και στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 

Υπηρεσιών του εποπτεύοντος υπουργείου.  

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι το στρατηγικό σχέδιο είναι τετραετές, 

καταρτίζεται σύμφωνα με τους δημοσιονομικούς στόχους του 

Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 

(Μ.Π.Δ.Σ.) και τις κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος 

υπουργείου, εγκρίνεται μετά την ψήφιση του Μ.Π.Δ.Σ., καθορίζει 

τους μακροπρόθεσμους βασικούς στόχους για την εκπλήρωση 

των σκοπών της εταιρείας, τις μεθόδους πραγματοποίησής τους, 

τον προσδιορισμό του συνολικού κόστους και του τρόπου 

χρηματοδότησης των επιμέρους δράσεων, καθώς και τη 

διασύνδεσή του με το αντίστοιχο τομεακό σχέδιο του 

εποπτεύοντος υπουργείου.  

Η παρ. 3 προβλέπει ότι το στρατηγικό σχέδιο εξειδικεύεται σε 

επιμέρους ετήσια επιχειρησιακά σχέδια για την υλοποίησή του 

κατά την κυλιόμενη περίοδο των τεσσάρων (4) ετών της περ. ζ της 

παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4270/2014 (Α΄143), στα οποία 

εξειδικεύονται οι ετήσιοι δημοσιονομικοί στόχοι, όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό και τις 

κατευθυντήριες οδηγίες του εποπτεύοντος υπουργείου, 

περιγράφονται δε οι δράσεις κάθε υπηρεσιακής ή επιχειρησιακής 

μονάδας, διεύθυνσης ή τομέα, για κάθε διαχειριστική περίοδο 

και συνολικά για όλη τη διάρκειά του. Ειδικότερα, ορίζεται 

περιοριστικά τι περιλαμβάνει το επιχειρησιακό σχέδιο για κάθε 

ένα από τα έτη διάρκειας του στρατηγικού σχεδίου.  

 

 19 Στην προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι υποχρεώσεις των 

εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 ως προς την υποβολή 

στοιχείων στη Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης 

Κινητών Αξιών και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και στη Γενική 

142 
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Υπουργείου. Πέραν των οριζόμενων, οι εταιρείες: 

α) τηρούν και συμμορφώνονται στην κείμενη νομοθεσία, 

β) συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών σχεδίων της εταιρείας, στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας και της παραγωγικότητας και στη βελτίωση 

της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, 

γ) εφαρμόζουν την εισοδηματική, τιμολογιακή, επενδυτική και 

δανειοληπτική πολιτική της κυβέρνησης, 

δ) τηρούν τους όρους του μνημονίου συνεργασίας του άρθρου 

147 του ν. 4270/2014 (Α΄143), το οποίο συνάπτεται μεταξύ των 

αρμοδίων οργάνων του εποπτεύοντος υπουργείου και του κατά 

περίπτωση αρμοδίου υπουργείου, καθώς και του Διευθύνοντος 

Συμβούλου της επιχείρησης. 

Για τους εκτός γενικής κυβέρνησης φορείς, οδηγίες κατάρτισης 

και εκτέλεσης του προϋπολογισμού τους παρέχουν τα 

εποπτεύοντα Υπουργεία, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες 

οδηγίες και τις σχετικές εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου του 

Κράτους. 

 20 Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η έννοια της εποπτείας των 

εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 από τον καθ’ ύλην αρμόδιο 

υπουργό για θέματα λειτουργίας και αρμοδιοτήτων τους, στο 

πλαίσιο των προτεραιοτήτων της εθνικής και τομεακής 

στρατηγικής και του ετήσιου σχεδίου δράσης του Υπουργείου, το 

οποίο αποτελεί μέρος του ενοποιημένου σχεδίου Κυβερνητικής 

Πολιτικής. 

Η παρ. 2 ορίζει ότι η οικονομική εποπτεία των εταιρειών της παρ. 

1 του άρθρου 3 ασκείται από τον Υπουργό Οικονομικών, μέσω 

των κατά λόγο αρμοδιότητας υπηρεσιών του Υπουργείου που 

προβλέπονται στον οργανισμό του. 

Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται ότι ο έλεγχος των εταιρειών, που 

προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν 

καταργεί ούτε υποκαθιστά φορολογικούς ή άλλους ελέγχους που 

διενεργούνται με βάση τις κείμενες διατάξεις ούτε την εποπτεία 

που ασκείται στις ανώνυμες εταιρείες από τη διοίκησή τους. 

 

 21 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται τα μέτρα και οι κυρώσεις 

που επιβάλλονται σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι τα μέλη του 

διοικητικού συμβουλίου παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους. 

Στην παρ. 2 διασαφηνίζεται ότι οι κυρώσεις της παρ. 1 δεν 

αναιρούν ούτε αναστέλλουν διαδικασίες επιβολής ποινικών, 

αστικών ή διοικητικών μέτρων που επιβάλλονται σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 
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 22 Στην προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι στον ετήσιο 

προγραμματισμό ανθρωπίνου δυναμικού της δημόσιας 

διοίκησης του άρθρου 51 του ν. 4622/2019, προβλέπεται η 

πλήρωση των θέσεων τακτικού προσωπικού, με σύμβαση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, και προσωπικού με 

σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή 

μίσθωση έργου για την κάλυψη εποχικών/περιοδικών ή άλλων 

πρόσκαιρων ή παροδικών αναγκών, των εταιρειών της παρ. 1 του 

άρθρου 3. Οι ως άνω προσλήψεις υπάγονται στην αρμοδιότητα 

του Α.Σ.Ε.Π. και πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 

των άρθρων 5 έως 30 και 37 έως 42 αντίστοιχα, του ν. 4765/2021. 

Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι το μισθολογικό καθεστώς του πάσης 

φύσεως προσωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 

ρυθμίζεται από τα άρθρα 7 έως 35 του ν. 4354/2015.  

Στην παρ. 3 αναφέρεται ότι οι μη μισθολογικές παροχές διέπονται 

από το άρθρο 43 του ν. 4484/2017. 

 23 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ότι η πλήρωση των 

οργανικών θέσεων γενικών διευθυντών πραγματοποιείται 

κατόπιν δημόσιας προκήρυξης. Οι γενικοί διευθυντές 

προσλαμβάνονται με σύμβαση ορισμένου χρόνου μέχρι τριετούς 

διάρκειας, η οποία μπορεί να ανανεωθεί άπαξ για ίσο χρονικό 

διάστημα, κατόπιν αξιολόγησής τους από το διοικητικό 

συμβούλιο σύμφωνα με τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας 

και διαχείρισης. Στη διαδικασία δύναται να συμμετέχει 

προσωπικό της εταιρείας και υποψήφιοι εκτός εταιρείας. Με 

απόφαση του διοικητικού συμβουλίου καθορίζονται οι όροι της 

προκήρυξης και της σύμβασης.  

Στην παρ. 2 προβλέπονται ενδεικτικά τα απαιτούμενα στοιχεία 

που πρέπει να περιλαμβάνει η πρόσκληση που δημοσιεύεται 

στην ιστοσελίδα της εταιρείας. 

Η παρ. 3 ορίζει ότι πριν τη διενέργεια της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, με αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου 

συγκροτούνται η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων και η 

επιτροπή ενστάσεων. 

Στην παρ. 4 ορίζονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής 

αξιολόγησης. 

Στην παρ. 5 ορίζονται οι αρμοδιότητες της επιτροπής ενστάσεων.  

Στην παρ. 6 προβλέπεται ότι η επιτροπή αποδοχών του άρθρου 

11 προτείνει το ύψος αποδοχών του γενικού διευθυντή και 

προβαίνει σε σχετική εισήγηση επ’ αυτών στο διοικητικό 

συμβούλιο. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ασκούν τα 

καθήκοντά τους με ανεξαρτησία και έχουν διακριτική ευχέρεια 

κατά τη διαμόρφωση της εισήγησής τους στη Γενική Συνέλευση 
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για την έγκριση των αποδοχών. Το ύψος των αμοιβών δεν δύναται 

να ξεπερνά τις αποδοχές Γενικού Γραμματέα Υπουργείου κατά την 

παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α΄176). Σε περίπτωση 

πλήρωσης της θέσης από το προσωπικό της εταιρείας, οι 

αποδοχές της θέσης του γενικού διευθυντή δεν διατηρούνται 

μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του στελέχους από 

τη θέση αυτή. 

 24 Η προτεινόμενη διάταξη αναφέρεται στη δυνατότητα του 

προσωπικού των εταιρειών της παρ. 1 του άρθρου 3 να 

μετατάσσεται ή να αποσπάται με την ίδια σχέση εργασίας σε 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης της περ. β΄της παρ. 1 του άρθρου 

14 του ν. 4706/2014 (Α΄143) και στις εταιρείες της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του παρόντος, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016. 

Στην παρ. 2 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η απόσπαση υπαλλήλων 

από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, της περ. β΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4706/2014, στις εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 

3 του παρόντος, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016, για την 

αντιμετώπιση σοβαρών και επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, 

για διάρκεια έως δύο (2) ετών με δυνατότητα παράτασης για ίσο 

χρόνο, κατόπιν αίτησης του υπαλλήλου. Η μισθοδοσία του 

υπαλλήλου κατά τη διάρκεια της απόσπασης βαραίνει τον φορέα 

υποδοχής.  

 25 Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στον Υπουργό 

Οικονομικών η αρμοδιότητα με απόφασή του να εκποιεί, να 

διαχειρίζεται και εν γένει να αξιοποιεί, με κάθε πρόσφορο προς 

τούτο τρόπο, τις πάσης φύσεως κινητές αξίες του ελληνικού 

Δημοσίου που έχουν περιέλθει στο ελληνικό Δημόσιο από 

οποιαδήποτε αιτία. Προβλέπεται ειδικότερα ότι δύναται να 

εκποιεί ελευθέρως, είτε κατόπιν εκδήλωσης ενδιαφέροντος από 

τους κύριους ή λοιπούς μετόχους ή οποιονδήποτε 

ενδιαφερόμενο, είτε κατόπιν προτάσεώς του, μετοχές που 

κατέχει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις μη εισηγμένες σε 

χρηματιστήριο αξιών. Επιπροσθέτως, δύναται να εκποιεί μετοχές 

που κατέχει σε εταιρείες που είναι υπό εκκαθάριση, ανεξαρτήτως 

ποσοστού συμμετοχής, υπό την επιφύλαξη ειδικότερων 

διατάξεων που δεν το επιτρέπουν ή ορίζουν ειδικά καθεστώτα 

εκκαθάρισης. 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι το τίμημα που προκύπτει από την 

αξιοποίηση των κινητών αξιών της πρώτης παραγράφου 

κατατίθεται στον λογαριασμό του ελληνικού Δημοσίου που 

τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος με αριθμό 2427037 «Έσοδα 

Δημοσίου εξ Εισπράξεων Μερισματαποδείξεων» και θεωρείται 

δημόσιο έσοδο. 
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Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι ο Υπουργός Οικονομικών, ως 

εκπρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου, για την αξιοποίηση των 

κινητών αξιών κυριότητάς του, μπορεί να συνάπτει με εκτιμητές 

του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου 

Οικονομικών του άρθρου 29 του ν. 4778/2021 (Α΄26) ή πιστωτικά 

ιδρύματα ή εταιρείες ορκωτών ελεγκτών ή εταιρείες παροχής 

επενδυτικών υπηρεσιών, συμβάσεις με αντικείμενο τη σύνταξη 

μελέτης στην οποία να προσδιορίζονται, μεταξύ άλλων, η κατ’ 

ελάχιστο όριο αξία των κινητών αξιών και οι προτεινόμενοι 

τρόποι αξιοποίησής τους. Κατόπιν εισήγησης της Μονάδας 

Αποκρατικοποιήσεων, Διαχείρισης Κινητών Αξιών και 

Επιχειρησιακού Σχεδιασμού του Υπουργείου Οικονομικών, η 

Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Υποδομών του 

ιδίου Υπουργείου μεριμνά για τις αναγκαίες ενέργειες που 

αφορούν στην ανάθεση των υπηρεσιών σε εξειδικευμένο 

σύμβουλο.  

 26 Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται η εξουσία στον Υπουργό 

Οικονομικών να αποκτά για λογαριασμό του Δημοσίου μετοχές 

από τους μετόχους μειοψηφίας, στις οποίες το ελληνικό Δημόσιο 

κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών. Για την απόκτηση των 

μετοχών απαιτείται η προηγούμενη αποτίμηση της εσωτερικής 

και αγοραίας αξίας τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 25. 

 27 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι στις ανώνυμες 

εταιρείες στις οποίες το Δημόσιο κατέχει μειοψηφικό πακέτο 

μετοχών, το Δημόσιο παρίσταται στη Γενική Συνέλευση ως 

μέτοχος εκπροσωπούμενο από τον Υπουργό Οικονομικών ή τον 

νόμιμο εκπρόσωπό του. Η εξαίρεση ως προς τη Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε. 

είναι αναγκαία κατ’ εφαρμογή του άρθρου 63Α του ν. 4001/2001. 

 28 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση επιτροπής 

διαχείρισης κινητών αξιών και καθορίζονται το έργο της, οι 

αρμοδιότητές της και η σύνθεσή της. 

 29 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η σύσταση στο 

Υπουργείο Οικονομικών Ψηφιακού Μητρώου Συμμετοχών του 

Δημοσίου, με σκοπό την αποτελεσματική παρακολούθηση και τον 

έλεγχο της συμμετοχής του Δημοσίου σε ανώνυμες εταιρείες. Στο 

Μητρώο απογράφονται όλες οι εταιρείες, στις οποίες το Δημόσιο 

έχει μετοχές, ανεξάρτητα από τη νομική τους κατάσταση, δηλαδή 

αν είναι ενεργές, σε εκκαθάριση, πτώχευση ή ειδική διαχείριση, 

καθώς και ο αριθμός των μετοχών που κατέχει το Δημόσιο. 

 30 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία 

πρόσληψης του προσωπικού των λοιπών θυγατρικών της 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε., με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

αορίστου χρόνου.  
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 31 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία 

πρόσληψης του προσωπικού των λοιπών θυγατρικών της 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε., με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου.  

 32 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η διαδικασία 

πλήρωσης θέσεων γενικών διευθυντών και διευθυντών των 

λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. 

 33 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι λοιπές θυγατρικές 

της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης 

έργου με φυσικά πρόσωπα, χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, για την κάλυψη των 

λειτουργικών αναγκών τους. Τα φυσικά αυτά πρόσωπα 

απασχολούνται στην υποστήριξη εκτέλεσης έργων που 

υλοποιούν οι εταιρείες στο πλαίσιο των καταστατικών τους 

σκοπών. Επίσης, προβλέπεται η δυνατότητα σύναψης 

συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων με εταιρείες του ιδιωτικού 

τομέα. Τα ανωτέρω ισχύουν, υπό την επιφύλαξη όσων ορίζονται 

στην οδηγία 2008/104/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε με τον ν. 

4052/2012 (Α΄41). 

 34 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται το μισθολογικό 

καθεστώς των εργαζομένων, των Γενικών Διευθυντών και 

Διευθυντών των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π., εξαιρουμένων 

της εταιρείας Ο.Α.Σ.Α. ΑΕ και των θυγατρικών της ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και 

Ο.ΣΥ. ΑΕ, καθώς και οι αμοιβές των μελών των διοικητικών τους 

συμβουλίων.  

 35 Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται ότι, μετά από 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος των λοιπών θυγατρικών 

της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. ή αίτηση του εργαζόμενου, είναι δυνατή η 

μεταφορά του από μία από τις λοιπές θυγατρικές σε άλλη. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια της μεταφοράς είναι 

το ποσοστό κάλυψης των οργανικών θέσεων που προβλέπονται 

στο οργανόγραμμα του φορέα προέλευσης να ανέρχεται σε 65% 

τουλάχιστον επί του συνόλου των θέσεων. Για τη μεταφορά 

απαιτείται τα διοικητικά συμβούλια και των δύο εταιρειών να 

αποφασίσουν θετικά. Για τις περιπτώσεις των λοιπών θυγατρικών 

που συνιστούν όμιλο εταιρειών, οι ενδοομιλικές μετακινήσεις για 

την υλοποίηση πλάνου αναδιοργάνωσης, διενεργούνται με 

απόφαση των οικείων διοικητικών συμβουλίων. 

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι επιτρέπεται ο δανεισμός προσωπικού με 

σύμβαση μεταξύ των λοιπών θυγατρικών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. και για 

χρονικό διάστημα έως τριών (3) ετών, με δυνατότητα παράτασης 

άπαξ για ίσο χρονικό διάστημα. Το κόστος της μισθοδοσίας 

βαραίνει την εταιρεία υποδοχής 
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Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. 

Α.Ε. δεν υπάγονται στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του ν. 

4440/2016.  

Το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται και στις εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. Α.Ε.. 

 36 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται ότι οι λοιπές 

θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. υποβάλλουν, προς έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση, τα επιχειρησιακά και στρατηγικά τους σχέδια 

και τους ετήσιους προϋπολογισμούς, τα οποία καταρτίζονται 

σύμφωνα με το εγκεκριμένο στρατηγικό σχέδιο της μητρικής 

εταιρείας Ε.Ε.Σ.Υ.Π. Α.Ε. 

Η παρ. 2 ορίζει ότι ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και το 

οργανόγραμμα των εταιρειών καταρτίζονται με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου τους, και υποβάλλονται προς έγκριση 

στη Γενική Συνέλευση. 

Η παρ. 3 ορίζει ότι οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.Σ.Υ.Π.Α.Ε. 

οφείλουν να διαχωρίζουν και να απεικονίζουν λογιστικά διακριτά 

το κόστος που προορίζεται για την παροχή συγκεκριμένων 

υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, όπως αυτές 

ρυθμίζονται από τους κανόνες του ενωσιακού δικαίου (σύμφωνα 

με το άρθρο 14 και την παρ. 2 του άρθρου 106 της συνθήκης για 

τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης), από το κόστος που 

σχετίζεται με τις δραστηριότητές τους που είναι ανοικτές στον 

ανταγωνισμό. 

Το εν λόγω άρθρο εφαρμόζεται και στις εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. Α.Ε.. 

 37 Η προτεινόμενη διάταξη ορίζει ότι οι εταιρείες διαθέτουν μονάδα 

εσωτερικού ελέγχου, που συνιστά ανεξάρτητη οργανωτική 

μονάδα εντός της εταιρείας.  

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται λειτουργικά στο 

διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, μέσω της Επιτροπής 

Ελέγχου, από την οποία και εποπτεύεται. Περαιτέρω ορίζεται ότι 

στις εταιρείες απασχολείται τουλάχιστον ένας εσωτερικός 

ελεγκτής, που ορίζεται από το διοικητικό συμβούλιο μετά από 

σχετική εισήγηση της επιτροπής ελέγχου. 

Ο επικεφαλής επιλέγεται από τη Γενική Συνέλευση βάσει της 

ισχύουσας πολιτικής του μετόχου, υπάγεται διοικητικά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, είναι υπάλληλος πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης με σύμβαση είτε αορίστου είτε 

ορισμένου χρόνου, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητος και 

αντικειμενικός κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Ο επικεφαλής διαθέτει, βάσει της οργανωτικής δομής της 

εταιρείας, εκείνο τον διοικητικό βαθμό και επίπεδο ευθύνης, που 
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του επιτρέπει να ασκεί το έργο του αποτελεσματικά. Ορίζονται τα 

προσόντα που πρέπει να έχει ο επικεφαλής. 

Περαιτέρω καθορίζεται ότι ο επικεφαλής δύναται να εισηγηθεί 

στο διοικητικό συμβούλιο, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου, τη 

στελέχωση της Μονάδας με επιπλέον προσωπικό. Ο αριθμός των 

εσωτερικών ελεγκτών της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει 

να είναι ανάλογος με το μέγεθος της εταιρείας, τον αριθμό των 

υπαλλήλων της, τα γεωγραφικά σημεία όπου δραστηριοποιείται, 

τον αριθμό των λειτουργικών και των επιτελικών μονάδων και 

των ελεγκτέων οντοτήτων. 

Καθορίζεται ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές που στελεχώνουν τη 

μονάδα είναι και αυτοί υπάλληλοι πλήρους και αποκλειστικής 

απασχόλησης και επιλέγονται βάσει του πλαισίου που διέπει τη 

διαδικασία στελέχωσης του προσωπικού της εταιρείας με 

συμβάσεις είτε αορίστου είτε ορισμένου χρόνου με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας. Ορίζεται ποια είναι τα 

προσόντα των εσωτερικών ελεγκτών που στελεχώνουν τη 

μονάδα. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν υπάγονται ιεραρχικά σε καμία 

υπηρεσιακή μονάδα των φορέων που ελέγχουν, δεν έχουν 

αρμοδιότητες που σχετίζονται με τις καθημερινές 

δραστηριότητες της εταιρείας και δεν έχουν δικαιοδοσία στις 

επιθεωρούμενες διαδικασίες.  

Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου διαθέτει και εφαρμόζει εσωτερικό 

κανονισμό λειτουργίας, ο οποίος εγκρίνεται από το διοικητικό 

συμβούλιο, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου.  

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ελέγχει και παρέχει εύλογη 

διαβεβαίωση για την επάρκεια του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, σύμφωνα με τα πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), καθώς 

και τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις πρακτικές του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ). 

Στη συνέχεια ορίζονται οι περαιτέρω αρμοδιότητες της μονάδας 

εσωτερικού ελέγχου. Προκειμένου να εξασφαλίζεται η ορθή 

άσκηση του ελέγχου, καθιερώνεται η υποχρέωση του διοικητικού 

συμβούλιο να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα 

απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου 

και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. 

Τέλος ορίζεται ότι η μονάδα εσωτερικού ελέγχου υποβάλλει στην 

Επιτροπή Ελέγχου προς έγκριση ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων και 

τις απαιτήσεις των απαραίτητων πόρων, καθώς και τις επιπτώσεις 

περιορισμού των πόρων ή του ελεγκτικού έργου της μονάδας εν 
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γένει. Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων καταρτίζεται με βάση την 

αξιολόγηση των κινδύνων της Εταιρείας, αφού προηγουμένως 

ληφθεί υπόψη η γνώμη της Επιτροπής Ελέγχου. 

 38 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι, με απόφαση του 

διοικητικού συμβουλίου των εταιρειών, η οποία λαμβάνεται 

ύστερα από γνώμη της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων του 

ν. 4912/2022 (Α΄59), καταρτίζεται κατά παρέκκλιση του ν. 

4412/2016, τηρουμένων πάντως των άρθρων 36 και 38 αυτού, και 

υπό την επιφύλαξη της ενωσιακής νομοθεσίας, Κανονισμός 

Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών, στη βάση σχετικού Γενικού 

Πλαισίου, με τον οποίο καθορίζονται οι όροι και οι διαδικασίες 

ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών. Σε 

κάθε περίπτωση, το σύστημα έννομης προστασίας του Βιβλίου ΙV 

του ν. 4412/2016, εφαρμόζεται στις συμβάσεις που αναθέτουν οι 

εταιρείες και βάσει του ως άνω Κανονισμού Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεσιών.  

Μέχρι την έγκριση του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, οι εταιρείες, ως προς τις συμβάσεις δημοσίων έργων, 

προμηθειών και υπηρεσιών, εφαρμόζουν τις διατάξεις του ν. 

4412/2016, με την επιφύλαξη του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 48 του ν. 4758/2020 περί πολιτικής προμηθειών της 

εταιρείας ΕΛ.ΤΑ. ΑΕ.  

Περαιτέρω, με με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που 

συγκαλείται εντός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

στην Επιτροπή Ελέγχου που λειτουργεί στις λοιπές θυγατρικές της 

Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. προστίθενται δύο (2) μέλη, που επιλέγονται από 

κατάλογο προσώπων με αποδεδειγμένη εμπειρία στον τομέα των 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, και είναι 

ανεξάρτητα από την εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 9 του 

ν. 4706/2020 (Α΄ 136) και του άρθρου 99 του ν. 4548/2018 (Α΄ 

104). Η θητεία των μελών είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί 

μία φορά, ως προς δε τα μέλη διοικητικού συμβουλίου, η θητεία 

παύει με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο απώλεια της ιδιότητας του 

μέλους του διοικητικού συμβουλίου. Αυτά τα δυο μέλη δεν 

θεωρούνται τακτικά μέλη της Επιτροπής και συμμετέχουν στις 

συνεδριάσεις με δικαίωμα ψήφου μόνο όσον αφορά τις 

απαριθμούμενες αρμοδιότητες. 

Περαιτέρω, έργο της επιτροπής ελέγχου, πέραν των οριζομένων 

στον Κανονισμό λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου, είναι: 

α) ο έλεγχος και η παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής 

του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών σε 

δειγματοληπτική βάση, 

β) η υποβολή ετήσιας αναφοράς προς το Διοικητικό 

Συμβούλιο σχετικά με την απόδοση της λειτουργίας 
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ανάθεσης συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών της Εταιρείας, βάσει συγκεκριμένων δεικτών, 

με σκοπό την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας, τη 

μείωση των συναφών κινδύνων και τη σύνδεση της 

λειτουργίας προμηθειών με την εταιρική στρατηγική, 

γ) η εισήγηση προς το διοικητικό συμβούλιο για 

τροποποιήσεις του Κανονισμού Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών, και εν γένει για μέτρα βελτίωσης της 

απόδοσης της λειτουργίας προμηθειών της εταιρείας. 

 Για την εκτέλεση του έργου της τα μέλη της επιτροπής έχουν 

δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση των σχετικών φακέλων, 

εγγράφων ή στοιχείων της εταιρείας. 

 39 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία πρόσληψης 

του πάσης φύσεως προσωπικού της εταιρείας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και 

των θυγατρικών της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. Α.Ε..  

 40 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται η διαδικασία πλήρωσης 

των θέσεων γενικών διευθυντών της εταιρείας Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και 

των θυγατρικών της ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. ΑΕ..  

 41 Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζονται το μισθολογικό καθεστώς 

των μελών των διοικητικών συμβουλίων καθώς και των 

εργαζομένων και των στελεχών των εταιρειών Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. ΑΕ.. 

 42 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση, προβλέπεται η δυνατότητα 

παράτασης κατά ένα (1) έτος των υφιστάμενων συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών επιβατικών οδικών μεταφορών και 

συμβάσεων υπεκμίσθωσης, καθώς και η δυνατότητα ανάθεσης 

πρόσθετου έργου έως ποσοστού 25%, δεδομένου ότι οι ανάγκες 

και η ζήτηση μετακινήσεων έχουν μεταβληθεί και συνεχώς 

μεταβάλλονται, δυνατότητα που θα συμβάλλει στην εξασφάλιση 

βελτιωμένων υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών στο σύνολο 

των περιοχών ευθύνης Ο.Α.Σ.Α. και Ο.Σ.Ε.Θ.. 

Το γεγονός δε ότι η παράταση των συμβάσεων (ως και του τυχόν 

πρόσθετου έργου αν ανατεθεί) ορίζεται να γίνει με τους αυτούς 

όρους των υφιστάμενων και ισχυουσών συμβάσεων, διασφαλίζει 

και το δημόσιο συμφέρον, αφού το κόστος παροχής των 

υπηρεσιών αυτών δια των συμβάσεων ανάθεσης, είναι πολύ 

μικρότερο έναντι του κόστους παροχής από τους δημόσιους 

συγκοινωνιακούς φορείς Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Όσον δε 

αφορά στην ποιότητα και αξιοπιστία παροχής των υπηρεσιών απ’ 

τις ΚΤΕΛ Α.Ε., δια των συμβάσεων ανάθεσης (σύμπραξη δημόσιων 

– ιδιωτικών φορέων), είναι ιδιαίτερα σημαντική και προσεγγίζει 

το 100% του ανατεθέντος έργου. 
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 43 Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της 

επιστροφής αποδοχών και παροχών από τους εργαζόμενους στην 

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.. Ως απόρροια της ένταξης 

της εταιρείας στον ν. 3429/2005 (Α’ 314) προβλέφθηκε η 

εφαρμογή μίας σειράς διατάξεων, που ψηφίσθηκαν από το έτος 

2010 και μεταγενέστερα, οι οποίες αποσκοπούσαν στην 

περιστολή του μισθολογικού κόστους του δημόσιου τομέα. Οι 

διατάξεις αυτές επέβαλαν μισθολογικές ρυθμίσεις και περιστολή 

δαπανών κατά τα πρότυπα του στενού δημόσιου τομέα, τα οποία 

δεν ήταν απολύτως συμβατά με τις ιδιωτικού δικαίου συμβάσεις 

των εργαζομένων στην εταιρεία και τον τρόπο λειτουργίας της, 

εφόσον αυτή λειτουργούσε κατά τις αρχές της ιδιωτικής 

οικονομίας, κατά τον ιδρυτικό της νόμο. 

 44 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται ειδικές 

διαγωνιστικές διαδικασίες προμηθειών και συμβάσεις πλαίσιο 

για την Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. και τις θυγατρικές της. Ειδικότερα η παρ.1 

προβλέπει ότι η ανάθεση των συμβάσεων έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών άνω και κάτω των χρηματικών ορίων του ν. 4412/2016 

γίνεται αποκλειστικά σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών των εταιρειών αυτών, που εγκρίνεται 

σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, 

με την επιφύλαξη του ενωσιακού δικαίου. 

Η παρ. 2 προβλέπει ότι η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. δύναται να αναθέτει την 

παροχή υπηρεσιών στις θυγατρικές της, άμεσες και λοιπές, υπό 

την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων. 

Η παρ. 3 προβλέπει ότι η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. μπορεί να παρέχει 

υπηρεσίες προς τις θυγατρικές της με SLAs (Service Level 

Agreements), υπό την επιφύλαξη των ενωσιακών διατάξεων. 

Η παρ. 4 προβλέπει ότι η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. ως μητρική εταιρεία 

δύναται να διεξάγει, σύμφωνα με τον Κανονισμό Έργων, 

Προμηθειών και Υπηρεσιών της παρ. 1, τη διαγωνιστική 

διαδικασία για την επιλογή εξωτερικών ορκωτών ελεγκτών για 

όλες τις θυγατρικές εταιρείες του χαρτοφυλακίου, στις οποίες 

έχει δικαιώματα ψήφου στη Γενική Συνέλευση ως μοναδικός ή 

πλειοψηφών μέτοχος. 

Η παρ. 5 προβλέπει ότι η Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. μπορεί να συνάπτει 

συμφωνίες πλαίσιο με προμηθευτές για τις θυγατρικές του 

ομίλου Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε., υπό την επιφύλαξη των ενωσιακών 

διατάξεων. 

 45 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές 

διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου ως εξής:  

Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια και κάθε 

συναφές διαδικαστικό θέμα αναφορικά ιδίως με τα προσόντα και 
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τη διαδικασία για την ένταξη των υποψηφίων εσωτερικών 

ελεγκτών στο μητρώο του άρθρου 15, τη διαγραφή από αυτό των 

εσωτερικών ελεγκτών, τη λειτουργία και την οργάνωση του 

μητρώου.  

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ρυθμίζεται η 

λειτουργία της επιτροπής διαχείρισης κινητών αξιών του άρθρου 

28.  

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 28 

και αφού προηγηθεί μελέτη και αποτίμηση της εσωτερικής και 

αγοραίας αξίας των μετοχών, ρυθμίζονται οι τρόποι και η 

δυνατότητα ή μη αξιοποίησης των κινητών αξιών της παρ. 3 του 

άρθρου 25, η τιμή πώλησης των μετοχών και οι όροι, σύμφωνα με 

τους οποίους πραγματοποιείται η εκποίηση, όπως και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την εκτέλεση αυτής της απόφασης.  

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την τιμή αγοράς των 

μετοχών, η διαδικασία και οι όροι μεταβίβασης, καθώς και κάθε 

διαδικαστικό θέμα σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 26.  

Στην προτεινόμενη παρ. 5 ορίζεται ότι με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται η έναρξη λειτουργίας του ψηφιακού 

μητρώου του άρθρου 29, τα δικαιώματα και ο τρόπος πρόσβασης 

των εταιρειών στο μητρώο, τα στοιχεία που υποχρεωτικά 

καταχωρίζουν οι εταιρείες, καθώς και κάθε αναγκαία 

λεπτομέρεια για τη λειτουργία του μητρώου. 

 46  Στην προτεινόμενη διάταξη καθορίζονται οι μεταβατικές 

διατάξεις. Ειδικότερα προβλέπεται ότι μέχρι την έκδοση της 

υπουργικής απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 44, η υπό στοιχεία 

ΜΑΔΚΑΕΣ0002543ΕΞ2018/17.9.2018 απόφαση περί 

«Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ένταξη 

Εσωτερικών Ελεγκτών στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του 

Υπουργείου Οικονομικών της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 

3429/2005» (Β΄4291) παραμένει σε ισχύ.  

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι για τις εταιρείες των παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 3 δεν ισχύει το Κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005 (Α` 314). 

Στην παρ. 3 προβλέπεται ότι ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν 

θέματα προσλήψεων και αμοιβών για τις εταιρείες της παρ. 1 του 

άρθρου 3 εξακολουθούν να ισχύουν. 

Η παρ. 4 προβλέπει ότι τα άρθρα 39 έως 41 ισχύουν μέχρι τις 

31.12.2025, καθώς λόγω των δημοσιονομικών τους προβλέψεων 

οι εταιρείες Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.Σ.Υ. Α.Ε. θα 

παραμείνουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Το 2025 

θα εξεταστεί η παράταση ή μη της ισχύος των εν λόγω διατάξεων, 
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εφόσον εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων 

Γενικής Κυβέρνησης. Οι εν λόγω εταιρείες για την κατάρτιση και 

την έγκριση των ετήσιων προϋπολογισμών τους εφαρμόζουν τα 

άρθρα 54 και 63 του ν. 4270/2014 (Α΄143) μέχρι τις 31.12.2025. 

Η παρ. 5 καθορίζει ότι, με την επιφύλαξη της παρ. 3, σε χρονικό 

διάστημα δώδεκα μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, οι 

εταιρείες της παρ. 1 του άρθρου 3 υποχρεούνται να 

προσαρμόσουν τον κανονισμό προσωπικού τους προς τις 

διατάξεις του παρόντος νόμου. 

Η παρ. 6 προβλέπει ότι ως προς την εφαρμογή της περ. α της παρ. 

2 του άρθρου 20, οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις, η 

έκθεση πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου και η έκθεση 

ή το πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή λογιστή για την εταιρική 

χρήση 2021 υποβάλλονται έως την ημερομηνία που προβλέπεται 

στο άρθρο 119 του ν. 4548/2018 (Α΄104). 

Η παρ. 7 προβλέπει ότι, σε περίπτωση που η ιδιότητα του 

Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου αφορούν στο ίδιο 

πρόσωπο, εφόσον αυτό προβλέπεται με σχετική νομοθετική 

διάταξη ή στο καταστατικό, οι εταιρείες οφείλουν εντός δώδεκα 

μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος να τροποποιήσουν τις 

εν λόγω διατάξεις του καταστατικού και να ορίσουν Προέδρο με 

μη εκτελεστικές αρμοδιότητες και Διευθύνοντα Σύμβουλο, κατ’ 

εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8.  

Η παρ. 8 προβλέπει ότι τα προσόντα διορισμού των παρ. 8 και 11 

του άρθρου 37 ισχύουν για τους νέους εσωτερικούς ελεγκτές που 

διορίζονται για την πλήρωση των αντίστοιχων θέσεων μετά από 

την έναρξη ισχύος του παρόντος.  

 47 Στην προτεινόμενη διάταξη προβλέπονται οι υφιστάμενες 

διατάξεις που καταργούνται μετά την έναρξη ισχύος του 

παρόντος.  

 

Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

 

Βλ. συνημμένη.  

 

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

 

Βλ. συνημμένη. 

 

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

 
18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙ

Α 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση 

εσόδων  
          

Μείωση 

δαπανώ

ν 

          

Εξοικον

όμηση 

χρόνου 

          

Μεγαλύ

τερη 

αποδοτι

κότητα / 

αποτελε

σματικό

τητα 

  Χ        

Άλλο           

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωσ

η 

παρεχό

μενων 

υπηρεσι

ών 

   Χ       

Δίκαιη 

μεταχεί

ριση 

πολιτών 

   Χ       

Αυξημέν

η 

αξιοπιστ

ία / 

διαφάνε

ια 

θεσμών 

  Χ        

Βελτιωμ

ένη 

διαχείρι

ση 

  Χ       
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κινδύνω

ν 

Άλλο          

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣ

ΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟ

ΓΗΣ ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

Σχεδιασμό

ς / 

προετοιμα

σία 

          

Υποδομή / 

εξοπλισμό

ς 

          

Προσλήψε

ις / 

κινητικότη

τα 

          

Ενημέρωσ

η 

εκπαίδευσ

η 

εμπλεκομέ

νων 

          

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ

Α 

&ΑΠΟΔΟ

ΣΗ ΤΗΣ 

Στήριξη 

και 

λειτουργία 

διαχείριση

ς 
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ΡΥΘΜΙΣΗ

Σ 

Διαχείριση 

αλλαγών 

κατά την 

εκτέλεση 

          

Κόστος 

συμμετοχή

ς στη νέα 

ρύθμιση 

          

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣ

ΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕ

Σ ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚ

Ο 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟ

Ν 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗ

ΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝ

ΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣ

ΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙ

ΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

Αναγνώριση 

/ 

εντοπισμός 

κινδύνου 

          

Διαπίστωση 

συνεπειών 

κινδύνων 

στους 

στόχους 

          

Σχεδιασμός 

αποτροπής / 

αντιστάθμισ

ης κινδύνων 

          

Άλλο           

Πιλοτική 

εφαρμογή 
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ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝ

ΩΝ 

Ανάδειξη 

καλών 

πρακτικών 

κατά την 

υλοποίηση 

της 

ρύθμισης 

          

Συνεχής 

αξιολόγηση 

διαδικασιών 

διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Δεν υφίστανται κίνδυνοι.  

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ε. Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 

 

 

 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 

 Υπουργείο Εσωτερικών 

 Υπουργείο Εξωτερικών 

 Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
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Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. 

 

 

 

 

 

 

Διεθνής διαβούλευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 

 

 

Επί των γενικών 

αρχών («επί της 

αρχής») της 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 

συμμετασχόντων 

 

Στη διαβούλευση διατυπώθηκαν 

16 σχόλια από 13 συμμετέχοντες 

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

15 

  

 

Σχόλια που δεν 

υιοθετήθηκαν 

(συμπεριλαμβανομένης 

επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

1 σχόλιο δεν ελήφθη υπόψη, ως μη 

σχετικό με το περιεχόμενο της 

ρύθμισης 

 

 

 

 

 

 

Επί των άρθρων 

της 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 

συμμετασχόντων 

 

Επί των άρθρων διατυπώθηκαν 15 

σχόλια από 12 συμμετέχοντες  

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

Επί του άρθρου 3 διατυπώθηκαν τα 

εξής σχόλια: 

 

(1) “Στο άρθρο 3 προτείνω να 

προστεθούν (α) οι συνδεδεμένες 

αντί των θυγατρικών, προκειμένου 
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 να εκτείνεται και στις θυγατρικές 

των θυγατρικών κοκ (β) οι ιδιες οι 

εισηγμενες και όχι μόνο οι 

συνδεδεμένες με εισηγμένες και (γ) 

στο τέλος του άρθρου για λόγους 

πληρότητας να προστεθεί η φράση 

«ακόμη και αν σε ειδικά 

νομοθετήματα αναφέρονται 

ονομαστικά”. 

 

(2)“1. Επί του άρθρου 3 «Πεδίο 

Εφαρμογής». 

Α.3.1: Ο ΟΑΣΑ, αποτελεί θυγατρική 

της ΕΕΣΥΠ, καθώς περιλαμβάνεται 

στις εταιρείες του αρ. 197 του 

Ν.4389/2016, και αποτελεί φορέα 

γενικής Κυβέρνησης. Θα πρέπει να 

καταστεί σαφώς ορισμένο, ποια 

Κεφάλαια του νομοσχεδίου οφείλει 

ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του να 

εφαρμόζουν, πέραν των ειδικών 

διατάξεων των άρθρων 39 έως 41.” 

 

Σημείωση: Προστέθηκε στην ΑΣΡ 

σχετική διευκρίνιση. 

 

(3)“Λαμβάνοντας υπόψη ότι η 

Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

Επενδύσεων A.E. έχει ήδη 

πρόσφατα εξαιρεθεί από το 

ν.3429/2005, καθώς και το ενιαίο 

μισθολόγιο, τη διαδικασία ΑΣΕΠ 

κ.ο.κ. δυνάμει του ν. 4608/2019 

(ΦΕΚ Α΄ 66/25.4.2019), ενώ δεν 

χρηματοδοτείται από πόρους του 

ΠΔΕ, θεωρούμε ότι πρέπει να 

εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής 

του παρόντος νόμου, και 

ενδεδειγμένη λύση είναι η 

εισαγωγή μεταβατικής διάταξης 

εξαίρεσης της εταιρείας από τις 

διατάξεις του παρόντος σχεδίου 

νόμου ή η εισαγωγή διάταξης στο 

άρθρο 3 (πεδίο εφαρμογής) αυτού, 
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η οποία να εξαιρεί καθολικά από το 

πεδίο εφαρμογής του, φορείς που 

εκ των καταστατικών τους ή άλλων 

διατάξεων έχουν ήδη τύχει 

εξαίρεσης του ν. 3429/2005.” 

 

 

Επί των άρθρων 7 και 8 

διατυπώθηκε το εξής σχόλιο «(α) 

στα άρθρα 7 και 8 δεν υπάρχει 

καμία νύξη για τον έλεγχο μη 

ύπαρξης αφενός και ύπαρξης 

αφετέρου ιδιοτήτων που θα 

καθιστούσαν τα μέλη ενός ΔΣ 

κατάλληλα προς εκλογή σύμφωνα 

με τα άρθρα 3 και 9 του Ν. 4706, 

ιδίως για την μη ύπαρξη σχέσεων 

εξάρτησης κατά το άρθρο 9 ή εν 

γένει σχέσεων που θα μπορούσαν 

να θεωρηθούν ως κατάσταση 

σύγκρουσης συμφερόντων ή 

καθηκόντων, τόσο κατά τον 4548 

όσο και κατα τον 4706. Αυτός ο 

έλεγχος θα πρέπει να 

καταλαμβάνει το ΣΥΝΟΛΟ των 

μελών του ΔΣ, περιλαμβανομένου 

του τυχόν εκπροσώπου των 

εργαζομένων, όπως θα μπορούσε 

να συναχθεί άλλωστε από την παρ. 

4 του άρθρου 8 του νομοσχεδίου. 

Συναφώς θα πρέπει να προβλεφθεί 

η ύπαρξη μιας διαδικασίας 

ανάλογης με αυτή του άρθρου 12 

του Ν. 4706/2020 για τη διάγνωση 

της καταλληλότητας 

(β) θα πρέπει να διευκρινισθεί αν 

και πώς θα εφαρμοσθούν οι παρ. 3 

του άρθρου 7 του σ.ν.και του τρίτου 

εδαφίου του άρθρου 9. Θα 

προτείνει το ΔΣ στον εποπτεύοντα 

Υπουργό και μετά θα εκλέγονται 

από τη ΓΣ;η θα εφαρμόζονται 

παράλληλα οι δύο 

διατάξεις;επίσης, προτείνεται να 
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χρησιμοποιείται η λέξη εκλογή, αντί 

του ορισμού και του διορισμού των 

μελών του ΔΣ, για λόγους και 

συνέπειας στην ορολογία» 

 

Επί του άρθρου 9 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο «Άρθρο 9 παρ.2 & 3 

Σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 2 ο αριθμός των 

ανεξάρτητων μη εκτελεστικών 

μελών δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος από το 1/3 του συνόλου 

των μελών . Συνεπώς και σύμφωνα 

με την παραπάνω διατύπωση ένα 

7μελές Διοικητικό Συμβούλιο θα 

πρέπει να έχει στην σύνθεσή του 2 

τουλάχιστον ανεξάρτητα μη 

εκτελεστικά μέλη . 

Ταυτόχρονα η παράγραφος 3 

αναφέρει ότι το Δ.Σ. βρίσκεται σε 

απαρτία και συνεδριάζει εγκύρως 

όταν παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται σε αυτό το ήμισυ 

πλέον ενός των συμβούλων, μεταξύ 

των οποίων παρίστανται 2 

ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. 

Από τον συνδυασμό των παραπάνω 

διατάξεων προκύπτει ότι σε 

συνεδρίαση 7μελούς ΔΣ, στην 

οποία όμως παρίστανται ή 

εκπροσωπούνται τα 6 από τα 7 μέλη 

και το απουσιάζον μέλος είναι το 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό, η 

συνεδρίαση αυτή δεν βρίσκεται σε 

απαρτία και δεν συνεδριάζει 

εγκύρως. 

Εκτιμώ ότι τέτοια εξέλιξη είναι 

λανθασμένη , μη λειτουργική και 

ευθέως αντίθετη στο πνεύμα του Ν. 

4548/2018 για την λειτουργία 

ανώνυμης εταιρείας.» 
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Επί του άρθρου 10 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

 

(1) “θεωρώ ορθότερο στο άρθρο 10 

παράγραφος 1 «…. και να έχει 

αποδεδειγμένα επαρκή γνώση και 

εμπειρία στην ελεγκτική ή λογιστική 

ή σε άλλον τομέα των οικονομικών 

επιστημών» να αντικατασταθεί 

λεκτικά με τον αντίστοιχο άρθρο 10 

του 4706( παράγραφος 1ζ, άρθρο 

44 του 4449/2017) «…Τα μέλη της 

επιτροπής ελέγχου διαθέτουν 

επαρκή γνώση του τομέα στον 

οποίο δραστηριοποιείται η 

ελεγχόμενη οντότητα. Ένα 

τουλάχιστον μέλος της επιτροπής 

ελέγχου, που είναι ανεξάρτητο από 

την ελεγχόμενη οντότητα, με 

επαρκή γνώση και εμπειρία στην 

ελεγκτική ή λογιστική, παρίσταται 

υποχρεωτικώς στις συνεδριάσεις 

της επιτροπής ελέγχου που 

αφορούν στην έγκριση των 

οικονομικών καταστάσεων.” 

Νομίζω γενικές γνώσεις στις 

οικονομικές επιστήμες δεν 

επαρκούν για να υπηρετηθεί 

επαρκώς ο ρόλος που επιθυμεί ο 

νομοθέτης να έχει το μέλος της 

επιτροπής ελέγχου. Απαιτούνται 

εξειδικευμένες γνώσεις ανάλυσης 

και ανάγνωσης των οικονομικών 

καταστάσεων και των εισηγήσεων 

του τμήματος του εσωτερικού 

έλεγχου. 

Τέλος, θεωρώ ότι θα πρέπει να 

λαμβάνεται υπόψη η επαρκής 

εκπροσώπηση ανά φύλο και στις 

επιτροπές.” 

 

(2) “Άρθρο 10 

ΙΙΑ Greece 
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10.1: Δύο από τα οποία πρέπει να 

είναι ανεξάρτητα, όπως ισχύει στο 

άρθρο 12 με την επιτροπή 

αποδοχών. Πρόεδρος της 

Επιτροπής ορίζεται ανεξάρτητο μη 

εκτελεστικό μέλος. 

Ή σε άλλον τομέα των Οιονομικών 

Επιστημών: προτείνουμε να 

διαγραφεί. Γιατί τουλάχιστον ένα 

μέλος πρέπει να γνωρίζει ελεγκτική. 

2.β: όσον αφορά στη 

χρηματοοικονομική και μη 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

Χωρίς να παραβιάζει την 

ανεξαρτησία αυτής: προτείνουμε 

να διαγραφεί γιατί η επιτροπή 

ελέγχου διασφαλίζει την 

ανεξαρτησία της Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

(3)“Επί του άρθρου 10 παρ. 1, για 

την Επιτροπή Ελέγχου (ανεξάρτητα 

μέλη): 

Σύμφωνα με τις υφιστάμενες 

προβλέψεις του θεσμικού 

πλαισίου: 

– Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί 

ανεξάρτητο σώμα, τα μέλη του 

οποίου προέρχονται από άλλους 

φορείς του δημόσιου τομέα (παρ. 2 

και β’ εδαφ. της παρ. 3 , του άρθρου 

8 του ν.4795/2021) 

– Τα μέλη της Επιτροπής είναι στην 

πλειοψηφία τους ανεξάρτητα (περ. 

γ’ της παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 

4449/2017) 

Η παρ. 1 του σ/ν προβλέπει ότι οι 

Επιτροπές Ελέγχου των Α.Ε. του 

Δημοσίου αποτελούνται από 

τουλάχιστον 1 ανεξάρτητο μέλος εκ 

του συνόλου τουλάχιστον 3 μελών 

αυτής (τα οποία είναι μη 

εκτελεστικά μέλη του δ/σ). 
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Στην περίπτωση, όμως, που τα 

ορισθέντα ανεξάρτητα μέλη 

αποτελούν μειοψηφία, αυτό θα 

έρχεται σε αντίθεση με τις 

προβλέψεις ανεξαρτησίας της 

Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 8 

του ν.4795/21 και του άρθρου 44 

του ν.4449/17.Για το λόγο αυτό, 

προτείνεται η φράση «ένα από τα 

οποία πρέπει να είναι ανεξάρτητο» 

να αντικατασταθεί με τη φράση «η 

πλειοψηφία των οποίων είναι 

ανεξάρτητα». 

 

Επί του άρθρου 12 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια 

(1)“Στο Μέρος Β, στο άρθρο 12, θα 

πρέπει να διευκρινιστεί ο όρος 

ανώτατα στελέχη, προκειμένου να 

αποφευχθεί η κατάχρηση του όρου. 

Ανώτατα στελέχη νοούνται οι 

Γενικοί Διευθυντές, τα μέλη του Δ.Σ. 

και ο εκάστοτε Διευθύνων 

Σύμβουλος/Πρόεδρος/Διοικητής. Η 

διευκρίνιση του όρου θα αποτρέψει 

ενδεχόμενη σπατάλη κρατικών 

πόρων σε ημετέρους” 

 

(2)“Άρθρο 12 

Στο τελευταίο εδάφιο της ρύθμισης 

για την επιτροπή αποδοχών 

αναφέρεται ότι αυτή έχει την 

αρμοδιότητα να προτείνει το ύψος 

των αποδοχών και αποζημιώσεων 

για τα μέλη του ΔΣ και τα «ανώτατα 

στελέχη». 

Θεωρώ απαραίτητη την διευκρίνιση 

στον όρο ανώτατα στελέχη, 

προκειμένου να αποφευχθούν 

τυχόν αμφιβολίες και ενδεχόμενες 

διαφωνίες .” 

 

Επί του άρθρου 16 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια 
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(1) “Υπάγεται στην επιτροπή 

ελέγχου για θέματα λειτουργικά και 

απευθύνεται στο Διευθύνοντα 

Σύμβουλο για θέματα διοικητικής 

φύσης (administrative) μόνο.” 

 

(2)“Επί του άρθρου 16 για την 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

(ΜΕΕ):Α. Σχέση επικεφαλή ΜΕΕ με 

τη διοίκηση. 

Στις προτεινόμενες διατάξεις για 

την περιγραφή της σχέσης του 

προϊσταμένου/επικεφαλής της ΜΕΕ 

με τα όργανα διοίκησης του φορέα, 

υφίσταται διαφορετική περιγραφή 

σε σχέση με τον ν.4795/2021 και 

τον ν.4706/2020. Συγκεκριμένα, 

στην παρ.4 αναγράφεται ότι ο 

επικεφαλής της ΜΕΕ: 

– «υπάγεται οργανωτικά» στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, αντί του 

«υπάγεται διοικητικά» του 

ν.4706/2020 (αρ.15§2), και 

– «αναφέρεται στον πρόεδρο της 

επιτροπής ελέγχου», αντί του 

«υπάγεται λειτουργικά στην 

επιτροπή ελέγχου» του 

ν.4706/2020 (αρ.15§2) και αντί του 

«τελεί σε λειτουργική σχέση 

αναφοράς με τον επικεφαλή του 

φορέα» του ν.4795/2021 (αρ.9§9).” 

 

Επί του άρθρου 17 η ΙΙΑ Greece 

διατύπωσε τα εξής σχόλια “1.α: στη 

βάση της αξιολόγησης των 

κινδύνων που αντιμετωπίζει η 

εταιρία: να προστεθεί «και οι 

θυγατρικές της». 

1.γ: 

-Να προστεθεί και «η μη 

χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση». 

-τη σύνταξη χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων: να προστεθεί 
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«Καθώς και τη λειτουργία 

διαχείρισης κινδύνων και 

κανονιστικής συμμόρφωσης.». 

1.δ: η παρακολούθηση: προτείνεται 

η διαγραφή της λέξης, διότι η 

υλοποίηση είναι η αρμοδιότητα. 

2.γ: βελτιωτικές ενέργειες που 

πραγματοποιούνται από τις 

υπηρεσίες εντός των προθεσμιών 

που έχουν συμφωνηθεί 

2.δ: ελέγχει σύμφωνα με τα γενικώς 

αποδεκτά Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee 

of SponsoringOrganizations of the 

Treadway Commission), καθώς και 

τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις 

πρακτικές του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) και 

παρέχει εύλογη διαβεβαίωση (όχι 

λαμβάνει υπόψη του αλλά 

σύμφωνα με τα..) 

2.ζ: 

-συντάσσει, σύμφωνα με τα διεθνή 

πρότυπα για την επαγγελματική 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου 

του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών – ΙΙΑ (να προστεθεί 

δηλαδή του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών -ΙΙΑ).” 

 

Επί του άρθρου 20 έγινε δεκτό το 

σχόλιο για τη μετονομασία του 

τίτλου του άρθρου. 

 

Επί του άρθρου 33 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

(1) Από την εταιρεία ΟΑΣΑ ΑΕ“Α.33 

«Συμβάσεις έργου – Συμβάσεις 

δανεισμού προσωπικού» 

Προτείνεται να εξεταστεί η 

συμβατότητα της διάταξης τόσο ως 
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προς την Οδηγία 2008/104/ΕΚ, η 

οποία ενσωματώθηκε με το 

Ν.4052/2012, και αφορά τη 

προσωρινή απασχόληση σε 

ιδιωτικούς και δημοσίους φορείς, 

όσο και ως προς το ζήτημα αν 

δύνανται να χρησιμοποιούν αυτή τη 

μορφή απασχόλησης δημόσιοι 

φορείς που επιχορηγούνται από το 

κράτος (βλ. α. 116 παρ.3 

Ν.4052/2012, και α. 1 παρ. 1 περ. ζ 

Ν.4765/2021).” 

 

Σημείωση: Προστέθηκε στην ΑΣΡ 

σχετική διευκρίνηση. 

 

(2) Από την εταιρεία Οδικές 

Συγκοινωνίες ΑΕ “Στο άρθρο 33 εδ. 

(β): Πρόστιθεται η φράση 

«παρόχων τέτοιων υπηρεσιών»: 

[Οι λοιπές θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. 

μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις: 

β) δανεισμού εργαζομένων με 

εταιρείες του ιδιωτικού τομέα] 

παρόχων τέτοιων υπηρεσιών 

Αιτιολόγηση: Η νομολογία για τον 

δανεισμό προσωπικού στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, στο 

πλαίσιο αποδοχής των 

επιχειρημάτων περί μη μεταφοράς 

ή απονομής δκαιωμάτων σε 

δανειζόμενο προσωπικού, 

καταστάσεις οι οποίες επιβαρύνουν 

την εταιρεία του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα, αναφέρεται σε 

εταιρείες που παρέχουν, εντός του 

καταστατικού τους σκοπού, τέτοιες 

υπηρεσίες. Συνεπώς, είναι σκόπιμο 

να περιορισθεί – αποσαφηνισθεί το 

είδος των εταιρειών που δανείζουν 

προσωπικό.” 

 

Επί του άρθρου 37 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 
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(1) “Αρθρο 37, παράγραφος 8 

:Προτείνεται να προστεθεί στα 

προσόντα που πρέπει να έχει ο 

επικεφαλής της ΜΕΕ η πιστοποίηση 

του ελεγκτή κατά της Απάτης 

(CertifiedFraudExaminer – CFE) ως 

εξής : «τίτλο πιστοποίησης 

εσωτερικών ελεγκτών (CIA, CISA, 

CFSA, CCSA) ή εξωτερικών ελεγκτών 

(ACCA, ACA, Ορκωτός Ελεγκτής 

Λογιστής του Σώματος Ορκωτών 

Ελεγκτών και Λογιστών) ή ελεγκτή 

κατά της Απάτης (CFE).»Ο 

επαγγελματικός τίτλος CFE είναι 

διεθνώς αναγνωρισμένος στο ίδιο 

επίπεδο με τους τίτλους που ήδη 

αναφέρονται. Παρέχει 

εξειδικευμένη κατάρτιση σε 

στελέχη οργανισμών και 

επιχειρήσεων όσον αφορά στην 

πρόληψη, διερεύνηση και 

καταστολή της απάτης σε όλες της 

τις μορφές.Η εξειδικευμένη γνώση 

σε θέματα καταπολέμησης της 

απάτης αφενός μεν είναι 

απαραίτητη στους εσωτερικούς 

ελεγκτές, αφετέρου δε προσδίδει 

ιδιαίτερη αξία και ενδυναμώνει τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου και 

εταιιρικήε διακυβέρνησης, ως 

αναπόσπαστο μέρος ενός 

προγράμματος ηθικής και εταιρικής 

ακεραιότητας.Την πιστοποίηση του 

ελεγκτή κατά της απάτης κατέχουν 

περίπου 300 στελέχη του δημόσιου 

και ιδιωτικού τομέα στην χώρα μας 

(πολλοί εκ των οποίων ασκούν το 

επάγγελμα του εσωτερικού 

ελεγκτή) και αποτελεί επιθυμητό 

προσόν για την πρόσληψη ελεγκτών 

στις περισσότερες ιδιωτικές 

εταιρείες και σε σημαντικούς 
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οργανισμούς του δημόσιου τομέα 

(π.χ. Τράπεζα της Ελάδος). 

Χαράλαμπος Ξύδης 

Πρόεδρος Δ.Σ. – ACFEGreece” 

 

(2) “Άρθρο 37 

ΙΙΑ Greece 

8.β: 

να προστεθεί η Πιστοποίηση QIAL 

σε αυτές του εσωτερικού ελέγχου 

Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών: 

προτείνουμε να αντικατασταθεί με 

ΙΕΣΟΕΛ 

8.γ: Προτείνουμε 5ετή 

προϋπηρεσία, δεδομένου ότι θα 

είναι κάτοχος διεθνούς 

πιστοποίησης 

-Να προστεθεί νέα παράγραφος: 

Η Μονάδα Εσωτερικού ελέγχου 

ελέγχει και παρέχει εύλογη 

διαβεβαίωση για την επάρκεια του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου, 

σύμφωνα με τα Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Εφαρμογή του 

Εσωτερικού Ελέγχου, το Πλαίσιο 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

της Επιτροπής C.O.S.O. (Committee 

of SponsoringOrganizations of the 

Treadway Commission), καθώς και 

τις διεθνείς καλές πρακτικές και τις 

πρακτικές του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ). 

15: με βάση την αξιολόγηση 

κινδύνων της εταιρίας και των 

θυγατρικών της”. 

 

Επί του άρθρου 39 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

 

(1) από την εταιρεία ΟΑΣΑ ΑΕ «Α. 

39.9: Προτείνεται η ρητή πρόβλεψη 

για τον Όμιλο ΟΑΣΑ της 

δυνατότητας μεταφοράς 
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προσωπικού αντίστοιχη προς το 

άρθρο 35, καθώς η εισαγωγή της 

αποτελεί αναγκαία νομοθετική 

παρέμβαση για την αντιμετώπιση 

ζητημάτων παραγωγικότητας και 

μετασχηματισμού του ανθρωπίνου 

δυναμικού του Ομίλου. 

Αντίστροφα, δεν είναι σαφές αν ο 

ΟΑΣΑ και οι ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ 

υπάγονται στην εξαίρεση από την 

κινητικότητα του Ν.4440/2016, 

όπως προβλέπει το άρ. 35 παρ. 4 

του σχεδίου νόμου.” 

 

(2)Από την εταιρεία Οδικές 

Συγκοινωνίες ΑΕ “Στο άρθρο 39 

παρ. 8: Διαγράφεται η φράση «με 

συμβάσεις έργου» : 

Οι εταιρείες του παρόντος άρθρου 

δύνανται να προσλαμβάνουν 

προσωπικό με συμβάσεις έμμισθης 

εντολής κατόπιν έγκρισης της 

Επιτροπής της υπ’ αριθμ. 33/2006 

Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 

.Αιτιολόγηση: Η απασχόληση 

φυσικών προσώπων με σύμβαση 

έργου οπωσδήποτε γίνεται για την 

κάλυψη λειτουργικών αναγκών, και 

όχι επί σκοπώ πρόσληψης 

προσωπικού. Επιπρόσθετα, και για 

τις εταιρείες του ομίλου του ΟΑΣΑ, 

εξαιτίας της υποστελέχωσης σε 

κρίσιμους κλάδους των εταιρειών, 

πρέπει να υφίσταται η δυνατότητα, 

αναλόγως των εκάστοτε, 

μεταβαλλόμενων αναγκών και 

απαιτήσεων, να εφαρμόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 33 του 

σχεδίου νόμου, όπως και για τις 

λοιπές θυγατρικέςςτς Ε.Ε.ΣΥ.Π. 

 

Επί του άρθρου 40 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια 
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(1)“40.4 Επίσης, στην διαδικασία 

για την επιλογή Γενικών 

Διευθυντών και Διευθυντών, ενώ 

ορθά προβλέπεται η Επιτροπή 

Αξιολόγησης υποψηφίων και η 

Επιτροπή Ενστάσεων, δεν έχει γίνει 

πρόβλεψη της συγκρότησης αυτών, 

κατ’ αναλογία με τις αντίστοιχες 

προβλέψεις της διαδικασίας της 

παρ. 1 του αρ. 39 (διαδικασία 

επιλογής προσωπικού ΟΑΣΑ). 

Προτείνεται η διευκρίνηση για να 

αποφευχθούν εφαρμοστικές 

δυσχέρειες.” 

 

Επί του άρθρου 41 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

(1)Από την εταιρεία ΟΑΣΑ ΑΕ“Α.41 

«Μισθολογικές διατάξεις και 

αμοιβές διοικητικών συμβουλίων 

του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.» 

Α.41.3 Επειδή η προκήρυξη 

πλήρωσης θέσεων Γενικών 

Διευθυντών και Διευθυντών 

απευθύνεται σε προσωπικό εντός 

και εκτός εταιρίας, προκειμένου οι 

Διευθυντές να αμείβονται με βάση 

της αρχή της ισότητας, προτείνεται 

να προστεθεί και η περίπτωση παρ. 

2 του ιδίου άρθρου (ήτοι των 

Διευθυντών και Γενικών 

Διευθυντών) στην εξαίρεση της 

παραγράφου 3, για την αποφυγή 

δημιουργίας διακρίσεων σε βάρος 

του προσωπικού των εταιρειών, 

κατά τις διαδικασίες επιλογής 

θέσεων ευθύνης. Επίσης, να 

προστεθεί επιφύλαξη για τον 

Κώδικα Δικηγόρων, όσον αφορά 

του δικηγόρους που κατέχουν 

έμμισθη εντολή στις εταιρείες.” 

 

(2)Από την εταιρεία Οδικές 

Συγκοινωνίες ΑΕ “Στο άρθρο 41 
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παρ. 3: Διαγράφεται η φράση «του 

δευτέρου εδαφίου» 

«Το μισθολογικό καθεστώς του 

πάσης φύσεως προσωπικού των 

ΟΑΣΑ Α.Ε, ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε. 

, με την εξαίρεση των παρ. 1 και 2, 

ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015. 

Αιτιολόγηση: Χωρίς την ανωτέρω 

διευκρίνιση / αναδιατύπωση, θα 

υφίστανται αντίφαση μεταξύ των 

διατάξεων αφενός του παρόντος 

σχεδίου νόμου και αφετέρου του 

ν.4354/2015.” 

 

(3) Από την εταιρεία Οδικές 

Συγκοινωνίες ΑΕ“Στο άρθρο 41 παρ. 

1: το άρθρο αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι αμοιβές των μελών των 

διοικητικών συμβουλίων των 

εταιρειών του παρόντος άρθρου 

ορίζονται αποκλειστικά με 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 

σύμφωνα με τα άρθρα 109 και 110 

του ν.4548/2018 

(Α’104)»Αιτιολόγηση: Δεν 

υφίσταται εύλογη αιτία για την 

οποία ο καθορισμός των αμοιβών, 

αποζημιώσεων και πρόσθετων 

απολαβών του Προέδρου ΔΣ, 

Διευθύνοντος Συμβούλου και 

Εντεταλμένου Συμβούλου, καθώς 

και των αμοιβών των μελών του 

Διοικητικού Συμβουλίου των 

εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ 

διαφοροποιείται από τον 

καθορισμό των αντίστοιχων 

αμοιβών, πρόσθετων απολαβών 

και αποζημιώσεων στην περίπτωση 

των λοιπών θυγατρικών εταιρειών 

της Ε.Ε.ΣΥ.Π., για τις οποίες 

υφίσταται η πρόβλεψη του άρθρου 

34 παρ. 4.” 
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Σχόλια που δεν 

υιοθετήθηκαν 

(συμπεριλαμβανομένης 

επαρκούς αιτιολόγησης) 

Επί του άρθρου 2 διατυπώθηκε από 

το Σωματείο Εργαζομένων ΟΑΣΑ το 

εξής σχόλιο “Άρθρο 2: Σύμφωνα με 

το ν. 3920/2011 (ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – 

ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ) και το 

ν.3429/20005 (ΠΕΡΙ ΔΕΚΟ), ο ΟΑΣΑ 

Α.Ε. είναι επιχείρηση του Δημοσίου 

με σκοπό τον προγραμματισμό, την 

οργάνωση, τον συντονισμό και τον 

έλεγχο του συγκοινωνιακού έργου 

όλων των επίγειων και υπόγειων 

μέσων μαζικής μεταφοράς και 

παρέχει υπηρεσίες για το δημόσιο 

συγκοινωνιακό έργο με 

ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια ώστε 

να παρέχει ευελιξία και 

διασφαλίζεται το Δημόσιο 

συμφέρον, κατόπιν τούτων και με 

βάση το σχέδιο νόμου ( άρθρο 2- 

που αναφέρεται στο ΟΟΣΑ), δεν 

διασφαλίζεται ο δημόσιος 

χαρακτήρας του ΟΑΣΑ και των 

θυγατρικών του, θέτοντας 

ζητήματα ιδιωτικοποίησης της 

λειτουργίας των μέσων μαζικής 

μεταφοράς.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το σχόλιο 

αξιολογείται, πλην όμως δεν είναι 

σχετικό με το περιεχόμενο της 

ρύθμισης. 

 

Επί του άρθρου 5 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο «Επί του άρθρου 5 

παρ.1 (χρονικά διαστήματα): 

Στο προτεινόμενο νομοσχέδιο 

προβλέπεται διάστημα 

επανεξέτασης δήλωσης αποστολής 

στα 5 έτη και διάρκεια περιόδου 

στρατηγικού σχεδιασμού στα 4 έτη 

(εκ του ν.4270/14). 

Για τον συνεκτικότερο χρονικό 

προγραμματισμό, θα μπορούσε να 

εναρμονιστούν τα ανωτέρω χρονικά 
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διαστήματα στα 4 έτη, με την 

ένταξη της επανεξέτασης της 

δήλωσης αποστολής στον 

στρατηγικό σχεδιασμό.» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το στρατηγικό είναι 

4ετές σύμφωνα με το ΜΠΔΣ. Η 

αποστολή της εταιρείας (Mission) 

θα πρέπει να είναι μεγαλύτερης 

διάρκειας, όχι μικρότερης των 

πέντε ετών. Συνήθως, σύμφωνα με 

τις καλές πρακτικές αναθεωρείται 

σε διάστημα πέντε έως επτά ετών. 

 

 

Επί του άρθρου 7 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο “• Άρθρο 7 

παράγραφος 5 : 

Από την διατύπωση της 

παραγράφου 5 προκύπτει 

συμπερασματικά ότι σε περίπτωση 

πρόωρης λήξης της θητείας ενός εκ 

των Προέδρου, Αντιπροέδρου και 

Διευθύνοντος Συμβούλου ή 

Εντεταλμένου Συμβούλου, παύει η 

ισχύς του υφιστάμενου Διοικητικού 

Συμβουλίου, αφού δεν 

προβλέπεται αντικατάστασή τους, 

όπως για τα λοιπά μέλη, με 

αποτέλεσμα να καθίσταται 

αναγκαίος ο ορισμός νέου 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Είναι όντως αυτή η βούληση της 

προκείμενης ρύθμισης ειδικά για 

την περίπτωση του Προέδρου που 

δεν έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες 

και πολύ περισσότερο για τις 

περιπτώσεις του Αντιπροέδρου και 

του Εντεταλμένου Συμβούλου;; 

Σε συνέχεια των παραπάνω και για 

την περίπτωση πρόωρης λήξης της 

θητείας του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εξ οιουδήποτε λόγου, 

θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη 
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ούτως ώστε, η προβλεπόμενη από 

το άρθρο 87 παρ. 4 του 

Ν.4548/2018- Εκτελεστική 

Επιτροπή, εφόσον βέβαια 

προβλέπεται στο καταστατικό της 

Εταιρείας και έχει συγκροτηθεί , να 

μπορεί να λειτουργήσει ως 

«γέφυρα» για τις στοιχειώδεις και 

απολύτως απαραίτητες ανάγκες 

λειτουργίας της Εταιρείας, 

δεδομένης και της παρατηρούμενης 

χρονοβόρας και γραφειοκρατικής 

διαδικασίας, μέχρι τον ορισμό του 

νέου Διοικητικού Συμβουλίου .” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στην παρ. 2 του 

άρθρου 7 του σχεδίου νόμου 

αναφέρεται ότι για τον Πρόεδρο, 

Αντιπρόεδρο και Διευθύνοντα ή 

Εντεταλμένο Σύμβουλο 

εφαρμόζονται τα άρθρα 20-23 του 

ν. 4735/2020, στα οποία 

περιγράφεται η διαδικασία 

αντικατάστασής τους σε περίπτωση 

πρόωρης λήξης της θητείας τους. 

 

Επί των άρθρων 9 και 10 

διατυπώθηκε το εξής σχόλιο «(γ) 

θεωρώ ανεπιτυχή την υφιστάμενη 

ρύθμιση περί υποβολής και 

ξεχωριστών αναφορών στη ΓΣ, του 

άρθρου 9 παρ. 5 του σ.ν. 

Μεγαλύτερης 

αποτελεσματικότητας θα ήταν να 

προβλεφθεί ότι στις εκθέσεις 

διαχείρισης προς τη ΓΣ του ΔΣ θα 

καταγράφονται υποχρεωτικά τυχόν 

μειοψηφούσες απόψεις μελών του 

ΔΣ. Επιπρόσθετα, αδυναμία της 

υιοθετούμενης ρύθμισης είναι η μη 

πρόβλεψη του σκοπού της 

υποβολής τέτοιων εκθέσεων. Θα 

υποβάλλονται προς ενημέρωση, 

συζήτηση ή έγκριση; 
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(δ) στο άρθρο 10 παρ. 2 β, 

υιοθετείται ο όρος «κανονιστική» 

προκειμένου περί των 

διαδικασιών/πρακτικών 

Συμμόρφωσης. Ο διεθνής 

αντίστοιχος όρος είναι «Ethics & 

Compliance», ευρύτερος και 

ποιοτικά ανώτερος της 

Κανονιστικής Συμμόρφωσης, μια 

και υπερβαίνει τια απαιτήσεις 

συμμόρφωσης προς την 

(κανονιστική) συμμόρφωση και 

επιχειρεί να αντιμετωπίσει 

φαινόμενα όπως αυτά που 

καταγράφονται στις περιπτώσεις στ 

και ζ του άρθρου 14 του σ.ν. 

Προτείνω να υιοθετηθεί ο όρος 

«Προγράμματα» (όχι Μονάδες, 

όπως απαιτεί η περίπτωση γ, ούτε 

για τις εισηγμένες δεν απαιτείται η 

ύπαρξη μονάδων, δηλαδή δομών) 

Δεοντολογικής Συμπεριφοράς και 

Συμμόρφωσης, καθώς και 

Διαχείρισης Κινδύνου» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Το σχόλιο 

αξιολογείται. Σημειώνεται ότι στο 

προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν 

προβλέπεται Μονάδα Κανονιστικής 

Συμμόρφωσης. 

 

 

Επί του άρθρου 10 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

(1)“Συμπληρωματικά επί του 

Άρθρου 10 παρ.2 (αρμοδιότητες 

Επιτροπής Ελέγχου):Στην παρ. 2 

απαριθμούνται, όχι εξαντλητικά, 

αρμοδιότητες για την Επιτροπή 

Ελέγχου. 

Θα μπορούσε να προστεθεί 

παραπομπή στο σχετικό άρθρο 44 

του ν.4449/2017, το οποίο είναι 

εφαρμοστέο ούτως ή άλλως σε 
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οντότητες δημοσίου 

συμφέροντος/ενδιαφέροντος και εν 

γένει σε ΑΕ που έχουν υποχρέωση 

τήρησης οικονομικών 

καταστάσεων. 

Ιδίως ως προς την περ. η’ 

(κανονισμός λειτουργίας Επιτροπής 

Ελέγχου, συνεδριάσεις, πρακτικά) 

και περ. θ’ (ετήσια έκθεση 

πεπραγμένων, πολιτική βιώσιμης 

ανάπτυξης), θα μπορούσε 

ενναλακτικά να γίνει προσαρμογή 

των εν λόγω ρυθμίσεων με ρητή 

αναφορά του περιεχομένου τους 

στο παρόν σ/ν. 

Λάμπρος Καφίδας 

πρ.Επιθεωρητής-Ελεγκτής 

Δημόσιας Διοίκησης ΣΕΕΔΔ/ΕΑΔ 

τ.Προϊστάμενος Υπηρεσίας 

Συντονισμού Υπουργείου 

Ανάπτυξης &Επενδύσεω” 

 

(2) από το ΙΙΑ GREECE «Να 

προστεθεί 10.δ: την υποβολή προς 

το ΔΣ και τη Γενική Συνέλευση 

ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων, 

στην οποία θα περιλαμβάνονται τα 

σημαντικά θέματα που 

αναδείχθηκαν από τον εσωτερικό 

και εξωτερικό έλεγχο καθώς και τα 

μέτρα που ελήφθησαν για την 

αντιμετώπισή τους. Επίσης 

υποβάλλει προς το ΔΣ και τη Γενική 

συνέλευσή ετήσια αξιολόγηση του 

έργου της 

Να προστεθεί 10.στ: Η Επιτροπή 

Ελέγχου διαθέτει κανονισμό 

λειτουργίας, με τον οποίο ορίζονται, 

μεταξύ άλλων, ο ρόλος τους, η 

διαδικασία εκπλήρωσής του, καθώς 

και η διαδικασία σύγκλησης και 

συνεδριάσεών τους. Ο κανονισμός 

λειτουργίας αναρτάται στον 

διαδικτυακό τόπο της Εταιρείας.» 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Δεν κρίνεται 

σκόπιμο να προστεθεί καθώς 

απαριθμούνται ενδεικτικά και όχι 

εξαντλητικά οι αρμοδιότητες της 

επιτροπής ελέγχου. Άλλωστε, στο 

άρθρο 3 της ΑΣΡ διευκρινίζεται ότι 

οι εν λόγω εταιρείες είναι οντότητες 

δημοσίου ενδιαφέροντος, άρα 

εφαρμόζεται ο ν. 4449/2017.  

 

Επί των άρθρων 11-41 το Σωματείο 

Εργαζομένων ΟΑΣΑ διατύπωσε το 

εξής σχόλιο “Άρθρο 11- Άρθρο 41: 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

σχεδίου νόμου οι αμοιβές και 

αποζημιώσεις μελών διοικητικού 

συμβουλίου και επιτροπής ελέγχου 

εγκρίνονται με απόφαση της 

Γενικής Συνέλευσης, η οποία 

κοινοποιείται στη Γενική 

Γραμματεία Δημοσιονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου 

Οικονομικών. Το άρθρο αναφέρει 

ως ανώτατες αποδοχές τις 

αποδοχές τις αποδοχές Γενικού 

Γραμματέα Υπουργείου και αφήνει 

ανοιχτό το ενδεχόμενο bonus και 

αυξήσεων με τη σύμφωνη γνώμη 

της επιτροπής αποδοχών(άρθρο 

12), χωρίς να ορίζεται ρητώς ότι θα 

λαμβάνονται υπόψιν τα οικονομικά 

της κάθε εταιρείας.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στην παρ. 3 του 

άρθρου 11 αναφέρεται ότι για τη 

χορήγηση του bonus “απαραίτητη 

προϋπόθεση για την έγκριση της 

πρόσθετης ειδικής ανταμοιβής 

είναι η ολοκλήρωση ενός (1) 

τουλάχιστον έτους στην εν λόγω 

θέση ευθύνης και, κατά το 

τελευταίο οικονομικό έτος, η 

διαπίστωση σημαντικής βελτίωσης 
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του ετήσιου οικονομικού 

αποτελέσματος της εταιρείας με 

βάση την κατάσταση 

αποτελεσμάτων των ετήσιων 

χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων”. 

 

Επί του άρθρου 13 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο «Άρθρο 13 

ΙΙΑ Greece 

13.3.γ: εκλογή ελεγκτών, κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου 

13.3.ια: ορισμός του επικεφαλής 

εσωτερικού ελεγκτή, κατόπιν 

εισήγησης της Επιτροπής Ελέγχου» 
 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Κρίνεται ως μη 

σκόπιμη η προσθήκη της εισήγησης 

της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς η 

επιλογή των ελεγκτών γίνεται 

σύμφωνα με τον ν. 4412/2016, 

δηλαδή επιλέγεται η 

οικονομικότερη προσφορά. 

 

Επί του άρθρου 14 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια 

(1) «Άρθρο 14 

ΙΙΑ Greece 

14.2.α: να προστεθεί «καθώς 

επίσης και τις αρμοδιότητες των 

επιτροπών τους 

14.2.γ: για τη διενέργεια περιοδικής 

αξιολόγησης του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου: Χρήζει 

αποσαφήνισης: από ποιόν θα 

διενεργείται η αξιολόγηση (από τον 

εξωτερικό αξιολογητή ή από τον 

εσωτερικό ελεγκτή) και κάθε πότε.» 

 

(2) “Επί του άρθρου 14 για τον 

Κανονισμό Λειτουργίας της 

Εταιρείας: 

Στα ελάχιστα περιλαμβανόμενα 

στον Κανονισμό Λειτουργίας θα 

ήταν χρήσιμο να προστεθούν στην 
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παρ. 2, τα παρακάτω (ενδεχομένως 

κατά περίπτωση ή περιληπτικά 

αναλόγως το μέγεθος και το σκοπό 

κάθε εταιρείας): 

– η δήλωση αποστολής του άρθρου 

5 του σ/ν 

– η πρόβλεψη περιοδικής 

αξιολόγησης της εφαρμογής των 

διατάξεων του παρόντος σ/ν (για 

την εταιρική διακυβέρνησης της 

εταιρείας), στην περ. γ’ [κατ’ 

αντιστοιχία με την περ. ι’ του 

άρθρου 14 του ν.4706/20] 

– οι πολιτικές και διαδικασίες 

πρόληψης/αντιμετώπισης σχέσεων 

εξάρτησης, στην περ. η’ [κατ’ 

αντιστοιχία με την περ. ε’ του 

άρθρου 14 του ν.4706/20] 

– οι πολιτικές και διαδικασίες 

συμμόρφωσης της εταιρείας με τις 

νομοθετικές και κανονιστικές 

διατάξεις που ρυθμίζουν την 

οργάνωση, λειτουργία, και τις 

δραστηριότητές της [κατ’ 

αντιστοιχία με την περ. η’ του 

άρθρου 14 του ν.4706/20] 

– η πολιτική εκπαίδευσης των 

μελών του δ/σ, των διευθυντικών 

και λοιπών στελεχών, ιδίως όσων 

εμπλέκονται με τον εσωτερικό 

έλεγχο, τη διαχείριση κινδύνων, την 

κανονιστική συμμόρφωση και στα 

πληροφοριακά συστήματα [κατ’ 

αντιστοιχία με την περ. ια’ του 

άρθρου 14 του ν.4706/20]Επιπλέον 

προτείνεται να εξεταστεί η 

εισαγωγή ρητής διάταξης περί 

υποχρέωσης τήρησης 

ενημερωμένου κανονισμού και 

λήψης διορθωτικών μέτρων, π.χ.: 

«Οι εταιρείες της παρ. 1 του 

άρθρου 3 υποχρεούνται να 

ενημερώνουν και να τηρούν 

επικαιροποιημένο τον Κανονισμό 
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Λειτουργίας τους. Ιδίως στις 

περιπτώσεις αρνητικών 

οικονομικών αποτελεσμάτων 

υποχρεούνται να λαμβάνουν 

κατάλληλα μέτρα αναδιοργάνωσης 

της Εταιρείας, περιλαμβανομένης 

της κατάρτισης του προσωπικού 

τους.» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στον νόμο, 

ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά, 

αναφέρεται το περιεχόμενο του 

Κανονισμού Λειτουργίας χωρίς να 

αποκλείεται ό,τι δεν αναφέρεται. Η 

υποχρέωση συμμόρφωσης της 

εταιρεία με τις νομοθετικές και 

κανονιστικές διατάξεις και η 

αναφορά ρητής υποχρέωσης 

επικαιροποίησης του Κανονισμού 

εξυπακούονται και δεν αποτελούν 

νέες ρυθμίσεις. 

 

Επί του άρθρου 16 η ΙΙΑ Greece 

διατύπωσε τα εξής σχόλια “16.1: 

Προτείνεται να διαχωριστεί σε 

ξεχωριστό άρθρο το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου από την 

Οργάνωση και λειτουργία της 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου. 

Είναι διαφορετικές έννοιες και θα 

προκληθεί σύγχυση αν μείνουν ως 

έχουν. Ο ορισμός του Εσωτερικού 

ελέγχου σύμφωνα με το ΙΙΑ είναι «Ο 

Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια 

ανεξάρτητη, αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική 

δραστηριότητα, σχεδιασμένη να 

προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του οργανισμού. 

Συνδράμει στην επίτευξη των 

αντικειμενικών σκοπών του, 

προσφέροντας μια συστηματική 

επιστημονική προσέγγιση για την 

αξιολόγηση και βελτίωση της 
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αποτελεσματικότητας της 

διαχείρισης κινδύνων, των 

δικλείδων ασφαλείας και των 

διαδικασιών της εταιρικής 

διακυβέρνησης». Ο ορισμός του ΣΕΕ 

υφίσταται στο νόμο 4706. 

16.1: …. διαχείρισης των κινδύνων.. 

Προτείνεται να προστεθεί «και της 

κανονιστικής συμμόρφωσης». 

16.2: Ο όρος διοικητικά αποτελεί 

μετάφραση του αγγλικού όρου 

administrative και δεν αφορά σε 

καμία περίπτωση εκτέλεση της 

λειτουργίας του ελεγκτικού έργου. 

Εξάλλου οι εν λόγω υπάλληλοι 

δεδομένου ότι εργάζονται σε άλλες 

μονάδες της εταιρίας δεν 

επιτρέπεται να εκτελούν καθήκοντα 

εσωτερικού ελεγκτή. Επίσης δεν θα 

πρέπει να προσμετρώνται στη 

δύναμη της ΜΕΕ. Η ΜΕΕ θα πρέπει 

να στελεχώνεται με επαγγελματίες 

εσωτερικούς ελεγκτές ή να μπορεί 

να προσλάβει επαγγελματίες 

εσωτερικούς ελεγκτές για 

εξειδικευμένα θέματα πχ ITaudit 

(έλεγχος πληροφοριακών 

συστημάτων). 

16.5: Να προστεθεί νέα 

παράγραφος: Η εταιρία οφείλει να 

παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή 

επαγγελματική εκπαίδευση σε 

συνεχή βάση για θέματα 

εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης 

κινδύνων, διακυβέρνησης, 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου 

και πληροφορικών συστημάτων 

καθώς και για τα τεχνικά θέματα 

του κλάδου που δραστηριοποιείται 

η εταιρία ώστε αυτός να διατηρεί 

επικαιροποιημένες γνώσεις για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του.” 
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αναφορικά με τους 

ορισμούς, στην ΑΣΡ στο άρθρο 3 

αναφέρεται ότι συμπληρωματικά 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

4795/2021. Στη ΜΕΕ ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα είναι μέλος του 

Μητρώου Εσωτερικών Ελεγκτών 

του Υπουργείου Οικονομικών ενώ 

οι υπάλληλοι της ΜΕΕ θα 

απασχολούνται αποκλειστικά στη 

Μονάδα και όχι σε άλλες μονάδες 

της εταιρείας και θα είναι 

διοικητικοί υπάλληλοι που θα 

επικουρούν τον Επικεφαλής 

Εσωτερικό Ελεγκτή. Όπως αναφέρει 

και η διάταξη, ανάλογα με το 

μέγεθος της εταιρείας κρίνεται η 

απασχόληση πέρα του ενός 

εσωτερικού ελεγκτή. Τέλος, καθώς 

ο εσωτερικός ελεγκτής εγγράφεται 

μέλος του Μητρώου του 

Υπουργείου λόγω της ιδιαίτερης 

επιστημονικής και επαγγελματικής 

του κατάρτισης και παρέχει τις 

υπηρεσίες του με σύμβαση 

περιορισμένης διάρκειας, δεν 

κρίνεται σκόπιμο στον νόμο να 

αναφέρεται η τυχόν επιπλέον 

εκπαίδευσή του καθώς αυτό 

προβλέπεται στα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου και μη ρητή 

αναφορά δεν την αποκλείει.  

 

Επί του άρθρου 17 η ΙΙΑ Greece 

διατύπωσε το εξής σχόλιο “.ι: να 

προστεθεί νέα παράγραφος: Η 

Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

αξιολογείται από Εξωτερικό πάροχο 

για τη συμμόρφωσή της με τα 

διεθνή πρότυπα για την 

επαγγελματική εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΙΑ) ανά 3-5 έτη. 
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..Θετική, αρνητική ή με επιφύλαξη 

να διαγραφούν. Να τεθεί με τη 

μορφή εύλογης διασφάλισης 

(reasonableassurance)”. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Για την αξιολόγηση 

της ΜΕΕ, δεν απαιτείται προσθήκη 

καθώς προβλέπεται στα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου ενώ για την 

“…θετική, αρνητική ή με 

επιφύλαξη” υιοθετήθηκαν οι όροι 

του άρθρου 13 του ν. 4795/2021. 

 

Επί των άρθρων 16 και 17 

διατυπώθηκαν σχόλια αναφορικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4795/2021 και του ν. 

4849/2021 στις εταιρείες που 

υπάγονται στο παρόν σχέδιο 

νόμου. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: ο ν. 4849/2021 

εφαρμόζεται στις εταιρείες του 

ιδιωτικού τομέα και οι δημόσιες 

επιχειρήσεις δεν υπάγονται στο 

πεδίο εφαρμογής του ν. 4795/2021 

καθώς για αυτές εφαρμόζονταν το 

άρθρο 4 του ν. 3429/2005 

(σύμφωνα με την παρ. 8 του 

άρθρου 81 του ν. 4795/2021). 

 

Επί του άρθρου 18 διατυπώθηκε το 

εξης σχόλιο «Επί του άρθρου 18 για 

το Στρατηγικό και επιχειρησιακό 

σχέδιο: 

Για την επαύξηση της 

συνεκτικότητας της ρύθμισης, θα 

ήταν χρήσιμο να συμπεριληφθούν 

ρητά οι ειδικές υποχρεώσεις (της 

παρ. 2 του άρθρου 5 του σ/ν) στα 

στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη 

για την κατάρτιση του στρατηγικού 

και επιχειρησιακού σχεδίου (παρ. 2, 

3 αντίστοιχα) πλέον των 
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δημοσιονομικών στόχων του ΜΠΔΣ 

και των κατευθυντήριων οδηγιών 

του εποπτεύοντος υπουργείου.» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στην παρ.2 του 

άρθρου 5 αναφέρεται η σύνδεση 

των ειδικών υποχρεώσεων με το 

στρατηγικό σχέδιο. 

 

Επί του άρθρου 22 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο: “Άρθρο 22 παρ. 2 

Η παράγραφος 2 θα πρέπει να 

συμπληρωθεί: «…. εκτός εάν 

υπάρχει διαφορετική ρύθμιση από 

ειδικότερες νομοθετικές 

διατάξεις», δεδομένου ότι 

υπάρχουν Εταιρείες που 

καταβάλουν μισθούς σε 

συγκεκριμένες κατηγορίες 

προσωπικού (π.χ ιατροί), 

ρυθμιζόμενους από ειδικές 

διατάξεις και όχι από τον 

Ν.4354/2015.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Στο άρθρο που αφορά 

στις μεταβατικές διατάξεις υπάρχει 

πρόβλεψη ότι ειδικότερες διατάξεις 

για θέματα αναφορικά με τις 

αποδοχές εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

 

Επί του άρθρου 23 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

(1)“Με το αρ.23 καταργείται το 

αρ.13 παρ.6 του ν.3429/2005 που 

αφορούσε σε πλήρωση θέσεων 

διευθυντών, δυνάμει του οποίου 

λειτουργούσαν πολλές ΔΕΚΟ μέχρι 

σήμερα. 

Προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα 

της πλήρωσης αυτών των θέσεων, 

προτείνεται αντίστοιχη εφαρμογή 

με αυτή των άρθρων 32 και 40”. 

(2)” Άρθρο 23 
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Στο συγκεκριμένο άρθρο γίνεται 

μνεία για την πλήρωση θέσεων και 

αποδοχών μόνο γενικών 

διευθυντών και όχι διευθυντών. 

Θεωρώ ότι πρόκειται για 

παράλειψη στην πρόβλεψη, αφού 

υπάρχουν Εταιρείες που έχουν 

θέσεις διευθυντών, τους οποίους 

προσλαμβάνουν βάσει του άρθρου 

13 παρ.6 του Ν.3429/2005, το οποίο 

ωστόσο καταργείται με το άρθρο 45 

του παρόντος. 

Συνεπώς, προκύπτει ζήτημα 

ρύθμισης της διαδικασίας της 

πλήρωσης των θέσεων των 

«απλών» διευθυντών στις 

Εταιρείες. 

Προτείνεται αντίστοιχη πρόβλεψη 

με αυτή των άρθρων 32 και 40 του 

παρόντος.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στην πράξη δεν 

μπορούσε να εφαρμοστεί η 

πλήρωση των θέσεων των 

διευθυντών από τον ιδιωτικό 

τομέα, καθώς δεν υπήρχε σχετικό 

ενδιαφέρον από τα στελέχη της 

αγοράς δεδομένου ότι για τη 

μισθολογική τους κατάταξη 

εφαρμόζεται ο ν. 4354/2015 

σύμφωνα με τον οποίο δεν 

αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία του 

ιδιωτικού τομέα. Κρίθηκε σκόπιμο 

η πλήρωση των θέσεων των 

διευθυντών να γίνεται από το 

προσωπικό της εταιρείας. 

 

Επί του άρθρου 29 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο: “Επί του άρθρου 29 για 

το Ψηφιακό Μητρώο Συμμετοχών 

του Δημοσίου: 

Θα μπορούσε να προστεθεί 

πρόβλεψη για δημοσιότητα του 

Μητρώου, π.χ. στην ιστοσελίδα του 
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Υπουργείου Οικονομικών, στο 

gov.gr και στο «Διαύγεια». Στην ίδια 

λογική θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί στο diavgeia.gov.gr 

ξεχωριστή κατηγορία στην αρχική 

σελίδα στην ενότητα «πράξεις» για 

τις ΑΕ του Δημοσίου (μαζί με 

υπουργεια-δημοί-περιφερειες-…-

ΑΕ).Επίσης θα μπορούσε να 

προβλεφθούν διασυνδέσεις 

διαλειτουργικότητας του εν λόγω 

Μητρώου με άλλα δημόσια μητρώα 

όπως το ΓΕΜΗ.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στην παρ. 5 του 

άρθρου 43 προβλέπεται η έκδοση 

υπουργικής απόφασης στην οποία 

θα προβλέπονται όλες οι 

λεπτομέρειες για την λειτουργία 

του ψηφιακού μητρώου. 

 

Επί του άρθρου 35 το σωματείο 

εργαζόμενων ΟΑΣΑ διατύπωσε το 

εξής σχόλιο «Άρθρο 35: Σε αυτό το 

άρθρο αναφέρεται σαφέστατα : 

Παρ 4. Οι λοιπές θυγατρικές της 

Ε.Ε.Σ.Υ.Π. δεν υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του Ενιαίου Συστήματος 

Κινητικότητας του ν. 4440/2016. Η 

συγκεκριμένη παράγραφος έρχεται 

σε πλήρη αντίθεση με το ν 

4440/2016 που σκοπό έχει αφενός 

τη βέλτιστη αξιοποίηση και η 

ορθολογική κατανομή του 

ανθρώπινου δυναμικού στις 

δημόσιες υπηρεσίες, αφετέρου τη 

διευκόλυνση των υπαλλήλων να 

ενισχύσουν τις επαγγελματικές 

δεξιότητές τους, να αποκτήσουν 

εμπειρία σε θέσεις διαφόρων 

υπηρεσιών και να προωθήσουν την 

επαγγελματική σταδιοδρομία τους. 

Ο ΟΑΣΑ και οι θυγατρικές του 

εταιρείες, είναι πόλος έλξης για 
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εργαζόμενους του Δημοσίου που 

θέλουν να εξελιχθούν και 

ενταχθούν σε εταιρείες δημοσίου 

με εξωστρέφεια και καινοτόμες 

υπηρεσίες παρέχοντας πρόοδο και 

εξέλιξη.» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Υπάρχει ειδική 

ρύθμιση για τις μετακινήσεις των 

εργαζομένων ώστε να μην 

δημιουργούνται προβλήματα στη 

στελέχωση των θυγατρικών 

εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. 

 

Επί του άρθρου 37 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

(1) το ΙΙΑ διατύπωσε το εξής σχόλιο 

“11.β: Μετά το 11.β προτείνουμε «ή 

πτυχίο αντίστοιχο της αλλοδαπής 

οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης 

ή τίτλο πιστοποίησης εσωτερικών 

ελεγκτών της παραγράφου 7β ή 

προϋπηρεσία 10 τουλάχιστον ετών 

της παραγράφου 7γ (δηλαδή οι 

εσωτερικοί ελεγκτές που 

υπηρετούν τώρα στις Μονάδες 

εσωτερικού ελέγχου και διαθέτουν 

πτυχίο αντίστοιχο μεν αλλά όχι 

ισότιμο δε, να εξακολουθήσουν να 

υπηρετούν στις ΜΕΕ και να μη 

χάσουν την εργασία τους, αν 

διαθέτουν ένα από το 

προαναφερθέντα προσόντα). 

12: 

-Να προστεθεί νέο άρθρο : Η 

εταιρία οφείλει να παρέχει στον 

εσωτερικό ελεγκτή επαγγελματική 

εκπαίδευση σε συνεχή βάση για 

θέματα εσωτερικού ελέγχου, 

διαχείρισης κινδύνων, 

διακυβέρνησης, συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου και 

πληροφορικών συστημάτων καθώς 

και για τα τεχνικά θέματα του 

189 



κλάδου που δραστηριοποιείται η 

εταιρία ώστε αυτός να διατηρεί 

επικαιροποιημένες γνώσεις για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

-Να προστεθεί νέα παράγραφος: 

Η Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου 

αξιολογείται από Εξωτερικό πάροχο 

για τη συμμόρφωσή της με τα 

διεθνή πρότυπα για την 

επαγγελματική εφαρμογή του 

εσωτερικού ελέγχου του 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών 

(ΙΙΑ) ανά 3-5 έτη.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Αναφορικά με το 

11.β, δεν κρίνεται σκόπιμο να 

προστεθεί καθώς σήμερα δεν 

υφίσταται ΜΕΕ στις λοιπές 

θυγατρικές της ΕΕΣΥΠ, συνεπώς δεν 

επηρεάζει τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. Αναφορικά με την 

υποχρέωση της εταιρείας να 

παρέχει εκπαίδευση στον 

εσωτερικό ελεγκτή και τη 

αξιολόγηση της ΜΕΕ από εξωτερικό 

ελεγκτή, δεν κρίνεται σκόπιμη η 

ρητή αναφορά τους καθώς αυτό 

προβλέπεται στα πρότυπα του 

εσωτερικού ελέγχου.  

 

(2) Επί του άρθρου 37 

διατυπώθηκαν σχόλια αναφορικά 

με την εφαρμογή των διατάξεων 

του ν. 4849/2021 στις εταιρείες που 

υπάγονται στο παρόν σχέδιο 

νόμου. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Αναφορικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο στην Ε.Ε.ΣΥ.Π. και 

τις θυγατρικές της, δεν κρίνεται 

σκόπιμη η αναφορά ή η σύνδεση με 

τον ν. 4849/2021 που εφαρμόζεται 

στις εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. 
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Επί των άρθρων 38-42 το σωματείο 

εργαζομένων ΟΑΣΑ διατύπωσε το 

εξής σχόλιο: «Άρθρο 38- Άρθρο 42 : 

Σύμφωνα με ν. 4412/2016 ορίζεται 

το νομοθετικό πλαίσιο για την 

ανάθεση και εκτέλεση των 

δημοσίων συμβάσεων και αποτελεί 

κομβική επιλογή της Πολιτείας, με 

στόχο την κατάργηση της 

περιπτωσιολογικής αντιμετώπισης, 

τον εκσυγχρονισμό, τις βέλτιστες 

πρακτικές των διοικητικών 

διαδικασιών, την 

αποτελεσματικότητας και την 

ενίσχυση της διαφάνειας στον 

τομέα των δημοσίων συμβάσεων. 

Κάθε είδους ειδικών κανονισμών 

μπορεί να θέσει σε αμφισβήτηση 

τον έλεγχο και την εποπτεία του 

εθνικού συστήματος δημοσίων 

συμβάσεων, δημιουργώντας 

ανάχωμα σε κάθε ελεγκτικό 

όργανο.» 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Για τις συμβάσεις 

που συνάπτουν η Ε.Ε.ΣΥ.Π. και οι 

θυγατρικές της, εφαρμόζεται το 

άρθρο 38 του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου, δηλαδή θα 

συνάπτονται βάσει του εκάστοτε 

Κανονισμού Προμηθειών, ο οποίος 

θα καταρτίζεται μετά από γνώμη 

της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

 

Επί του άρθρου 39 από την εταιρεία 

ΟΑΣΑ ΑΕ διατυπώθηκε το εξής 

σχόλιο: “Α.39 «Πλήρωση θέσεων 

αορίστου και ορισμένου χρόνου 

προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και 

των θυγατρικών του εταιρειών» 

Α.39.2: Προτείνεται η πρόσθεση και 

άλλων τρόπων δημοσιότητας, 

πέραν της δημοσίευσης στην 

191 



ιστοσελίδα της εταιρείας, για την 

ενίσχυση της αρχής της διαφάνειας 

και της φανερής δράσης της 

εταιρείας. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Η δημοσίευση στην 

ιστοσελίδα κρίνεται επαρκώς 

πρόσφορη στη σύγχρονη εποχή του 

διαδικτύου, καθώς σε όλες τις 

εταιρείες οι θέσεις προς κάλυψη 

δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

τους, στην οποία έχουν όλοι 

απρόσκποπτη πρόσβαση. 

 

 

Επί του άρθρου 40 το Σωματείο 

Εργαζομένων ΟΑΣΑ διατύπωσε το 

εξής σχόλιο: “Άρθρο 40: Στο άρθρο 

40, το οποίο αναφέρεται στην 

Πλήρωση θέσεων Γενικών 

Διευθυντών και Διευθυντών του 

Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. και των θυγατρικών 

του εταιρειών δημιουργεί 

διακρίσεις σε βάρος του 

προσωπικού των εταιρειών, ενώ 

παράλληλα προωθείται η άνιση 

μεταχείριση εσωτερικών-

εξωτερικών διευθυντών. Τέλος οι 

αποδοχές των εξωτερικών 

διευθυντών δεν καθορίζονται ρητά, 

ως εκ τούτο το μισθολογικό κόστος 

μπορεί να εκτοξευθεί 

δημιουργώντας συνθήκες ασφυξίας 

για τα οικονομικά των εταιρειών.” 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Δεν θα υπάρχει 

άνιση μεταχείριση μεταξύ των 

διευθυντών που επιλέγονται 

κατόπιν δημόσιας προκήρυξης, είτε 

από τον ιδιωτικό τομέα είτε από τον 

φορέα, καθώς δεν θα υπάρχει 

διαφορετικό μισθολογικό 

καθεστώς. Άλλωστε, προβλέπεται 

όριο αμοιβής. 
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Επί του άρθρου 41 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

 

(1) Από το Σωματείο Τεχνικών 

Εργαζομένων ΟΑΣΑ ΟΣΥ “Στο άρθρο 

41 παρ.3. του ΣχΝ ορίζεται ότι «Το 

μισθολογικό καθεστώς του πάσης 

φύσεως προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α. 

Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., με 

την εξαίρεση του δεύτερου 

εδαφίου της παρ. 1, ρυθμίζεται από 

τον ν. 4354/2015». Πέραν της 

διαχρονικής διαφωνίας μας για την 

ευθεία παρέμβαση στη 

συνδικαλιστική ελευθερία, διά του 

περιορισμού του πεδίου ισχύος των 

συλλογικών συμβάσεων σε θέματα 

μη μισθολογικά, όπως η 

παρέμβαση αυτή εισάγεται με την 

υποχρεωτική εφαρμογή του 

Ενιαίου Μισθολογίου, πρέπει να 

επισημάνουμε την εξής αντίφαση, η 

οποία φάνηκε ιδιαίτερα στις 

πρόσφατες προσλήψεις 

προσωπικού στην ΟΣΥ Α.Ε. 

Αναφερόμαστε στο γεγονός της μη 

αναγνώρισης της προϋπηρεσίας 

των προσληφθέντων συναδέλφων 

μας για τη μισθολογική τους 

κατάταξη, παρά το γεγονός ότι στην 

προκήρυξη 1/2020 

(ΑΔΑ:9137465ΧΘΞ-ΥΓ0), η εμπειρία 

για τους τεχνίτες αναφερόταν ως 

προσόν κατάταξης, 

αποδεικνυόμενη με την αντίστοιχη 

άδεια άσκησης επαγγέλματος όπως 

Άδεια άσκησης επαγγέλματος 

Μηχανοτεχνίτη Αυτοκινήτων, 

Ηλεκτροτεχνίτη Αυτοκινήτων, 

Τεχνίτη Αμαξωμάτων (φανοποιού), 

Τεχνίτη Βαφής (Αυτοκινήτων), 

Ηλεκτροσυγκολλητή και 

Οξυγονοκολλητή Β΄ ή Α΄ τάξης κλπ. 
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σε συνδυασμό με τη βεβαίωση του 

οικείου ασφαλιστικού φορέα για τη 

διάρκεια της απασχόλησης και της 

ασφάλισης, δηλ. της εργασίας και 

στον ιδιωτικό τομέα. Η εξιδιασμένη 

εμπειρία άλλωστε αποτελεί και 

αναγκαίο προσόν για την άψογη 

εκτέλεση υπηρεσιών σε έναν φορέα 

όπου απαιτείται υψηλή εξειδίκευση 

και γνώση της αντιμετώπισης 

αναρίθμητων τεχνικών ζητημάτων, 

προς όφελος του επιβατικού 

κοινού. Πλην όμως, με το άρθρ. 11 

παρ. 4 Ν. 4354/2015, στον οποίο 

παραπέμπει το παρόν ΣχΝ, η 

εμπειρία και η προϋπηρεσία στον 

ιδιωτικό τομέα ΔΕΝ υπολογίζεται 

για την εξέλιξη των υπαλλήλων στα 

μισθολογικά κλιμάκια! Δηλαδή από 

τη μια η εταιρεία ζητά έμπειρους 

τεχνίτες, οδηγούς κλπ. αλλά από 

την άλλη τους αμείβει ως 

ανειδίκευτους, αν δεν έχουν 

προϋπηρεσία στο δημόσιο (γεγονός 

πολύ πολύ σπάνιο!). Αυτό 

προκύπτει από το γεγονός ότι στην 

ίδια ως άνω προκήρυξη, ως 

βαθμολογούμενη εμπειρία (7 

μονάδες ανά μήνα και έως 84 

μήνες) λαμβάνεται υπόψη η 

απασχόληση με σχέση εργασίας ή 

σύμβαση έργου στο δημόσιο ή τον 

ιδιωτικό τομέα ή άσκηση 

επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα 

συναφή με το αντικείμενο των προς 

πλήρωση θέσεων, για τις οποίες η 

εμπειρία δεν αποτελεί τυπικό 

προσόν διορισμού ή του είδους της 

εμπειρίας που ορίζεται στην 

προκήρυξη ως τυπικό προσόν 

διορισμού. Πέραν του είδους και 

του χρονικού διαστήματος της 

εξειδικευμένης εμπειρίας που 

ορίζεται από την προκήρυξη ως 
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τυπικό προσόν διορισμού για τις 

ανωτέρω θέσεις βαθμολογείται 

επίσης και η εμπειρία που 

διαθέτουν οι υποψήφιοι σε 

καθήκοντα ή έργα συναφή με το 

αντικείμενο των προς πλήρωση 

θέσεων, για το υπολειπόμενο, κατά 

περίπτωση, χρονικό διάστημα και 

μέχρι συμπληρώσεως του 

βαθμολογούμενου κριτηρίου των 

συνολικά ογδόντα τεσσάρων (84) 

μηνών εμπειρίας, προσμετρούμενη, 

κατά περίπτωση είτε μετά την 

απόκτηση του ζητούμενου από την 

προκήρυξη βασικού τίτλου 

σπουδών με τον οποίο ο υποψήφιος 

μετέχει στη διαγωνιστική 

διαδικασία είτε μετά την απόκτηση 

της ζητούμενης από την προκήρυξη 

άδειας άσκησης επαγγέλματος ή 

άλλης επαγγελματική άδειας ή 

βεβαίωσης. 

Επειδή είναι προφανής η αδικία, η 

οποία μάλιστα εν προκειμένω 

γέννησε εργαζομένους δύο 

ταχυτήτων στην ΟΣΥ, για το λόγο 

αυτό προτείνουμε όπως στην παρ. 3 

του άρθρ. 41 του παρόντος ΣχΝ, 

προβλεφθεί ότι, όπου στην 

προκήρυξη για πρόσληψη 

προσωπικού (οδηγοί, τεχνίτες, 

διοικητικοί κλπ.), όπως 

προβλέπεται στο άρθρ. 39 του ΣχΝ, 

η εμπειρία των υποψηφίων 

βαθμολογείται (ανεξαρτήτως αν 

αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού 

ή όχι), τότε η σχετική προϋπηρεσία 

που διανύθηκε στον ιδιωτικό τομέα 

να υπολογίζεται για την κατάταξη 

των εργαζομένων στα μισθολογικά 

κλιμάκια, κατ’ εξαίρεση του άρθρ. 

11 παρ.4 του Ν. 4354/2015.” 

 

195 



ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το σχόλιο 

αξιολογείται, πλην όμως δεν 

συνδέεται με το αντικείμενο του 

υπό εξέταση σ/ν το οποίο δεν 

περιλαμβάνει στο ρυθμιστικό του 

πεδίου ζητήματα που αφορούν 

στον ν. 4354/2015. 

 

(2) Από την εταιρεία Οδικές 

Συγκοινωνίες ΑΕ “Στο άρθρο 41 

παρ. 4: Προστίθεται η φράση: «μη 

εφαρμοζομένης της διάταξης της 

παρ. 5 του εν λογω άρθρου στις 

εταιρείες του παρόντος άρθρου»: 

«Οι μη μισθολογικές παροχές 

διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 

4484/2017, μη εφαρμοζομένης της 

διάταξης της παρ. 5 του εν λογω 

άρθρου στις εταιρείες του 

παρόντος άρθρου.»Αιτιολόγηση: 

Για τις εταιρείες του ομίλου ΟΑΣΑ, 

και εξαιτίας της φύσεων των 

καθηκόντων του προσωπικού τους, 

τα οποία καθήκοντα απαιτούν 

τακτικό έλεγχο και συστηματική 

αντιμετώπιση ζητημάτων της υγείας 

τους, πρέπει να επιτρέπεται η 

σύναψη ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων για την διενέργεια 

διαγνωστικών και λοιπών ελέγχων 

της υγείας του προσωπικού ως μη 

μισθολογική παροχή”. 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το σχόλιο 

αξιολογείται, πλην όμως δεν 

συνδέεται με το αντικείμενο του 

υπό εξέταση σ/ν το οποίο δεν 

περιλαμβάνει στο ρυθμιστικό του 

πεδίου ζητήματα που αφορούν 

στον ν. 4484/2017. 
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Επί του άρθρου 42 διατυπώθηκε το 

εξής σχόλιο: “Επί του άρθρου 42 

«Συμβάσεις μεταξύ της ΕΕΣΥΠ και 

των θυγατρικών της-Ειδικές 

διαγωνιστικές διαδικασίες 

προμηθειών και συμβάσεις 

πλαίσιο.»: 

Η αναφορά στην κατά «παρέκκλιση 

των ειδικών εθνικών διατάξεων 

περί Δημοσίων Συμβάσεων» 

δύναται να δημιουργήσει 

ερμηνευτικά προβλήματα στους 

εφαρμοστές της, αν τούτη, λ.χ. 

αποτελεί διάταξη παρέκκλισης από 

τις διατάξεις προληπτικού ελέγχου 

νομιμότητας του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, ή τις διατάξεις για 

ΚΗΜΔΗΣ και την έννομη 

προστασία. Για τη συμβατότητα 

ενός εθνικού κανόνα προς το 

αντίστοιχο ενωσιακό δίκαιο, 

πρωτογενές ή παράγωγο, καλό θα 

είναι να αναζητηθεί και η σχετική 

γνώμη της Αρχής σύμφωνα με το 

αρθ. 2, παρ. 2, περίπτωση γ’, 

υποπερίπτωση (αα) του 

ν.4013/2011.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ: Για τις συμβάσεις που 

συνάπτει η Ε.Ε.ΣΥ.Π. και οι 

θυγατρικές της, εφαρμόζεται το 

άρθρο 38 του προτεινόμενου 

σχεδίου νόμου, δηλαδή θα 

συνάπτονται βάσει του εκάστοτε 

Κανονισμού Προμηθειών, ο οποίος 

θα καταρτίζεται μετά από γνώμη 

της Ε.Α.ΔΗ.ΣΥ.. 

 

Επί του άρθρου 44 διατυπώθηκαν 

τα εξής σχόλια: 

 

(1)από την εταιρεία ΟΑΣΑ: “Επί του 

άρθρου 44 «Μεταβατικές 

Διατάξεις» 
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Α. 44.3: Από τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις (το άρ. 3 παρ. 1, και από 

τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 44 του 

νομοσχεδίου), δεν πρέπει να 

καταλείπεται αμφιβολία 

αναφορικά με την εφαρμογή των 

διατάξεων του σχεδίου νόμου στις 

εταιρείες του Ομίλου ΟΑΣΑ. 

Αντίθετα, η εφαρμογή των 

επιμέρους διατάξεων στον ΟΑΣΑ θα 

πρέπει να είναι σαφής και για τα 

λοιπά ελεγκτικά όργανα της 

Διοίκησης. 

Α. 3 και 44: Από το σχέδιο νόμου 

προκύπτει ότι για τις εταιρείες που 

υπάγονται στο Κεφάλαιο Β’, κατά τη 

ρύθμιση των αρ. 6 έως και 8, ο 

Πρόεδρος δεν μπορεί να κατέχει την 

ιδιότητα του Διευθύνοντος 

Συμβούλου. Συμπληρωματικά προς 

τα προηγούμενα σχόλια επί των άρ. 

3 και 44, αποτελεί ανάγκη η 

διευκρίνηση του κατά πόσο 

καταλαμβάνεται ο ΟΑΣΑ από το 

Κεφάλαιο Β’, σε θέματα σύνθεσης 

του Δ.Σ. του. Επίσης, προτείνεται να 

ρυθμιστούν οι περιπτώσεις 

πρόωρης λήξης θητείας 

(παραιτήσεων/αποχωρήσεων κλπ) 

Προέδρου, Αντιπροέδρου, 

Διευθύνοντος / Εντεταλμένου 

Συμβούλου τόσο στο Κεφάλαιο Β’ 

(άρ. 7.5) όσο και ειδικότερα για τον 

ΟΑΣΑ, ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Οι εταιρείες ΟΑΣΑ, 

ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ υπάγονται στο πεδίο 

εφαρμογής του Κεφαλαίου Δ΄, 

καθώς συνιστούν λοιπές 

θυγατρικές της Ε.Ε.ΣΥ.Π. και όχι στο 

Κεφάλαιο Β΄. Άλλωστε, τα εν λόγω 

ζητήματα περί σύνθεσης και 

θητείας του ΔΣ, ρυθμίζονται στο 

καταστατικό κάθε εταιρείας. 
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(2) Από το Σωματείο Εργαζομένων 

ΟΑΣΑ διατυπώθηκε το εξής σχόλιο “ 

Άρθρο 41 – Άρθρο 44 : Στο άρθρο 41 

: Μισθολογικές διατάξεις και 

αμοιβές διοικητικών συμβουλίων 

του ομίλου Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε. 

αναφέρεται ότι το μισθολογικό 

καθεστώς του πάσης φύσεως 

προσωπικού των Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε., 

ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. και Ο.ΣΥ. Α.Ε., ότι 

ρυθμίζεται από τον ν. 4354/2015 

και ότι οι μη μισθολογικές παροχές 

διέπονται από το άρθρο 43 του ν. 

4484/2017 (Α΄110), όμως το άρθρο 

44 παρ. 3 επισημαίνει πως : Τα 

άρθρα 39 έως 42 ισχύουν μέχρι τις 

31.12.2025. Δεν υπάρχει καμία 

πρόβλεψη για το τι θα συμβεί μετά 

το 2025, δημιουργώντας κλίμα 

αβεβαιότητας και ανασφάλειας.” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Το 2025 ο νομοθέτης 

θα αποφασίσει για την παράταση 

ισχύος των άρθρων 39 έως 42, 

ανάλογα με την οικονομική 

κατάσταση και τις προβλέψεις για 

τις εν λόγω εταιρείες. 

 

(3)“Επί του άρθρου 44 (παρ. 2) και 

του άρθρου 45 (παρ. 1): 

Ίσως θα πρέπει να εξεταστεί η 

προσθήκη ρητής εξαίρεσης, για τις 

ΑΕ του παρόντος Κεφαλαίου του 

σ/ν , από την εφαρμογή του άρθρου 

50 του ν.4605/2019” 

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ: Στην παρ.2 του 

άρθρου 44 αναφέρεται ότι το 

Κεφάλαιο Α’ του ν. 3429/2005 δεν 

εφαρμόζεται για τις ΑΕ που 

ρυθμίζονται από το παρόν 

νομοσχέδιο, συνεπώς δεν 
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εφαρμόζεται η παρ. 1 του άρθρου 

50 του ν. 4605/2019. 

 

τ. Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

  

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 

 

 

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 

 

 
Κανονισμός 

 

 

 

 
Οδηγία 

 

 

 

 
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

 

 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

 Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 

δικαστήριο 

(αναφέρατε) 

 

 

 

 

Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 
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  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 

 

 

Νομολογία Δικαστηρίου 

Ε.Ε. 

 

 

 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

 

 

 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δικαστήρια ή 

διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

  

 

 

“  

30. Κατάργηση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

  

Άρθρο 47 

Καταργούμενες διατάξεις 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

καταργούνται:  

1. Η παρ. 4 του άρθρου 4 περί του 

εσωτερικού ελέγχου στις δημόσιες 

επιχειρήσεις και οργανισμούς, οι παρ. 

1 έως 3 του άρθρου 7 περί των 

υποχρεώσεων των δημόσιων 

επιχειρήσεων, τα άρθρα 10, 13, 14 και 

18 του ν. 3429/2005 (Α΄314) περί της 

Διυπουργικής Επιτροπής Δημόσιων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, του 

νεοπροσλαμβανόμενου και 

υφιστάμενου προσωπικού των 

Δημόσιων Επιχειρήσεων. 

2. Το άρθρο 28 του ν. 2515/1997 (Α’ 

154) περί της διαχείρισης των 

μετοχών του Δημοσίου. 

3. Η περ. γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 28 

του ν. 4354/2015 (Α΄176) περί των 

Άρθρο 4 παρ. 4 ν. 3429/2005: 

 

4. Συνιστάται Μητρώο Εσωτερικών 

Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. 

Στο μητρώο αυτό εντάσσονται 

εσωτερικοί ελεγκτές οι οποίοι είναι 

κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 

πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι.) 

της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 

ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπή, 

ή κάτοχοι τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας 

τεχνολογικής εκπαίδευσης (Τ.Ε.Ι.) της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως 

ισότιμου τίτλου σπουδών της 

αλλοδαπής και διαθέτουν 

αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία 

τουλάχιστον 3 ετών στο αντικείμενο του 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

 Με αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών ρυθμίζονται όλες οι 

αναγκαίες λεπτομέρειες και κάθε 
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αμοιβών των μελών του διοικητικού 

συμβουλίου των θυγατρικών 

εταιρειών της Ε.Ε.ΣΥ.Π. Α.Ε. 

4. Με την επιφύλαξη της παρ. 3 του 

άρθρου 46, κάθε γενική ή ειδική 

διάταξη που είναι αντίθετη με το 

περιεχόμενο του παρόντος ή 

αναφέρεται σε θέμα ρυθμιζόμενο 

από αυτόν. 

 

 

συναφές διαδικαστικό θέμα τόσο για την 

ένταξη των υποψηφίων στο μητρώο όσο 

και για τη λειτουργία και οργάνωση του 

μητρώου. 

 

 Μέχρι την έκδοση των ως άνω 

αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών 

και τη δημοσίευση της ανοικτής 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

το υφιστάμενο Μητρώο Εσωτερικών 

Ελεγκτών παραμένει σε ισχύ. 

 

 Στις δημόσιες επιχειρήσεις 

απασχολείται τουλάχιστον ένας 

εσωτερικός ελεγκτής, που ορίζεται από 

τη γενική συνέλευση των μετόχων. Σε 

κάθε οργανισμό, καθώς και στα νομικά 

πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της 

παραγράφου 1 ορίζεται τουλάχιστον 

ένας εσωτερικός ελεγκτής με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών. Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές όλων των ανωτέρω 

φορέων ορίζονται από το Μητρώο του 

πρώτου εδαφίου της παραγράφου 

αυτής. 

 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

ανεξάρτητοι, δεν υπάγονται ιεραρχικά 

σε καμία υπηρεσιακή μονάδα των 

φορέων που ελέγχουν, παρέχουν 

υπηρεσίες με σύμβαση παροχής 

ανεξαρτήτων υπηρεσιών και δεν 

αποκτούν ιδιότητα υπαλλήλου ή σχέση 

εξαρτημένης εργασίας.» 

 

 "Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να 

αναφέρει στην Επιτροπή Ελέγχου της 

παραγράφου 5 κάθε θέμα που έχει 

σχέση με την πορεία και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου, να συντάξει 

και να της παραδώσει ιδιαίτερη έκθεση 

με τις αδυναμίες του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου, ιδίως, με τις 

αδυναμίες των διαδικασιών που 
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αφορούν στη χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και τη σύνταξη των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων." 

 

Άρθρο 7 παρ. 1 έως 3 ν. 3429/2005: 

 

«1. Κάθε δημόσια επιχείρηση οφείλει: 

 

 α) να εφαρμόζει το ισχύον θεσμικό 

πλαίσιο και να συμμορφώνεται 

απαρέγκλιτα προς τις διατάξεις των 

νόμων και των κανονιστικών 

διαταγμάτων και πράξεων, 

 

 β) να τηρεί τις αποφάσεις του Υπουργού 

Οικονομικών, του εποπτεύοντος 

Υπουργού, καθώς και τις οδηγίες και 

εγκυκλίους του ΓΛΚ, 

 

 γ) να συμβάλει στην επίτευξη των 

στόχων των στρατηγικών και 

επιχειρησιακών σχεδίων της δημόσιας 

επιχείρησης, στην αύξηση της 

αποτελεσματικότητας, της 

παραγωγικότητας και στη βελτίωση της 

ποιότητας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών, 

 

 δ) να τηρεί την εισοδηματική, 

τιμολογιακή, δανειοληπτική πολιτική της 

Κυβέρνησης. 

 

 2. Οι δημόσιες επιχειρήσεις 

υποβάλλουν στις αρμόδιες υπηρεσίες 

του Υπουργείου Οικονομικών: 

 

 α) Εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο 

Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 

έως την 31η Ιουλίου κάθε έτους, το 

σχέδιο του ετήσιου οικονομικού 

προϋπολογισμού τους, καθώς και 

εισηγητική έκθεση τεκμηρίωσης των 

οικονομικών μεγεθών. Οι φορείς που 

περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων 
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Γενικής Κυβέρνησης ακολουθούν τις 

διαδικασίες που περιγράφονται στο ν. 

4270/2014. 

 

 β) Τον ετήσιο απολογισμό, τις 

οικονομικές καταστάσεις και την έκθεση 

πεπραγμένων του διοικητικού 

συμβουλίου και την έκθεση ή το 

πιστοποιητικό του ορκωτού ελεγκτή 

λογιστή, εντός των προθεσμιών του κ.ν. 

2190/ 1920, όπως ισχύει. 

 

 γ) Τριμηνιαία έκθεση πεπραγμένων, η 

οποία περιλαμβάνει τα απολογιστικά 

στοιχεία, τα στοιχεία απασχόλησης και 

τις δράσεις που έχουν αναληφθεί για την 

αποτελεσματικότερη λειτουργία της 

επιχείρησης και τη βελτίωση των 

οικονομικών μεγεθών της. 

 

 δ) Κάθε πρόταση που αφορά σε αλλαγή 

κανονισμού λειτουργίας, συλλογικών 

συμβάσεων εργασίας, τιμολογίων, 

καθώς και κάθε άλλου μέτρου της 

διοίκησης που επηρεάζει σημαντικά τα 

οικονομικά αποτελέσματα πριν να τεθεί 

σε ισχύ. 

 

 ε) Εξαμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, 

ελεγμένες από ορκωτό ελεγκτή λογιστή, 

εφόσον ο προϋπολογισμός τους 

υπερβαίνει το όριο που τίθεται με την 

απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 147 του 

ν. 4270/ 2014, οι οποίες υποβάλλονται 

μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη της 

εξάμηνης περιόδου. 

 

στ) Κατάλογο όλων των στοιχείων της 

ακίνητης περιουσίας και της νομικής και 

πραγματικής τους κατάστασης, ο οποίος 

επικαιροποιείται κατ’ έτος.» 
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3. Κάθε δημόσια επιχείρηση που 

προσφέρει προϊόντα ή υπηρεσίες σε 

καταναλωτές υποχρεούται, εντός έξι 

μηνών από τη θέση του νόμου αυτού σε 

ισχύ, να καταρτίσει και να υποβάλει στη 

Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών Χάρτη 

Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή 

(Χ.Υ.Κ.). Εντός τριών μηνών από τη 

δημοσίευση του νόμου αυτού, οι 

δημόσιες επιχειρήσεις ζητούν εγγράφως 

τις απόψεις της Επιτροπής Προστασίας 

των καταναλωτών των δημοσίων 

επιχειρήσεων και οργανισμών του 

άρθρου 13 του ν. 2251/1994 (ΦΕΚ 191 

Α΄) και του Συνηγόρου του Καταναλωτή 

του ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259 Α΄). Ο Χ.Υ.Κ. 

καθορίζει τις καταστατικές 

υποχρεώσεις, τους όρους υπό τους 

οποίους η δημόσια επιχείρηση παρέχει 

τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της προς 

τους καταναλωτές και τη διαδικασία 

αποζημίωσης προς αυτούς σε 

περίπτωση μη τήρησης εκ μέρους της 

των ανωτέρω υποχρεώσεων και όρων. 

 

Άρθρο 10 ν. 3429/2005: 

Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

 

 1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή 

Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) στην οποία 

μετέχουν ο Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών ως Πρόεδρος και ο 

Υπουργός Ανάπτυξης, ο Υπουργός 

Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, ο Υπουργός Μεταφορών 

και Επικοινωνιών και ο κατά περίπτωση 

αρμόδιος Υπουργός ως μέλη. Στη 

Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών μετέχει 

και ο Ειδικός Γραμματέας Δημοσίων 
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Επιχειρήσεων και Οργανισμών χωρίς 

δικαίωμα ψήφου. 

 

 2. Ο Υπουργός Οικονομίας και 

Οικονομικών συντονίζει τη λειτουργία 

της Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η 

Διυπουργική Επιτροπή Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών 

αποφασίζει, μετά από εισήγηση του 

Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται 

οι γενικές διατάξεις για τα συλλογικά 

κυβερνητικά όργανα που προβλέπονται 

στο άρθρο 16 του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98  

Α΄). 

 

 3. Με απόφαση της Διυπουργικής 

Επιτροπής Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών: 

 

 α) εξειδικεύεται για κάθε δημόσια 

επιχείρηση η οικονομική πολιτική σε 

πολιτική στρατηγικού και 

επιχειρησιακού σχεδιασμού, η 

εισοδηματική, η τιμολογιακή, η 

επενδυτική, η δανειοληπτική πολιτική, η 

πολιτική κρατικών ενισχύσεων, 

απασχόλησης, επιχορηγήσεων, 

θεσμικού εκσυγχρονισμού, λειτουργικής 

αναδιάρθρωσης ή άλλη και εγκρίνονται 

για κάθε δημόσια επιχείρηση [τα 

στρατηγικά και επιχειρησιακά σχέδια, οι 

προϋπολογισμοί], 

 οι επιχορηγήσεις, τα όρια δανεισμού 

[και η παροχή εγγυήσεων του 

Δημοσίου], οι θέσεις των διοικήσεων 

των δημοσίων επιχειρήσεων για τις 

συλλογικές συμβάσεις εργασίας "ιδίως 

δε όσον αφορά στη μισθολογική 

πολιτική" 

και όποιες άλλες ενέργειες, διαδικασίες, 

συμβάσεις ή ρυθμίσεις αναφέρονται 

206 



στον παρόντα νόμο ότι τελούν υπό την 

έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής 

Δημοσίων Επιχειρήσεων και 

Οργανισμών, 

 

 β) ορίζονται οι ενέργειες που είναι 

απαραίτητες, τα θεσμικά, οργανωτικά, 

λειτουργικά, διοικητικά ή άλλα μέτρα 

που πρέπει να ληφθούν, καθώς και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους για 

κάθε δημόσια επιχείρηση, 

 

 γ) ελέγχεται η εφαρμογή και η 

υλοποίηση της οικονομικής πολιτικής εκ 

μέρους κάθε δημόσιας επιχείρησης, 

 

 "δ) διαμορφώνεται η πολιτική 

προσλήψεων πάσης φύσεως 

προσωπικού (τακτικού, έκτακτου ή με 

σύμβαση έργου) από τις δημόσιες 

επιχειρήσεις. Στις συνεδριάσεις της 

Διυπουργικής Επιτροπής Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών, με 

αντικείμενο την παροχή έγκρισης για την 

πρόσληψη, κατά τις κείμενες διατάξεις, 

προσωπικού των ανωτέρω κατηγοριών 

από τις δημόσιες επιχειρήσεις και 

οργανισμούς, συμμετέχουν ο Υπουργός 

Εσωτερικών και ο Γενικός Γραμματέας 

της Κυβέρνησης." 

 

Άρθρο 13 ν. 3429/2005: 

Νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό 

 

 1. Οι δημόσιες επιχειρήσεις μπορούν 

στο εξής, για λόγους γενικού 

συμφέροντος που συνδέονται με τη 

λειτουργία τους, κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων των εσωτερικών κανονισμών 

ή οργανισμών τους που έχουν ισχύ 

νόμου ή ισχύ κανονιστική ή 

οποιαδήποτε άλλη ισχύ, καθώς και κατά 

παρέκκλιση οποιωνδήποτε διατάξεων ή 

συμφωνιών, να προσλαμβάνουν το 

207 



πάσης φύσεως προσωπικό τους με 

σύμβαση εξαρτημένης εργασίας για 

δοκιμαστική περίοδο διάρκειας μέχρι 

επτά (7) μηνών, ύστερα από προκήρυξη 

στην οποία καθορίζονται, από την ίδια 

τη δημόσιαεπιχείρηση, τα κριτήρια 

πρόσληψης. Η διαδικασία πρόσληψης 

του προσωπικού των δημοσίων 

επιχειρήσεων, καθώς και της μετέπειτα 

σύναψης της σχετικής σύμβασης 

εργασίας αορίστου χρόνου, ύστερα από 

αξιολόγηση της δοκιμαστικής περιόδου 

από την οικεία δημόσια επιχείρηση, 

ελέγχεται από το Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με 

τις κείμενες κάθε φορά διατάξεις που 

διέπουν τις αρμοδιότητές του και τις 

ειδικότερες ρυθμίσεις της κοινής 

υπουργικής απόφασης της παραγράφου 

4 του άρθρου αυτού. 

"Η σύμβαση του προηγούμενου 

εδαφίου διέπεται από τις κείμενες κάθε 

φορά διατάξεις της εργατικής 

νομοθεσίας, που ρυθμίζουν τις σχέσεις 

εργοδότη και εργαζόμενου στον ιδιωτικό 

τομέα, και της απόφασης της 

παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου, 

κατά παρέκκλιση από την ισχύουσα στην 

επιχείρηση επιχειρησιακή Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας ή από τον Κανονισμό 

Εργασίας ή από οποιαδήποτε άλλη 

συλλογική συμφωνία ή συλλογική 

ρύθμιση ή επιχειρησιακή συνήθεια, 

ιδίως ως προς τις αποδοχές των 

νεοπροσλαμβανομένων, τα ρεπό, τις 

άδειες, τις κάθε είδους προσαυξήσεις 

των αποδοχών, τα επιδόματα και λοιπές 

παροχές, καθώς και τη διαδικασία 

προσλήψεων - απολύσεων." 

 

 2. Ειδικότερα, συμβάσεις εξαρτημένης 

εργασίας αορίστου χρόνου των 

προσλαμβανομένων, σύμφωνα με την 

προηγούμενη παρ., μετά την έναρξη 

ισχύος του νόμου αυτού, μπορούν να 
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καταγγέλλονται σύμφωνα με τους όρους 

και προϋποθέσεις της εκάστοτε 

ισχύουσας εργατικής νομοθεσίας. 

 

 3. Η άσκηση του δικαιώματος της 

καταγγελίας δεν επιτρέπεται να γίνεται 

καταχρηστικά, αλλά μέσα στα όρια που 

ορίζονται από το άρθρο 281 του Αστικού 

Κώδικα. 

 

 "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών, Οικονομίας και 

Οικονομικών, Ανάπτυξης, Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας και του 

εποπτεύοντος την οικεία επιχείρηση 

Υπουργού ρυθμίζονται τα κάθε είδους 

ειδικότερα θέματα, τα οποία αφορούν 

στην εφαρμογή των διατάξεων των 

προηγούμενων παραγράφων κατά 

παρέκκλιση των τυχόν αντίθετων 

διατάξεων εσωτερικών κανονισμών ή 

οργανισμών ή επιχειρησιακών 

συλλογικών συμβάσεων ή 

οποιωνδήποτε άλλων διατάξεων ή 

συμφωνιών που ισχύουν στις 

επιχειρήσεις αυτές ή ακόμα και 

επιχειρησιακής συνήθειας. Οι ρυθμίσεις 

της απόφασης αυτής δεν μπορεί να είναι 

δυσμενέστερες από τις προβλέψεις στην 

εθνική γενική συλλογική σύμβαση 

εργασίας ή τυχόν ισχύουσες κλαδικές ή 

ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές 

συμβάσεις." 

 

 

 "5) Οι διατάξεις της Π.Υ.Σ. 33/2006 (ΦΕΚ 

280 Α`) δεν εφαρμόζονται για την 

πρόσληψη κάθε είδους προσωπικού, 

τακτικού, έκτακτου ή με σύμβαση έργου, 

όπως αυτό ορίζεται στην παρ. 6, καθώς 

και των διευθυντικών στελεχών, από τις 

δημόσιες επιχειρήσεις του παρόντος 

Κεφαλαίου, καθώς και από τις εταιρείες 

του Κεφαλαίου Β`, στις οποίες το 
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Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του 

εταιρικού κεφαλαίου. 

 

 6) Το Διοικητικό συμβούλιο κάθε 

δημόσιας επιχείρησης δύναται να 

στελεχώνει τις θέσεις διευθυντών και 

γενικών διευθυντών που προβλέπονται 

στο οργανόγραμμα της εταιρείας, 

επιλέγοντας εξειδικευμένα διοικητικά 

στελέχη είτε από το προσωπικό της 

δημόσιας επιχείρησης είτε εκτός αυτού, 

με σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου 

μέχρι τριετούς διάρκειας." 

 

Άρθρο 14 ν. 3429/2005: 

Υφιστάμενο προσωπικό 

 

 1. Οι διοικήσεις των δημοσίων 

επιχειρήσεων, που εμφανίζουν αρνητικά 

οικονομικά αποτελέσματα ή 

επιχορηγούνται από το Δημόσιο με 

στόχο την εξυγίανσή τους υποχρεούνται 

να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για 

την αξιοποίηση του προσωπικού τους 

καταρτίζοντας, όπου χρειάζεται, νέους 

κανονισμούς προσωπικού και 

οργανογράμματα, καθώς και 

προγράμματα εκπαίδευσης και 

επιμόρφωσής του. Ιδιαίτερα για τους 

γενικούς κανονισμούς προσωπικού των 

επιχειρήσεων και για ζητήματα που 

αφορούν στις εργασιακές σχέσεις, 

οποιαδήποτε αλλαγή γίνεται ύστερα 

από διαπραγματεύσεις των δύο μερών 

(επιχείρησης και εργαζομένων) με τη 

διαδικασία της υπογραφής συλλογικής 

σύμβασης με την πιο αντιπροσωπευτική 

συνδικαλιστική οργάνωση της 

επιχείρησης. 

 

 

"Το ανώτατο ποσοστό του συνόλου των 

αυξήσεων που δύναται να συμφωνηθεί 

κατά τη σύναψη των ανωτέρω 
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συλλογικών συμβάσεων καθορίζεται με 

απόφαση της διυπουργικής επιτροπής 

του άρθρου 10. Η απόφαση αυτή 

λαμβάνεται με κριτήρια την τρέχουσα 

αύξηση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 

σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής 

Υπηρεσίας, την οικονομική κατάσταση 

της συγκεκριμένης επιχειρήσεως και τα 

περιθώρια του Κρατικού 

Προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση το 

ύψος του συνόλου των αποδοχών που 

ορίζει η διυπουργική επιτροπή δεν 

μπορεί να είναι κατώτερο από τις 

αποδοχές που προβλέπουν οι εθνικές 

γενικές, κλαδικές ή 

ομοιοεπαγγελματικές συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας." 

 

 2. Οι αλλαγές της προηγούμενης 

παραγράφου με τη σύναψη συλλογικών 

συμβάσεων κατά τη διαγραφόμενη σε 

αυτό διαδικασία πρέπει να 

ολοκληρωθούν εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την 

Έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου ή, σε 

περίπτωση που η δημόσια επιχείρηση 

εμφανίσει αρνητικά οικονομικά 

αποτελέσματα ή επιχορηγηθεί από το 

Δημόσιο με στόχο την εξυγίανσή της 

στην οικονομική χρήση του έτους 2005 ή 

σε επόμενη από την Έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου οικονομική χρήση, από 

τη δημοσίευση του ισολογισμού της για 

την οικονομική αυτή χρήση. 

 

 3. Αν για οποιονδήποτε λόγο η 

παραπάνω προθεσμία παρέλθει 

άπρακτη, οι ως άνω αλλαγές γίνονται με 

νόμο. 

 

Άρθρο 18 ν. 3429/2005: 

Τα Διοικητικά Συμβούλια των δημοσίων 

επιχειρήσεων που είχαν συγκροτηθεί με 
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βάση τις διατάξεις που καταργούνται με 

το άρθρο 20 του παρόντος νόμου 

εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα, 

εφόσον προσαρμοστούν στις διατάξεις 

των παραγράφων 2 εδάφιο πρώτο, 5, 6, 

8 και 10 του άρθρου 3 του παρόντος 

νόμου. Εως την 15η Αυγούστου 2006 τα 

διοικητικά συμβούλια του πρώτου 

εδαφίου λειτουργούν νόμιμα ακόμη και 

εάν η λειτουργία τους δεν έχει ακόμη 

προσαρμοστεί στις προαναφερθείσες 

διατάξεις του παρόντος νόμου." 

  Άρθρο 28 ν. 2515/1997: 

Διαχείριση μετοχών Δημοσίου 

 

 1. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται, με 

απόφασή του, να αναθέτει σε 

χρηματιστές, χρηματιστηριακές 

εταιρείες ή Εταιρείες Παροχής 

Επενδυτικών 

Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ) την αξιοποίηση, 

εκποίηση και γενικά διαχείριση 

μετοχών εταιριών εισηγμένων σε 

χρηματιστήριο αξιών οι οποίες έχουν 

περιέλθει ή περιέρχονται στο Δημόσιο 

από τρίτους, από δωρεές, 

κληρονομίες ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, 

μετά από γνώμη Επιτροπής που 

απαρτίζεται από το Διευθυντή της 

Διεύθυνσης Κινήσεως Κεφαλαίων 

Εγγυήσεως Δανείων και Αξιών του 

Υπουργείου Οικονομικών, από το 

Διευθυντή της Διεύθυνσης Πιστωτικών 

και Δημοσιονομικών Υποθέσεων και 

τον Τμηματάρχη του Τμήματος 

Χρηματιστηρίου Αξιών της ίδιας 

Διεύθυνσης 

του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας. 

 

 Με την απόφαση αυτή καθορίζεται η 

κατώτερη τιμή διάθεσης των μετοχών, 

οι όροι της διάθεσης ή διαχείρισης 

αυτών, η αμοιβή που θα καταβληθεί 
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στο χρηματιστή, χρηματιστηριακή 

εταιρεία ή Ε.Π.Ε.Υ. και κάθε άλλη 

λεπτομέρεια. 

 

 2. Μετοχές ιδιωτικών επιχειρήσεων μη 

εισηγμένες σε χρηματιστήριο 

αξιών, που έχουν περιέλθει ή 

περιέρχονται στο Δημόσιο από τρίτους, 

από 

δωρεές, κληρονομίες ή οποιαδήποτε 

άλλη αιτία, δύνανται να εκποιούνται 

ελευθέρως μετά από απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, στην οποία 

καθορίζεται η τιμή πωλήσεως αυτών και 

οι όροι κατά τους οποίους θα 

πραγματοποιηθεί η εκποίηση. Η 

απόφαση αυτή εκδίδεται μετά από 

γνώμη της 

Επιτροπής της παραγράφου 1 του 

παρόντος και αφού προηγηθεί 

αποτίμηση 

της εσωτερικής και αγοραίας αξίας των 

μετοχών αυτών από το Σώμα Ορκωτών 

Εκτιμητών ή από πιστωτικό ίδρυμα. 

 

 3. Το τίμημα των εκποιουμένων κατά τις 

παραγράφους 1 και 2 μετοχών 

εισάγεται ως δημόσιο έσοδο. 

 

 4. Για την πραγματοποίηση αυξήσεως 

του μετοχικού κεφαλαίου ανώνυμης 

εταιρείας που ανήκει πλέον του 50% στο 

Δημόσιο, η οποία αποφασίσθηκε 

από τα αρμόδια όργανα αυτής, το 

Δημόσιο δύναται μετά από κοινή 

απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του 

Υπουργού που ασκεί εποπτεία στην 

ανώνυμην αυτή εταιρεία, να καταβάλει 

την αντίστοιχη εισφορά αυτού είτε 

σε χρήμα είτε σε ομόλογα ή άλλους 

δανειακούς τίτλους που εκδίδει τούτο. 
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 5. Οι όροι έκδοσης και ο τύπος των 

ομολόγων και των άλλων δανειακών 

τίτλων της παραγράφου 4 του παρόντος 

καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών. 

 

  Περ. γ’ παρ. 3 άρθρου 28 ν. 4354/2015: 

Οι Πρόεδροι, οι διευθύνοντες ή 

εντεταλμένοι σύμβουλοι των δημοσίων 

επιχειρήσεων του Κεφ. Α` του ν. 

3429/2005 και των θυγατρικών τους, 

των οποίων οι μετοχές έχουν 

μεταβιβαστεί στην Ελληνική Εταιρεία 

Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και οι 

οποίες είτε απασχολούν περισσότερους 

από τρεις χιλιάδες (3.000) εργαζόμενους 

είτε ο κύκλος εργασιών τους σε επίπεδο 

εταιρείας ή ομίλου υπερβαίνει τα εκατό 

(100) εκατομμύρια ευρώ. Για τον 

καθορισμό των εν γένει αποδοχών και 

πρόσθετων μεταβλητών αμοιβών, 

απολαβών και αποζημιώσεων των 

προσώπων της παρούσας περίπτωσης 

σύμφωνα με αξιολόγηση με 

συγκεκριμένους ποιοτικούς και 

ποσοτικούς δείκτες απόδοσης, οι οποίες 

δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ενενήντα 

τοις εκατό (90%) του ανώτατου ορίου 

της περίπτωσης α) της παρούσας παρ. , 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του 

άρθρου 22. 

 

 

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης  

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 

συναρμοδιότητας 

 Άρθρο 45 παρ. 2 Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

ρυθμίζεται η λειτουργία της 
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Επιτροπής Διαχείρισης 

Κινητών Αξιών του άρθρου 

28 και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 

Εξουσιοδοτική 

διάταξη 

Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 

επισπεύδον 

Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 

(ενδεικτική ή 

αποκλειστική 

προθεσμία) 

 Άρθρο 45 παρ. 1 Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Καθορισμός 

προσόντων 

και 

διαδικασίας 

για την ένταξη 

των 

υποψήφιων 

εσωτερικών 

ελεγκτών στο 

μητρώο του 

άρθρου 15 και 

διαγραφής 

από αυτό των 

εσωτερικών 

ελεγκτών, 

λειτουργίας 

και 

οργάνωσης 

του μητρώου, 

καθώς και 

κάθε άλλου 

σχετικού 

θέματος. 

 

 Άρθρο 45 παρ. 2 Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών, 

Υπουργείο 

Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Ρύθμιση 

λειτουργίας 

της Επιτροπής 

Διαχείρισης 

Κινητών 

Αξιών. 

 

 Άρθρο 45 παρ. 3 Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Ρύθμιση 

τρόπων και 

δυνατότητας 

αξιοποίησης 

των κινητών 

αξιών, τιμής 
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πώλησης των 

μετοχών, 

όρων 

εκποίησης και 

κάθε άλλου 

σχετικού 

θέματος. 

 Άρθρο 45 παρ. 4 Υπουργική 

Απόφαση  

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Ρύθμιση 

θεμάτων 

σχετικών με 

την τιμή 

αγοράς των 

μετοχών, 

διαδικασίας 

και όρων 

μεταβίβασης 

καθώς και 

κάθε άλλου 

σχετικού 

θέματος. 

 

 Άρθρο 45 παρ. 5 Υπουργική 

Απόφαση  

Υπουργείο 

Οικονομικών 

Καθορισμός 

έναρξης 

λειτουργίας 

του ψηφιακού 

μητρώου του 

άρθρου 29, 

των 

δικαιωμάτων 

και του 

τρόπου 

πρόσβασης 

των εταιρειών 

στο μητρώο, 

των στοιχείων 

που 

υποχρεωτικά 

καταχωρίζοντ

αι από τις 

εταιρείες, 

καθώς και 

κάθε άλλου 

σχετικού 

θέματος. 

 

 

216 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

Επισπεύδον Υπουργείο 

Υπουργείο Οικονομικών 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, e-mail: ministeroffice@minfin.gr, τηλ: 

2103332000 

 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ7  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ8  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ9 

Χ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ10  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ11  

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ12  

                                                 
7 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
8 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
9 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
10 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
11 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
12 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΜΕΡΟΣ Β΄ 
«Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων - 
Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» 
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Α. Αιτιολογική έκθεση  

 

 
Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

  

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ασύμμετρης 

πληροφόρησης μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) και οφειλετών και 

μεταξύ πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) ως προς την πιστοληπτική 

ικανότητα των οφειλετών (φυσικών και νομικών προσώπων).  

Στο πλαίσιο αυτό, συνίσταται η «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η 

οποία απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε έλεγχο ή εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, 

κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές και έχει ως σκοπό τη συλλογή, 

αποθήκευση και επεξεργασία πρωτογενών δεδομένων πιστοληπτικής 

συμπεριφοράς, φυσικών και νομικών προσώπων, όπως ορίζονται στην 

αξιολογούμενη ρύθμιση, την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης των άνω προσώπων, την παροχή αξιόπιστης αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής συμπεριφοράς των άνω φυσικών και νομικών προσώπων προς χρήση 

από δημόσιους οργανισμούς και φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή/και λοιπούς 

ιδιώτες, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 

και των ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της 

υπερχρέωσης των ιδιωτών. 

Ο κύριος στόχος της νομοθετικής παρέμβασης είναι η εξάλειψη της ασυμμετρίας 

πληροφόρησης μεταξύ του δημόσιου τομέα και των τραπεζών, όσον αφορά τις 

ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με 

την ίδρυση της Αρχής. 

Η Αρχή, που θα αποτελεί φορέα του Δημοσίου, θα συγκεντρώνει και θα ομαδοποιεί 

πληροφορίες σχετικά με τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις και τις συμπεριφορές 

πληρωμών προς όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα, με σκοπό την παραγωγή 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η Αρχή 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης θα ανταλλάσσει πληροφορίες και βαθμολογίες με 

άλλους φορείς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας. 

Η παρούσα παρέμβαση έχει ως σκοπό την εξυπηρέτηση των παρακάτω στρατηγικών 

στόχων:  

i. Περιορισμός ηθικού κινδύνου και καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος 

αποτροπής στρατηγικών κακοπληρωτών.  

ii. Ανάπτυξη κοινής κουλτούρας και εξάλειψη της ασυμμετρίας πληροφόρησης 

μεταξύ πιστωτών και ανάμεσα σε πιστωτές και οφειλέτες.  

Η καλύτερη αξιολόγηση και κατανόηση της πιστοληπτικής ικανότητας με βάση τη 

συμπεριφορά του παρελθόντος προς όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα θα 

μετριάσει τα κίνητρα για αθέτηση πληρωμής και η ανταλλαγή πληροφοριών με 

οντότητες του ιδιωτικού τομέα θα μετριάσει επίσης την ασυμμετρία των 
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πληροφοριών μεταξύ των πιστωτών. Εάν είναι προσβάσιμη, η πιστοληπτική 

αξιολόγηση μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη για την επιχείρηση / το άτομο ως 

απόδειξη αξιοπιστίας.  

Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της παρέμβασης θα χρησιμοποιηθούν δύο 

βασικοί δείκτες : 

1. Αριθμός αξιολογήσεων ανά έτος 

2. Ποσοστό ενστάσεων επί των αξιολογήσεων ανά έτος 

Ως ποσοτικοί στόχοι για τους παραπάνω δείκτες τίθενται : 

1. αύξηση 10% ετησίως του αριθμού των αξιολογήσεων  

2. μείωση κατά 1% του ποσοστού των ενστάσεων 

Το χρονικό διάστημα επίτευξης των ανωτέρω στόχων ορίζεται στα τρία χρόνια 

πλήρους λειτουργίας. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  

Η ασύμμετρη πληροφόρηση ως προς την πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών 

οδηγεί σε μη επιθυμητά αποτελέσματα, όπως, ενδεικτικά: α) ότι οι οφειλέτες 

δανείζονται περισσότερα χρήματα από όσα είναι σε θέση να εξοφλήσουν υπό 

κανονικές συνθήκες ή ότι οι πιστωτές είναι πρόθυμοι να δανείσουν ένα μόνο μέρος 

των χρημάτων που ο οφειλέτης μπορεί σταθερά να εξοφλεί, β) ότι όσο οι οφειλέτες 

έχουν πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες από τους πιστωτές, αυτοί δύνανται 

να συνάπτουν συμβάσεις δανείου χωρίς καμία πρόθεση να τις εξυπηρετήσουν, γ) 

ότι οι πιστωτές τείνουν να μην εγκρίνουν τις αιτήσεις δανειοδότησης σε οφειλέτες 

που διαθέτουν στην πραγματικότητα επαρκή πιστοληπτική ικανότητα, ελλείψει 

επαρκών στοιχείων για τις οφειλές τους προς το Δημόσιο και είναι πιθανό να 

εγκρίνουν αιτήσεις οφειλετών που δεν είναι αξιόχρεοι προς το Δημόσιο, αλλά 

επιδιώκουν περισσότερο ενεργά τη χορήγηση δανείου.  

Η αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης αποσκοπεί στη 

διευκόλυνση της διαθεσιμότητας αξιόπιστης πιστοληπτικής αξιολόγησης για πάσης 

φύσεως πρόσωπα, προς χρήση από φορείς, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

λοιπούς ενδιαφερόμενους, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

δημόσιους φορείς και λοιπούς ιδιώτες, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου 

της υπερχρέωσης. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά φυσικά και νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να 

έχουν πρόσβαση σε δανεισμό και ρύθμιση οφειλών και ιδιωτικούς φορείς που 

εξετάζουν τη χορήγηση πίστωσης/δανείου ή/και τη ρύθμιση οφειλών των άνω 

προσώπων. Δεδομένου ότι η πιστοληπτική ικανότητα βασίζεται στη διευθέτηση των 

οφειλών έναντι του δημοσίου το τελευταίο χρονικό διάστημα, όλοι οι 
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ενδιαφερόμενοι ιδιωτικοί φορείς που ζητούν την πιστοληπτική βαθμολόγηση θα 

έχουν το ίδιο επίπεδο ενημέρωσης για τους πελάτες τους. 

 

 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ         ΟΧΙ   Χ 

 

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 

i)  με αλλαγή προεδρικού 

διατάγματος, 

υπουργικής απόφασης 

ή άλλης κανονιστικής 

πράξης; 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται για 

πρώτη φορά η ασυμμετρία πληροφόρησης ως προς την 

πιστοληπτική ικανότητα των οφειλετών με την άντληση 

δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς από το 

Δημόσιο και με τη δημιουργία ανεξάρτητης αρχής για 

το σκοπό αυτό. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχετική 

ρύθμιση στην υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία να 

μπορεί να τροποποιηθεί.   

 ii) με αλλαγή διοικητικής 

πρακτικής 

συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής 

προσέγγισης της 

υφιστάμενης 

νομοθεσίας; 

 

Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν διέπει το ζήτημα που 

αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση, ενώ η αλλαγή 

διοικητικής πρακτικής δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το 

ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση, 

ενόψει του ότι ανακύπτουν θέματα προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, άρσης φορολογικού 

απορρήτου, ανταλλαγής πληροφοριών κ.λπ., για τα 

οποία πρέπει να θεσπισθεί ρητό νομοθετικό πλαίσιο.  

 

iii) με διάθεση 

περισσότερων 

ανθρώπινων και 

υλικών πόρων; 

Ενόψει του ότι το πλαίσιο της αξιολογούμενης 

ρύθμισης πρέπει να είναι ρητό και σαφώς 

οριοθετημένο, εισάγεται δε, για πρώτη φορά στην 

ελληνική νομοθεσία, απαιτείται η διάθεση 

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων για την 

αντιμετώπιση του ζητήματος.   

 

 

 

Συναφείς πρακτικές  
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6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ       ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 

της Ε.Ε. ή του 

ΟΟΣΑ: 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ: Στην Ιρλανδία λειτουργεί από το 1965 το 

Ιρλανδικό Γραφείο Πίστωσης (Irish Credit Bureau) που 

είναι μια ιδιωτική εταιρία και με τη θέσπιση του Credit 

Reporting Act 2013 δημιουργήθηκε πλέον στην Ιρλανδία 

Κεντρικό Πιστωτικό Μητρώο (Central Credit Register) υπό 

την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας, σε εφαρμογή της 

Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Πίστωση των 

Καταναλωτών (Consumer Credit Directive/2008) 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Στην Γερμανία λειτουργεί από το 1927, η 

εταιρία συμμετοχών Schufa Holding AG, στης οποίας τη 

μετοχική σύνθεση περιλαμβάνονται τράπεζες και 

εμπορικές επιχειρήσεις. Βασική της λειτουργία είναι η 

παροχή αναφορών αξιολόγησης σχετικά με την 

πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων, 

ενώ ελέγχεται από την αρμόδια αρχή προστασίας 

προσωπικών δεδομένων. Από τις σημαντικότερες 

υπηρεσίες της είναι η βαθμολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας των υποκείμενων δεδομένων. Σκοπός της 

βαθμολόγησης (scoring) είναι να καθοριστεί η πιθανότητα 

ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να ανταπεξέλθει στις 

οικονομικές του υποχρεώσεις. Η διαδικασία υπολογισμού 

της βαθμολόγησης αναπτύχθηκε από μαθηματικούς και 

στατιστικολόγους και στηρίζεται στη μέθοδο της 

«λογιστικής παλινδρόμησης» (logistic regression). 

Πρόκειται για ένα μαθηματικό-στατιστικό μοντέλο που 

δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης την πιθανότητα 

εμφάνισης χρηματοπιστωτικού κινδύνου. Το 2014 το 

Γερμανικό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ότι η 

πιστοληπτική βαθμολόγηση πρέπει να καλύπτει τις 

νομικές προϋποθέσεις που τίθενται στη νομοθεσία για τα 

προσωπικά δεδομένα, πλην όμως η μαθηματική και 

στατιστική μέθοδος στην οποία αυτή βασίζεται μπορεί να 

προστατευθεί ως εμπορικό απόρρητο (German 

Constitutional Court, Case n. 1 BvR 756/2014). 

 

ΑΥΣΤΡΙΑ: Στην Αυστρία λειτουργεί από το 1870 ο όμιλος 

εταιρειών KSV1870 με σκοπό την προστασία των πιστωτών 
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και των μελών του από κινδύνους πτώχευσης. Ο KSV1870 

κατέχει πληροφορίες πιστοληπτικής ικανότητας για ~600 

χιλ. αυστριακές επιχειρήσεις, ενώ παρέχει στους πελάτες 

του ηλεκτρονική πρόσβαση σε πληροφορίες 

πιστοληπτικής ικανότητας για ~93 εκ. νομικά πρόσωπα και 

7 εκ. φυσικά πρόσωπα. Προκειμένου να διασφαλίσει την 

ποιότητα των δεδομένων που διαχειρίζεται, έχει εντάξει 

στο δυναμικό του 100 πράκτορες (information agents), οι 

οποίοι συλλέγουν καθημερινά πληροφορίες σχετικά με 

την αποπληρωμή οικονομικών υποχρεώσεων καθώς και 

άλλες σημαντικές πληροφορίες (ανακοινώσεις πτώχευσης, 

αλλαγές στην οργανωτική δομή εταιρειών). Πηγές 

άντλησης θετικών και αρνητικών πληροφοριών (πάροχοι 

δεδομένων) είναι οι τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες και 

εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης. Για τη βαθμολόγηση 

(scoring) λαμβάνονται υπόψη οικονομικοί παράγοντες με 

ορισμένους συντελεστές στάθμισης και συγκεκριμένους 

συνδυασμούς. Τα επιστημονικά και στατιστικά μοντέλα 

που χρησιμοποιούνται για τη βαθμολόγηση έχουν 

διαμορφωθεί σύμφωνα με τα κριτήρια της Βασιλείας ΙΙ και 

χρησιμοποιούν στοιχεία όπως ο μέσος όρος πληρωμών, η 

νομική μορφή της εταιρείας κ.ά.. 

 

ΓΑΛΛΙΑ: Στη Γαλλία λειτουργούν από το 1989 η αρχή/ 

μητρώο πιστοληπτικής πληροφόρησης FICP (“Fichier 

national des Incidents de remboursement des Credits aux 

Particuliers ”), με εποπτική αρχή την Τράπεζα της Γαλλίας 

(Banque de France) και το μητρώο πιστοληπτικής 

πληροφόρησης FIBEN (“Fichier bancaire des entreprises"). 

 

ΒΕΛΓΙΟ: Στο Βέλγιο λειτουργεί από το 2012 πιστοληπτικό 

μητρώο το οποίο προσιδιάζει στο αντίστοιχο της Γαλλίας. 

Το μητρώο αξιολόγησης του Βελγίου υπάγεται και 

καταγράφει δεδομένα για λογαριασμό της Εθνικής 

Τράπεζας του Βελγίου (Nationale Bank Van Belgie) και 

διακρίνεται σε δύο επιμέρους μητρώα (α) το Central Credit 

Register Reporting for Enterprises, CKO2/CCE2 μητρώο που 

αφορά τις επιχειρήσεις και (β) το Central Credit Register 

Reporting for Private Persons, CKP/CCP, μητρώο που 

αφορά τα φυσικά πρόσωπα. 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: Στην Πορτογαλία λειτουργεί από το 1978 το 

πορτογαλικό κεντρικό χρηματοπιστωτικό μητρώο 

αξιολόγησης (“Central de Responsabilidades de Cridito”) 
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που διευθύνεται από τον Κλάδο Στατιστικής της Τράπεζας 

της Πορτογαλίας (Banco de Portugal). 

 

ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 

 

Δεν έχει εφαρμογή 

 

iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 

Δεν έχει εφαρμογή 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

                                                                                            

 

 

 

X                                                

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                            

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Ήδη με την έναρξη λειτουργίας του 

συστήματος πιστοληπτικής βαθμολόγησης, 

αμβλύνεται η ασυμμετρία στην πληροφόρηση 

μεταξύ οφειλετών και πιστωτών και μεταξύ 

πιστωτών (ιδιωτικών ή δημόσιων φορέων) και 

δίνεται στους οφειλέτες ευχερέστερη 

πρόσβαση στον δανεισμό, καθώς θα μπορούν 

μέσω του credit scoring, να στοιχειοθετήσουν 

τη φερεγγυότητά τους έναντι του Δημοσίου.  

ii) μακροπρόθεσμοι: 

Η λειτουργία βάσεων δεδομένων με 

ολοκληρωμένες πληροφορίες από τον 

δημόσιο τομέα και τα πιστωτικά ιδρύματα θα 

έχει ως αποτέλεσμα την παροχή της 
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δυνατότητας ολιστικής αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών και 

επομένως τη μείωση της ασυμμετρίας στην 

πληροφόρηση μεταξύ οφειλετών και 

πιστωτών και μεταξύ πιστωτών και την 

καλύτερη πιστοληπτική αξιολόγηση των 

οφειλετών, αλλά και τη δυνατότητα για 

ευχερέστερη απόδειξη αξιοπιστίας από 

πλευράς των επιχειρήσεων/φυσικών 

προσώπων. Η καλύτερη αξιολόγηση και 

κατανόηση της πιστοληπτικής ικανότητας με 

βάση τη συμπεριφορά του παρελθόντος προς 

όλες τις οντότητες του δημόσιου τομέα θα 

μετριάσει τα κίνητρα για αθέτηση πληρωμής. 

Οδηγεί τέλος στη μείωση των επιπέδων των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών, καθώς και στην 

πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης. 

Περαιτέρω μεσο/μακροπρόθεσμοι στόχοι 

είναι:  

i. Ο περιορισμός του ηθικού κινδύνου και η 

καθιέρωση ενός αξιόπιστου συστήματος 

αποτροπής στρατηγικών κακοπληρωτών.  

ii. Η ανάπτυξη κοινής κουλτούρας μεταξύ 

πιστωτών και ανάμεσα σε πιστωτές και 

οφειλέτες.  

Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας της 

παρέμβασης θα χρησιμοποιηθούν δύο (2) 

βασικοί δείκτες: 

1. Αριθμός αξιολογήσεων ανά έτος 

2. Ποσοστό ενστάσεων επί των αξιολογήσεων 

ανά έτος 

Ως ποσοτικοί στόχοι για τους παραπάνω 

δείκτες τίθενται: 

1. αύξηση 10% ετησίως του αριθμού των 

αξιολογήσεων  

2. μείωση κατά 1% του ποσοστού των 

ενστάσεων. 

Το χρονικό διάστημα επίτευξης των ανωτέρω 

στόχων ορίζεται στα τρία χρόνια πλήρους 

λειτουργίας. 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 

η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:     

ΑΜΕΣΗ   X  ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

 

i)  Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

Ο πυρήνας της λειτουργίας και της ανάπτυξης της 

νέας Αρχής θα ερείδεται στην παραγωγή και 

χορήγηση πιστοληπτικών αξιολογήσεων μέσω ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού Συστήματος, το 

οποίο θα συλλέγει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται 

πρωτογενή δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, 

προκειμένου να εξάγει τα αποτελέσματά του με τη 

μορφή βαθμολογίας. Συναφώς, δεδομένου ότι η 

αποστολή της εν λόγω Αρχής προϋποθέτει ως sine qua 

non παράγοντα λειτουργίας της, τη χρήση ενός 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, η 

συμβολή αυτού του συγκεκριμένου εργαλείου στην 

επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης 

δεν είναι απλά άμεση, αλλά θεμελιώδης. 

Η επιλογή της μεθοδολογίας της πιστοληπτικής 

ικανότητας θα γίνει από τις βέλτιστες που 

χρησιμοποιούνται διεθνώς. Στις βέλτιστες αρχές 

αξιολόγησης της πιστοληπτικός ικανότητας 

περιλαμβάνονται: α) Ανάλυση Διάκρισης 

(Discriminant Analysis, DA), β) Μοντέλο Γραμμικής 

Παλινδρόμησης (Linear Regression / Probability 

model), γ) Λογιστική Παλινδρόμηση – Logistic 

Regression, δ) Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural 

Network - ΑNN), ε) Τεχνητή νοημοσύνη (AI) – Τεχνικές 

Μηχανικής Μάθησης, στ) Δένδρα απόφασης (Decision 

Trees).  

(ενδεικτική βιβλιογραφία: World Bank Group (2019) 

Credit Scoring Approaches Guidelines, ICCR –

International Committee on Credit Reporting) 

 ii) Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 

στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                   

 ΝΑΙ  Χ       ΟΧΙ    
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Εξηγήστε: 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα έρχεται να 

εκπληρώσει τις προβλέψεις και το όραμα της 

ψηφιακής στρατηγικής της Χώρας, όπως αυτό 

ενσωματώνεται στη Βίβλο του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Συγκεκριμένα, στο Β΄ 

Μέρος της ως άνω Βίβλου, και ειδικότερα στο 

κεφάλαιο, που ενσωματώνει τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις και τους στόχους της οικονομικής 

πολιτικής που αφορούν στη διαχείριση του ιδιωτικού 

χρέους, ρητά αναφέρεται ότι η ενίσχυση των 

δυνατοτήτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών 

Ιδρυμάτων που διαχειρίζονται προβλήματα κόκκινων 

δανείων, καθώς επίσης και η διαχείριση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς όλους τους φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης συνιστούν δύο από τις 

θεμελιώδεις στοχεύσεις της κυβερνητικής πολιτικής, 

που θα συμβάλλουν σε ένα σταθερό οικονομικό 

περιβάλλον με την αξιοποίηση ψηφιακών δεδομένων 

και συστημάτων. 

 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ  Χ       ΟΧΙ    

 

Αναφέρατε ποια είναι 

αυτά τα συστήματα: 

Η αρχιτεκτονική του υπόψη Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος της Αρχής θα είναι 

σχεδιασμένη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να 

διαλειτουργεί με ομοειδή συστήματα (πλατφόρμες, 

βάσεις δεδομένων, δίκτυα κ.λπ.), όπως αυτά άλλων 

οντοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με 

παρεμφερή αποστολή, τα οποία τηρούν και 

διαχειρίζονται συναφή δεδομένα, όπως αυτά της 

ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., των πιστωτικών ιδρυμάτων, των 

εταιριών διαχείρισης πιστώσεων και δανείων, της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του 

Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 

και της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης.  

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ  Χ  
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Εξηγήστε: 

Η εκπόνηση προηγούμενης μελέτης βιωσιμότητας του 

προβλεπόμενου πληροφοριακού συστήματος δεν 

προβλέπεται ρητά στο σχέδιο νόμου ως 

προαπαιτούμενο της σύστασης της Αρχής. 

Υφίστανται, ωστόσο, διατάξεις, που αξιώνουν, 

αφενός μεν την εφαρμογή πολιτικής ασφαλείας, τόσο 

του ίδιου του Συστήματος, όσο και των τηρούμενων 

προσωπικών δεδομένων, αφετέρου δε την περιοδική 

επαναξιολόγηση και διαρκή ενημέρωση τους, ως 

απαραίτητους παράγοντες που θα εξασφαλίζουν την 

ακρίβεια των εκτιμήσεών του και την εν γένει 

ακεραιότητά/βιωσιμότητά του στο διηνεκές.  

 

 

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

48 

 

To άρθρο 48 αναφέρεται στον γενικό στόχο που επιδιώκεται με την 

εισαγωγή των μεταρρυθμίσεων του νομοθετήματος και στον τρόπο 

με τον οποίο επιτυγχάνεται ο επιδιωκόμενος στόχος.   

Ειδικότερα αναφέρεται ότι σκοπός του νόμου είναι η αντιμετώπιση 

του προβλήματος της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ φορέων 

του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών φορέων για την πιστοληπτική 

ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση με οφειλές τους προς 

το Δημόσιο. Ο απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των 

μη εξυπηρετούμενων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους 

και ιδιωτικούς φορείς και η πρόληψη της υπερχρέωσης των φυσικών 

και νομικών προσώπων. Για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας 

του παρόντος θα χρησιμοποιηθούν ως βασικοί δείκτες, σε βάθος 

τριετίας από την έναρξη λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, αφενός ο αριθμός των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων ανά έτος και αφετέρου το ποσοστό των επ’ αυτών 

ενστάσεων ανά έτος. Ως ποσοτικοί στόχοι για τους παραπάνω δείκτες 

τίθενται η αύξηση κατά ποσοστού 10% ετησίως του αριθμού των 

πιστοληπτικών βαθμολογήσεων και η αντίστοιχη μείωση κατά 

ποσοστό 1% των ενστάσεων ετησίως. 
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49 Στο άρθρο 49 ορίζεται το αντικείμενο του νόμου και τίθενται οι 

βασικές μεταρρυθμίσεις που επιφέρει ο νόμος, οι οποίες 

συνεισφέρουν στον επιδιωκόμενο σκοπό. Αναφέρεται ότι 

αντικείμενο του νόμου είναι αφενός η εισαγωγή των κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

των φυσικών και νομικών προσώπων μέσω του ολοκληρωμένου 

πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης και αφετέρου η σύσταση ανεξάρτητης αρχής χωρίς 

νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», μέσω του καθορισμού των 

αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και της στελέχωσής της.   

50 Το άρθρο 50 παραθέτει τους ορισμούς των εννοιών που αναφέρονται 

στον νόμο, καθώς και των συντομογραφιών.  

Ειδικότερα, παρατίθενται οι ορισμοί της Αρχής, των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, του δημοσίου τομέα, των νομικών 

προσώπων, της πιστοληπτικής ικανότητας και της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, των πιστωτών, του Συστήματος, του υποκειμένου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, του φορέα ιδιωτικού τομέα 

και του φορέα πιστοληπτικής αξιολόγησης.  

51 Το άρθρο 51 περιλαμβάνει τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου και 

ειδικότερα ότι καθιερώνεται σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και 

νομικών προσώπων βάσει δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

που αφορούν σε οφειλές προς τον δημόσιο τομέα, ότι αρμόδια για 

την παραγωγή και χορήγηση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης είναι 

η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που συστήνεται, ότι 

για την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας οργανώνεται 

ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από τα 

αρχεία των φορέων του δημόσιου τομέα και ότι η πιστοληπτική 

βαθμολόγηση παράγεται και χορηγείται από την Αρχή προς χρήση 

από το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και 

φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα. 

52 Στο άρθρο 52 ορίζεται ο τρόπος με τον οποίο παρέχονται τα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή.  

Η παρ. 1 αναφέρεται στην υποχρέωση των φορέων του δημόσιου 

τομέα να παρέχουν προς την Αρχή με ακρίβεια σε ηλεκτρονική μορφή 

και να επικαιροποιούν ανά μήνα τα δεδομένα οικονομικής 
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συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες 

τους για το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων 

μηνών. Στην ίδια παράγραφο ορίζεται ότι οι φορείς του δημοσίου 

τομέα παρέχουν στην Αρχή τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

που απαιτούνται προκειμένου να επιτευχθούν οι προβλεπόμενοι 

στόχοι. Η παρ. 2 της εν λόγω διάταξης αναφέρει την υποχρέωση των 

φορέων του δημόσιου τομέα, να παρέχουν μετά από αίτημα της 

Αρχής σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των φυσικών 

προσώπων, υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την 

εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.  

Η παρ. 3 αναφέρει ότι η Αρχή ενημερώνει κατά τα αναφερόμενα στο 

άρθρο 14 παρ. 1 έως 3 του ΓΚΠΔ τα υποκείμενα δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς για τους φορείς του δημοσίου τομέα που 

έχουν συνδεθεί μ’ αυτήν κατά την υποβολή της αίτησης στο Σύστημα.   

53 Το άρθρο 53 αναφέρει τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. Στο πλαίσιο αυτό ορίζονται 

και οι πληροφορίες ταυτοποίησης και οι γενικές πληροφορίες για 

τους οφειλέτες, οι οποίες περιλαμβάνονται στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς. Στα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς περιλαμβάνονται, σύμφωνα με το άρθρο 53, και 

πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, πληροφορίες σχετικά με τις 

οφειλές των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, πληροφορίες σχετικά με 

πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως 

συγγνωστού και την απαλλαγή του, καθώς και πρόσθετες 

πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του 

υποκειμένου των δεδομένων.  

54 Το άρθρο 54 αναφέρει περιοριστικά τα πρόσωπα και τις αρχές που 

έχουν πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 

Συγκεκριμένα, πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

έχουν μόνο το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, οι υπηρεσίες 

που ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία τους και η Αρχή 

Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, 

απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και καταστολής 

της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Α.Π.Δ.Π.Χ. στο πλαίσιο 
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άσκησης ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας για την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο των 

αρμοδιοτήτων της βάσει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία 

Δεδομένων.  

Η παρ. 2 της εν λόγω διάταξης ορίζει ότι απαγορεύεται η πρόσβαση 

φορέων ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης στα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρημένα στο 

Σύστημα της Αρχής.  

Η παρ. 3 της εν λόγω διάταξης αναφέρει ρητώς ότι η πρόσβαση στα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς σύμφωνα με το άρθρο 53 

παρέχεται ατελώς. 

Η παρ. 4 ορίζει ότι το υποκείμενο μπορεί να ζητήσει από την Αρχή τη 

διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που το αφορούν, τα οποία είναι καταχωρημένα στο 

Σύστημα, με αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε αυτό και 

συνοδεύεται από την απαραίτητη κατά περίπτωση τεκμηρίωση.     

55 Το άρθρο 55 αναφέρεται στον χρόνο διατήρησης των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς στο Σύστημα.  

Η παρ. 1 ορίζει ότι ο χρόνος τήρησης των δεδομένων από την Αρχή 

είναι δέκα (10) έτη από τον χρόνο, κατά τον οποίο κάθε δεδομένο 

αντλήθηκε από τα συστήματα του αντίστοιχου πιστωτή και 

καταχωρίσθηκε στο Σύστημα. Το χρονικό αυτό διάστημα κρίνεται ως 

απαραίτητο για την εξαγωγή ασφαλούς πληροφόρησης σχετικά με την 

πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς.  

Η παρ. 2 της εν λόγω διάταξης προβλέπει ότι μετά την πάροδο των 

δέκα (10) ετών, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας των υποκειμένων τους και μπορούν να χρησιμοποιούνται 

μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών 

μελετών.    

56 Το άρθρο 56 ρυθμίζει την παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

από το Σύστημα.  

Η παρ. 1 αναφέρει ότι η βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά 

πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με 

αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα, 

με τη χρήση αλγορίθμων. 
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Η παρ. 2 ορίζει πως η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με 

αριθμητική κλίμακα και αφορά στην τήρηση και την αθέτηση 

υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημόσιου τομέα για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

Η παρ. 3 ορίζει ότι η πιστοληπτική βαθµολόγηση παράγεται μετά από 

την υποβολή αίτησης. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση 

της πιστοληπτικής ικανότητας του υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που υφίστανται 

κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης. 

Στην παρ. 4 ορίζεται ότι οι μέθοδοι και ο τρόπος επεξεργασίας και 

υπολογισµού της βαθµολόγησης επαναξιολογούνται τακτικά και 

επικαιροποιούνται οι αλγόριθµοί τους, ώστε να προσαρµόζονται στις 

οικονοµικές συνθήκες και στις διαµορφούµενες συναλλακτικές 

πρακτικές και να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιµήσεων. 

 

57 Το άρθρο 57 αναφέρεται στη χορήγηση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς ύστερα από αίτησή του, που υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο σύστημα.  

Στην παρ. 2 του άρθρου προβλέπεται πως η χορήγηση ενημέρωσης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης γίνεται ατελώς. 

58 Το άρθρο 58 αναφέρει τις προϋποθέσεις της χορήγησης από την Αρχή 

της πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς ιδιωτικού τομέα. 

Στην παρ. 1 του άρθρου ορίζεται ότι η Αρχή μετά από αίτηση φορέα 

ιδιωτικού τομέα, που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή, του 

χορηγεί και διαβιβάζει την πιστοληπτική βαθμολόγηση, με την 

προϋπόθεση σχετικής ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους 

συγκατάθεσης του υποκειμένου στην επεξεργασία των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, στην άρση του φορολογικού 

απορρήτου, στη χορήγηση και τη διαβίβαση της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης στον αιτούντα φορέα του ιδιωτικού τομέα. Η 

ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης διαβιβάζεται στον φορέα 

ιδιωτικού τομέα ηλεκτρονικά. 

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι στην αίτηση αναφέρεται και ο σκοπός 

της χορήγησης και διαβίβασης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, υπό α)-

στ).  
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Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο 

Σύστημα και ότι το υποκείμενο δύναται να χορηγεί τη συγκατάθεσή 

του και ενημερώνεται μέσω του Συστήματος για τα δικαιώματα που 

έχει σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 18 και 20 έως 22 του ΓΚΠΔ. 

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς δεν χορηγήσει τη συγκατάθεσή του, δεν 

συλλέγονται από το Σύστημα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 

Στην παρ. 4 προβλέπεται ότι το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του 

ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ. Η ανάκληση της 

συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που 

βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν την 

παροχή της συγκατάθεσης, το υποκείμενο των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς ενημερώνεται για το δικαίωμα 

ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του 

υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς γίνεται μέσω 

του Συστήματος ατελώς.  

Στην παρ. 5 ορίζεται πως η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Αρχής.   

59 Το άρθρο 59 προβλέπει το δικαίωμα αντίρρησης εκ μέρους του 

υποκειμένου των δεδομένων ως προς την ορθότητα της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης.  

Ειδικότερα, προβλέπεται ρητά το δικαίωμα του υποκειμένου των 

δεδομένων να αμφισβητήσει την ορθότητα της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης κατόπιν επίκλησης δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που υφίστανται κατά την έκδοση της ενημέρωσης της 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρ. 4 του άρθρου 52 του παρόντος νόμου και το άρθρο 24 του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) ασκώντας 

προσφυγή στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο. 

 

60 Το άρθρο 60 αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της Αρχής 

και φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Ειδικότερα, στο άρθρο αυτό ρυθμίζεται η δυνατότητα της Αρχής να 

συνάπτει συμβάσεις με άλλους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, 

εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή 

πιστοληπτικών βαθμολογήσεων υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, υπό την προϋπόθεση της σχετικής ρητής, 
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ειδικής και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του 

υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και ενημέρωσής 

του ως προς τα κατά τον ΓΚΠΔ δικαιώματά του, η οποία θα παρέχεται 

μέσω του Συστήματος και της μεθοδολογίας του. 

Στην παρ. 2 προβλέπεται ότι η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις 

με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν 

πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα των 

περ. α’, γ’, ε’ του άρθρου 53 βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί 

ενοποιημένη βαθμολόγηση.  

Στην παρ. 3 ορίζεται ότι η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 

του νόμου. 

61 Το άρθρο 61 ρυθμίζει τη δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών στο 

πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.  

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι το Σύστημα διαλειτουργεί και 

ανταλλάσσει πληροφορίες που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας των υποκειμένων τους με βάσεις δεδομένων του 

δημόσιου τομέα ή φορέων ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής 

αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου 

φορέα ή άλλου φορέα ή με υπηρεσίες, από το οποίο ή τις οποίες 

απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης 

οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα 

που τηρεί. 

  

62 Το άρθρο 62 παρ. 1 προβλέπει ότι η ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία 

για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα, εφαρμόζεται για τις ανάγκες του Κεφαλαίου 

Β’ και στα δεδομένα νομικών προσώπων, που αποτελούν υποκείμενα 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία επεξεργάζεται η 

Αρχή. 

Η παρ. 2 της εν λόγω διάταξης ορίζει την Ανεξάρτητη Αρχή 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης ως υπεύθυνο επεξεργασίας κατά την 

έννοια του ΓΚΠΔ και του ν. 4624/2019. 

Η παρ. 3 προβλέπει ότι η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης του άρθρου 55 και η συγκατάθεση του 

άρθρου 56 παρ. 1 συνεπάγονται την άρση του φορολογικού 

απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 για τα δεδομένα 
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οικονομικής συμπεριφοράς, η επεξεργασία των οποίων είναι 

αναγκαία για την παραγωγή της βαθμολόγησης. 

 

63 Το άρθρο 63 αφορά στο απόρρητο και την ασφάλεια επεξεργασίας 

του Συστήματος. 

Ειδικότερα, στην παρ. 1 ορίζεται πως η επεξεργασία των δεδομένων 

και των πιστοληπτικών βαθμολογήσεων είναι απόρρητη, καθώς και 

ότι διεξάγεται αποκλειστικά από την Αρχή.  

Στην παρ. 2 ορίζεται πως, για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας, η Αρχή 

οφείλει να επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα 

που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις, από πλευράς τεχνικών γνώσεων 

και προσωπικής ακεραιότητας, για την τήρηση του απορρήτου. 

Στην παρ. 3, ορίζεται ότι η Αρχή οφείλει να έχει σε λειτουργία σύστημα 

διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί διεθνή 

πρότυπα και έχει πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα διαπιστευμένο 

από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.). Το ανωτέρω σύστημα 

περιλαμβάνει τουλάχιστον μελέτη επικινδυνότητας, πολιτική 

ασφάλειας και ειδικά (τεχνικά και οργανωτικά) μέτρα ασφαλείας 

σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και τη διαχείριση των αγαθών, το 

εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό περιβάλλον 

λειτουργίας, τον κύκλο ζωής των δεδομένων, τον έλεγχο πρόσβασης, 

τη διαχείριση συνέχισης λειτουργίας και τη διαχείριση περιστατικών 

ασφαλείας. 

Στην παρ. 4 ορίζεται πως η Αρχή οφείλει να εφαρμόζει ως μέτρα για 

την αποφυγή, ανίχνευση και διερεύνηση περιστατικών παραβίασης 

των δεδομένων της τα εξής: α) μέτρα καταγραφής ενεργειών 

πρόσβασης στα δεδομένα για χρόνο ίσο με τους χρόνους τήρησης των 

δεδομένων στο σύστημα, από τα οποία να προκύπτουν κατ' ελάχιστο 

η ταυτότητα αυτού που απέκτησε πρόσβαση, η έκταση, ο χρόνος και 

η ακριβής αιτία πρόσβασης στα δεδομένα, β) μέτρα για την ασφάλεια 

των αρχείων. 

Στην παρ. 5, ορίζεται ότι η αποτελεσματική λειτουργία των 

καθορισμένων στις προηγούμενες παραγράφους του άρθρου 

οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, ελέγχεται περιοδικά. Η 

περιοδικότητα του ελέγχου καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 (γ) 

του άρθρου 63. 

64 Το άρθρο 64 προβλέπει την απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών από 

τα μέλη και το προσωπικό της Αρχής. 

Στην παρ. 1 προβλέπεται ότι ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου 

Διοίκησης, ο Διοικητής και το προσωπικό της Αρχής που υπηρετεί σε 
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αυτή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απαγορεύεται να διαδίδουν 

εμπιστευτικές πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των 

καθηκόντων τους και μετά τη λήξη των καθηκόντων τους. 

Στην παρ. 2 ορίζεται ότι η παραβίαση της παρ. 1 συνιστά το πειθαρχικό 

παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος και δύναται να επισύρει την 

ποινή της οριστικής παύσης.  

65 Στο άρθρο 65 τίθενται οι απαραίτητες νοµοθετικές εξουσιοδοτήσεις 

έκδοσης των κανονιστικών διοικητικών πράξεων, σχετικά µε την 

εφαρµογή των διατάξεων του Μέρους Β’. 

Συγκεκριμένα οι κανονιστικές αποφάσεις που θα εκδοθούν θα 

αφορούν 1) τον καθορισμό, με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία εκδίδεται μετά 

τη διενέργεια (α) εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία 

δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) και (β) αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου, των 

φορέων του δημοσίου τομέα που εκάστοτε θα συνδέονται με το 

Σύστημα, του χρόνου της περιοδικής πρόσβασης της Αρχής στα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στους πιστωτές 

ή της άντλησης των δεδομένων αυτών από αυτούς, των τεχνικών 

λεπτομερειών που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του 

Συστήματος, καθώς και της περιοδικότητας του ελέγχου της 

λειτουργίας των οργανωτικών και τεχνικών μέτρων, του περιεχόμενου 

των αιτήσεων χορήγησης πιστοληπτικής βαθμολόγησης και των 

διαδικασιών υποβολής τους στο Σύστημα, χορήγησης της 

συγκατάθεσης του άρθρου 56 παρ. 1 και άσκησης των δικαιωμάτων 

των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, της 

διαδικασίας πιστοληπτικής βαθμολόγησης, ενδεικτικά της μεθόδου 

επεξεργασίας των δεδομένων, των κριτηρίων, της αριθμητικής 

κλίμακας υπολογισμού της βαθμολόγησης και του τύπου της 

ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης, των όρων και 

προϋποθέσεων και της συχνότητας υποβολής αίτησης χορήγησης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης, και με όμοια απόφαση τη συμπλήρωση 

ή τροποποίηση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που 

συλλέγονται από το Σύστημα, 2) τον καθορισμό, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, μετά από 

εισήγηση του Διοικητή της Αρχής, του τρόπου και της μεθοδολογίας 

παραγωγής της ενοποιημένης βαθμολόγησης και της διασύνδεσης 

του Συστήματος της Αρχής με τα συστήματα φορέων πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, 3) τον καθορισμό, με απόφαση της Αρχής, του ύψους 

της χρέωσης για τη χορήγηση αντιγράφου της ενημέρωσης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης στους φορείς ιδιωτικού τομέα και τους 
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φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, με τη διευκρίνιση ότι τα σχετικά 

ποσά χρέωσης αποτελούν έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού, 4) τη 

δυνατότητα να προστίθενται νέοι και να τροποποιούνται οι 

υφιστάμενοι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, χορήγησης και διαβίβασης ενημέρωσης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης, με προεδρικό διάταγμα κατόπιν 

πρότασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, και εξειδίκευσης των σκοπών επεξεργασίας δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, χορήγησης και διαβίβασης ενημέρωσης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 5) τη δυνατότητα να 

καθορίζονται και να τροποποιούνται το ελάχιστο περιεχόμενο και οι 

υποχρεωτικοί κανόνες που θα διέπουν τη σύμβαση μεταξύ της Αρχής 

και των φορέων ιδιωτικού τομέα και της σύμβασης μεταξύ της Αρχής 

και των φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, με κοινή απόφαση των 

Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων.  

Η παρ. 6 προβλέπει ότι οι φορείς του δημόσιου τομέα, εντός δώδεκα 

(12) μηνών από πρόσκληση του Διοικητή της Αρχής, την οποία 

απευθύνει μετά την έκδοση της απόφασης των Υπουργών 

Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον καθορισμό των 

φορέων του δημοσίου τομέα που εκάστοτε θα συνδέονται με το 

Σύστημα που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου, συνδέονται 

ηλεκτρονικά με το Σύστημα, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση της 

Αρχής στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα 

αρχεία τους. 

66  Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 προβλέπεται η σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», κύρια αποστολή της οποίας είναι η 

παραγωγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων μέσω του Συστήματος, η 

τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων και πληροφοριών με φορείς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης, με απώτερο στόχο τη μείωση των επιπέδων των μη 

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς 

δημόσιους φορείς και ιδιώτες πιστωτές, καθώς και για την πρόληψη 

του φαινομένου της υπερχρέωσης των ιδιωτών. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 καθορίζεται ο τόπος της διοικητικής έδρας 

της Αρχής. 

67 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η λειτουργική 

ανεξαρτησία της Αρχής, η διοικητική και οικονομική αυτοτέλειά της, 
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καθώς και ότι δεν υπόκειται σε εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, 

κρατικούς φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές. 

68 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπονται διεξοδικά οι 

κατεξοχήν αρμοδιότητες της νέας Αρχής, δια μέσου της ενάσκησης 

των οποίων σκοπείται να αντιμετωπιστεί πρώτιστα το πρόβλημα της 

ασυμμετρίας πληροφόρησης μεταξύ οφειλετών και πιστωτών και 

μεταξύ πιστωτών. Είναι κοινά αποδεκτό ότι η έλλειψη ενιαίου τρόπου 

ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ πιστωτών και μεταξύ πιστωτών και 

οφειλετών προκαλεί σύγχυση και επιβραδύνει τη διαχείριση του 

ιδιωτικού χρέους. Για τον σκοπό αυτό, η βασική αρμοδιότητα της νέας 

Αρχής είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση ενός Ολοκληρωμένου 

Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και η τήρηση της σχετικής βάσης 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς των υποκειμένων αυτών των 

δεδομένων, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη το ισχύον ενωσιακό και 

εθνικό θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών δεδομένων και 

ασφάλειας πληροφοριών. Με τον τρόπο αυτό καλύπτεται η έλλειψη 

μιας ενοποιημένης βάσης δεδομένων, η οποία θα περιέχει 

ολοκληρωμένες πληροφορίες από τον δημόσιο τομέα και τα 

πιστωτικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα την καλύτερη αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας των οφειλετών και την παροχή μια 

ολιστικής εικόνας του εισοδήματος, των υποχρεώσεων και της 

παρεχόμενης εξασφάλισης των οφειλετών. Κατά τα λοιπά η νέα Αρχή 

είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, και για την εκπόνηση οικονομικών 

αναλύσεων και στατιστικών μελετών, τη στατιστική επεξεργασία 

ιστορικών δεδομένων με στόχο την ακριβέστερη δυνατή πρόβλεψη 

της πιθανότητας αθέτησης οικονομικών υποχρεώσεων των 

υποκειμένων των δεδομένων, καθώς και για τη συμμετοχή και 

εκπροσώπηση της Χώρας στους διεθνείς οργανισμούς και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

69 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας του Προέδρου, των μελών 

του Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή της Αρχής, οι οποίοι δεν 

υπόκεινται σε διοικητική εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες 

διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό και σε 

κανένα ιεραρχικό έλεγχο. 

70 Με την παρ. 1 ρυθμίζονται οι σχέσεις της Αρχής με τη Βουλή. 

Συγκεκριμένα προβλέπονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία 

εμφάνισης και κατάθεσης ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και 

Διαφάνειας της Βουλής, των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, του 
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Προέδρου και του Διοικητή της Αρχής, σχετικά με θέματα που 

αφορούν στις αρμοδιότητες της Αρχής.  

Με την παρ. 2 ορίζεται ότι ο Διοικητής της Αρχής συντάσσει αναλυτική 

ετήσια έκθεση προγραμματισμού των δραστηριοτήτων της για το 

επόμενο έτος και ετήσια έκθεση απολογισμού, σύμφωνα με όσα 

ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ορίζεται επίσης ότι στην 

έκθεση προγραμματισμού περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός της 

μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατεύθυνσής της και το ετήσιο 

επιχειρησιακό σχέδιό της, ενώ στην έκθεση απολογισμού 

παρουσιάζεται το έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούμενο έτος 

και τα αποτελέσματα στους κρίσιμους τομείς δράσης της. 

71 Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι με απόφαση του Διοικητή της 

Αρχής εκδίδεται ο Οργανισμός της Αρχής και καθορίζονται τα θέματα, 

τα οποία ρυθμίζονται σε αυτόν.  

Με τις διατάξεις της παρ. 2 ορίζεται ότι με απόφαση του Διοικητή 

εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής και καθορίζονται τα 

θέματα τα οποία ρυθμίζονται σ’ αυτόν. 

Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι με απόφαση του Διοικητή της 

Αρχής εκδίδονται και επιμέρους Κανονισμοί, με τους οποίους 

καθορίζονται, ιδίως, ειδικότερες επιχειρησιακές διαδικασίες και τα 

καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της Αρχής. 

72 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται ως όργανα 

διοίκησης της Αρχής το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής αυτής. 

73 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζεται η σύνθεση του 

Συμβουλίου Διοίκησης και ειδικότερα ότι αυτό είναι πενταμελές, 

αποτελούμενο από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) μέλη. Ορίζεται 

επίσης ότι στις συνεδριάσεις του συμμετέχει και ο Διοικητής της Αρχής 

χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

74 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα, που πρέπει να διαθέτουν ο Πρόεδρος και τα 

μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης για τον διορισμό τους. Τα προσόντα 

αντανακλούν το υψηλό επίπεδο επιστημονικής κατάρτισης και 

επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς συναφείς με τις αρμοδιότητες της 

Αρχής και του Συμβουλίου Διοίκησης, που πρέπει να έχουν ο 

Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.  

75 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται η διαδικασία 

επιλογής, διορισμού και η θητεία των μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης της Αρχής, καθώς και η ανανέωση αυτής. Οι διατάξεις 
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αποβλέπουν στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Αρχής, μέσω της 

θεσμοθέτησης υψηλού κύρους ανεξάρτητης Επιτροπής Επιλογής του 

Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης. 

76 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζεται η διαδικασία 

αναπλήρωσης του Προέδρου του Συμβουλίου της Διοίκησης. Οι 

διατάξεις αποβλέπουν στη διασφάλιση των απαραίτητων 

προϋποθέσεων για την απρόσκοπτη δράση και λειτουργία της. 

77  Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζονται οι περιπτώσεις 

που συνιστούν κώλυμα διορισμού για τον Πρόεδρο και τα μέλη του 

Συμβουλίου της Διοίκησης, με βασικούς στόχους τη διασφάλιση της 

απρόσκοπτης δράσης της Αρχής και την ανεξαρτησία των μελών και 

του Προέδρου του Συμβουλίου της Διοίκησης. 

78 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

που σχετίζονται με την άσκηση των καθηκόντων των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης και του Προέδρου αυτού, που δεν είναι 

πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.  

Με τη διάταξη της παρ. 2 προσδιορίζονται τα ασυμβίβαστα του 

Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου, που συνδέονται με τη 

διαφανή λειτουργία της Αρχής και τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας 

της. 

79 Με τη διάταξη της παρ. 1 προβλέπεται η υποχρέωση του Προέδρου 

και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης να ασκούν τα καθήκοντά 

τους με αμεροληψία και ακεραιότητα. 

Με τη διάταξη της παρ. 3 θεσπίζεται η υποχρέωση δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης για τα μέλη και τον Πρόεδρο του 

Συμβουλίου Διοίκησης με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας. 

Με τις διατάξεις των παρ. 2 και 4, ρυθμίζονται ζητήματα αποφυγής 

σύγκρουσης συμφερόντων και ορίζονται μηχανισμοί εσωτερικού 

ελέγχου και διαδικασίες, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο 

Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης θα ασκήσουν τα 

καθήκοντά τους με ήθος, ακεραιότητα και συνέπεια στους σκοπούς 

της Αρχής.  

 

80 Με τη διάταξη του άρθρου αυτού θεσπίζεται η υποχρέωση δήλωσης 

εμπιστευτικότητας για τα μέλη και τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 

Διοίκησης με στόχο τη διασφάλιση της απρόσκοπτης δράσης της 

Αρχής.  

 

81 Με τη διάταξη του άρθρου αυτού προβλέπεται ότι η παραβίαση των 

υποχρεώσεων του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου 
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Διοίκησης καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής, συνιστά 

σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.  

 

82 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους παύσης των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης, περιλαμβανομένου του Προέδρου.  

83 Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 

στη διαδικασία παραίτησης του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης. 

84 Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

σχετικά με την αντικατάσταση του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης, σε περίπτωση κένωσης της θέσης τους, που 

αποβλέπουν στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του 

Συμβουλίου Διοίκησης. 

85 Με τη διάταξη του άρθρου αυτού ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα 

σχετικά με τη λήξη της θητείας του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης και τη διαδικασία διορισμού νέου Πρόεδρου ή 

μέλους. 

86 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται ρητά και 

περιοριστικά οι αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης ως προς τις 

δραστηριότητες της Αρχής, τα ζητήματα προσωπικού, τα οργανωτικά 

ζητήματα, τον διορισμό του Διοικητή της Αρχής και τον 

προϋπολογισμό της Αρχής.  

 

87 Με τη διάταξη του άρθρου αυτού καθορίζονται τα βασικά 

χαρακτηριστικά της θέσης και ο τρόπος διορισμού του Διοικητή της 

Αρχής. 

88 Με τις διατάξεις των παρ. 1, 2, 3 και 4 καθορίζονται τα τυπικά και 

ουσιαστικά προσόντα του Διοικητή, με γνώμονα την υψηλή 

επιστημονική συγκρότηση και επαγγελματική εμπειρία του σε τομείς 

που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής. Τα προσόντα αυτά, 

εκτός από το υψηλό επίπεδο μόρφωσης, προβλέπουν και σημαντική 

εμπειρία σε αντικείμενα συναφή με το έργο της Αρχής με ειδική μνεία 

στη γνώση και εμπειρία στους τομείς της επεξεργασίας και 

προστασίας προσωπικών δεδομένων και ανάπτυξης και ενίσχυσης 

μηχανισμών πρόληψης αφερεγγυότητας, που σχετίζονται με τις 

αρμοδιότητες της Αρχής.  
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89 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται ο τρόπος και η 

διαδικασία επιλογής του Διοικητή της Αρχής, με γνώμονα τη 

διαφάνεια και την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Αρχής. 

 

90 Με τις διατάξεις της παρ. 1, προσδιορίζονται οι περιπτώσεις που 

συνιστούν κώλυμα διορισμού για τη θέση του Διοικητή, με σκοπό τη 

διασφάλιση της αντικειμενικότητας του Διοικητή κατά την εκτέλεση 

των καθηκόντων του και της ανεξαρτησίας της Αρχής. 

Με τη διάταξη της παρ. 2 ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη θητεία 

του Διοικητή, ώστε να μην υπάρχουν αντικίνητρα για την προσέλκυση 

ικανών υποψηφίων. 

 

91 Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2, προσδιορίζονται τα ασυμβίβαστα 

για τη θέση του Διοικητή, με γνώμονα την παροχή εγγυήσεων για την 

αντικειμενικότητα και την ακεραιότητα του Διοικητή κατά την 

ενάσκηση των καθηκόντων του. 

92 Με τη διάταξη της παρ. 1 προβλέπεται η υποχρέωση του Διοικητή της 

Αρχής να ασκεί τα καθήκοντά του με αμεροληψία και ακεραιότητα. 

Με τη διάταξη της παρ. 2 θεσπίζεται η υποχρέωση δήλωσης 

περιουσιακής κατάστασης με σκοπό την ενίσχυση της διαφάνειας και 

με την παρ. 3 θεσπίζονται κανόνες αποφυγής σύγκρουσης 

συμφερόντων, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι ο Διοικητής θα 

υπηρετήσει με συνέπεια και αντικειμενικότητα τους σκοπούς της 

Αρχής.  

93 Με τη διάταξη αυτή προβλέπεται ότι η παραβίαση των υποχρεώσεων 

του άρθρου 90 και του Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής συνιστούν 

σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα. 

 

94 Με τις διατάξεις των παρ. 1 έως 3 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη 

διαδικασία και τους λόγους παύσης του Διοικητή της Αρχής, με 

γνώμονα την ομαλή λειτουργία της Αρχής.  

95 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 

την παραίτηση του Διοικητή. 

96 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα σχετικά με 

την αντικατάσταση του Διοικητή, σε περίπτωση κένωσης της θέσης 

του, που αποβλέπουν στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της 

Αρχής. 

97 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα πρακτικά θέματα 

τα οποία προκύπτουν κατά το διάστημα της λήξη της θητείας του 

Διοικητή και έως τον διορισμό νέου.  
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98 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ορίζονται ενδεικτικά και όχι 

περιοριστικά οι αρμοδιότητες του Διοικητή της Αρχής, τόσο οι γενικές 

όσο και οι αρμοδιότητες ως προς το προσωπικό και τα οργανωτικά 

θέματα της Αρχής. Στις αρμοδιότητες του Διοικητή της Αρχής 

περιλαμβάνονται όλες όσες προβλέπονται στο παρόν σχέδιο νόμου, 

εκτός από αυτές που ρητά ορίζεται ότι ασκούνται από το Συμβούλιο 

Διοίκησης. 

99 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ορίζονται ζητήματα αναπλήρωσης 

του Διοικητή σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του. 

100 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται τα θέματα τα σχετικά 

με την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού και την 

οικονομική λειτουργία της Αρχής, προς τον σκοπό της ενίσχυσης της 

ανεξαρτησίας και οικονομικής αυτοτέλειας της Αρχής. 

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 προβλέπεται ότι η διαδικασία 

κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού διέπεται από τον 

Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. 

Στις διατάξεις των παρ. 3 έως 5 περιέχονται διατάξεις σχετικές με την 

οικονομική διαχείριση της Αρχής και στην παρ. 6 υπάρχει πρόβλεψη 

για την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών της Αρχής. 

101 Με την παρ. 1 ρυθμίζονται οι αποδοχές του προσωπικού της Αρχής. 

Με τη διάταξη της παρ. 2 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με την 

επιστροφή των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Αρχή στους φορείς 

της οργανικής τους θέσης και την ομαλή καταβολή των αποδοχών. 

102 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα της 

πειθαρχικής ευθύνης του Διοικητή, του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και του προσωπικού της Αρχής.  

103  Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα 

συγκρότησης και λειτουργίας του πρωτοβάθμιου και δευτεροβάθμιου 

πειθαρχικού συμβουλίου της Αρχής. Οι σχετικές διατάξεις ερείδονται 

στα διαλαμβανόμενα στον ν. 3051/2002 περί ανεξαρτήτων 

διοικητικών αρχών και στον ν. 4831/2021 (Α’ 170) για τη λειτουργία 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  

104 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης 

και λειτουργίας του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής.  

105 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται θέματα συγκρότησης 

και λειτουργίας του Υπηρεσιακού Συμβουλίου της Αρχής.  

106 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού προσδιορίζεται η βασική 

οργανωτική διάρθρωση της Αρχής. Βασικός στόχος είναι η ευελιξία 

στην ανάπτυξη του καταλληλότερου οργανωτικού σχήματος για την 

υλοποίηση της αποστολής και την ενάσκηση των αρμοδιοτήτων της 
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Αρχής. Η οργανωτική διάρθρωση της Αρχής δομείται με βάση το 

Γραφείο του Διοικητή -το οποίο επικουρείται από τριμελή 

Γραμματεία- και την Κεντρική Υπηρεσία. Οι μονάδες που υπάγονται 

απευθείας στον Διοικητή περιλαμβάνουν σημαντικές για την Αρχή 

λειτουργίες όπως είναι ο εσωτερικός έλεγχος, η υπηρεσία 

επικοινωνίας, τύπου και δημοσίων σχέσεων και η παροχή νομικής 

υποστήριξης, ενώ στην Κεντρική Υπηρεσία συστήνεται Γενική 

Διεύθυνση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης υπό την οποία συστήνονται η 

Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και η Διεύθυνση Σχεδιασμού και 

Υποστήριξης. 

107 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καθορίζονται τα θέματα του 

προσωπικού της Αρχής.  

 108 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ρυθμίζονται τα θέματα της 

δικαστικής και της εξώδικης εκπροσώπησης της Αρχής. Στην παρ. 2 

προβλέπεται ότι η εν γένει νομική υποστήριξη των υποθέσεων της 

Αρχής διεξάγεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους δια του 

Γραφείου Νομικού Συμβουλίου στο Υπουργείο Οικονομικών. 

109 Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού τίθενται οι νοµοθετικές 

εξουσιοδοτήσεις έκδοσης των απαραίτητων κανονιστικών 

διοικητικών πράξεων, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του 

Κεφαλαίου Γ΄. 

Συγκεκριμένα οι κανονιστικές αποφάσεις, που θα εκδοθούν, 

αφορούν: 

α) στην κατάρτιση του Κανονισμού Επεξεργασίας Δεδομένων της 

Αρχής με απόφαση του Διοικητή, 

β) στη μεταβίβαση ή ανάθεση στην Αρχή περαιτέρω αρμοδιοτήτων 

σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή και τις αρμοδιότητς 

της με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

γ) στην ανάθεση αρμοδιοτήτων του Διοικητή ή της ίδιας της Αρχής σε 

επιμέρους οργανικές μονάδες ή όργανα αυτής με απόφαση του 

Διοικητή, 

δ) στον καθορισμό της διαδικασίας προκήρυξης του ανοικτού 

διαγωνισμού για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης, των όρων και των προϋποθέσεων συμμετοχής, 

της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, των κριτηρίων κατάταξης 

και του τρόπου βαθμολόγησης αυτών, τη γραμματειακή υποστήριξη 

της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 
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ε) στον καθορισμό των κάθε είδους αποδοχών, τακτικών ή έκτακτων, 

του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, 

στ) στον καθορισμό της διαδικασίας προκήρυξης του διαγωνισμού για 

την επιλογή του Διοικητή της Αρχής, τη γραμματειακή υποστήριξη της 

Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών, 

ζ) στον καθορισμό των κάθε είδους αποδοχών του Διοικητή για όλο το 

διάστημα της θητείας του με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

κατόπιν πρότασης του Συμβουλίου Διοίκησης, 

η) στον καθορισμό ειδικού συστήματος προαγωγών και βαθμολογικής 

και υπηρεσιακής εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής, του τρόπου, της 

διαδικασίας και των οργάνων ελέγχου της επίτευξης των στόχων, των 

κριτηρίων, του τρόπου, της διαδικασίας και των οργάνων αξιολόγησης 

των υπαλλήλων της Αρχής, της σύστασης ή συγχώνευσης 

Υπηρεσιακών και Πειθαρχικών Συμβουλίων στην Αρχή, καθώς και 

ομάδων εργασίας ή έργου, συμβουλίων και ειδικών επιτροπών 

αξιολόγησης, στον καθορισμό των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας 

των διαρκών και μη συλλογικών οργάνων της Αρχής, της σύστασης 

ομάδων εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του 

δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην περ. α’ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), καθώς και ανεξάρτητων αρχών 

με αποφάσεις του Διοικητή, 

 θ) στον καθορισμό της αμοιβής του Προέδρου, των μελών και του 

γραμματέα του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου με κοινή απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή, 

ι) στον καθορισμό του ειδικότερου τρόπου λειτουργίας του Ειδικού 

Πειθαρχικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, 

ια) στην ανακατανομή των θέσεων του προσωπικού ανά εκπαιδευτική 

κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών της Αρχής με 

απόφαση του Διοικητή, 

ιβ) στη διαπίστωση της έναρξης λειτουργίας της Αρχής με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση της Ειδικής 

Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους. 

110 Με τις διατάξεις της παρ. 1 ορίζεται ότι μέχρι τον διορισμό του 

Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, η έκδοση του 

Οργανισμού, του Κανονισμού Λειτουργίας και των επιμέρους 

κανονισμών της Αρχής λαμβάνει χώρα με απόφαση του Διοικητή. Με 

τις διατάξεις της παρ. 2 ρυθμίζεται το θέμα της λειτουργίας της Αρχής 
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Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη. 

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη. 

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤ

ΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων         

Μείωση δαπανών        

Εξοικονόμηση 

χρόνου 
       

Μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

Χ Χ      

Άλλο        

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 Χ      

Δίκαιη 

μεταχείριση 

πολιτών 

Χ Χ Χ     

μέχρις ότου αυτή να στελεχωθεί με ανθρώπινο δυναμικό και η σχετική 

υποβοήθηση της από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού 

Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών. 
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Αυξημένη 

αξιοπιστία / 

διαφάνεια θεσμών 

Χ Χ Χ     

Βελτιωμένη 

διαχείριση 

κινδύνων 

Χ Χ Χ     

Άλλο 

Εθνικά 

αναπτυξιακό 

       

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Με την ίδρυση της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Ικανότητας αντιμετωπίζονται δύο στρατηγικής σημασίας 

θέματα της ελληνικής χρηματοπιστωτικής αγοράς που συνδέονται με την ικανότητα φυσικών και νομικών 

προσώπων να ανταποκριθούν στις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Το πρώτο θέμα αφορά στην ελλιπή 

διαθέσιμη πληροφόρηση σχετικά με την πιστοληπτική συμπεριφορά φυσικών και νομικών προσώπων από 

φορείς του δημοσίου τομέα. Το δεύτερο θέμα σχετίζεται με την προσέγγιση πριν από την κρίση στην αξιολόγηση 

πιστοληπτικής συμπεριφοράς των ενδιαφερομένων και πριν την παροχή της πίστωσης. 

Η Αρχή θα συλλέγει στοιχεία οφειλών φυσικών και νομικών προσώπων από τους φορείς του δημοσίου τομέα, 

θα διαχειρίζεται δεδομένα, θα παράγει αξιολογήσεις πιστοληπτικής συμπεριφοράς και αντίστοιχες αναφορές 

και θα αντλεί ή/και ανταλλάσσει δεδομένα με ιδιωτικούς φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και αντίστοιχους 

φορείς του εξωτερικού.   

 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία 
 Χ  Χ       

Υποδομή / 

εξοπλισμός 
Χ  χ        

Προσλήψεις / 

κινητικότητα 
χ  χ        

247 



Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 

Χ   Χ       

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης 

 Χ         

Διαχείριση 

αλλαγών κατά 

την εκτέλεση 

χ          

Κόστος 

συμμετοχής 

στη νέα 

ρύθμιση 

Χ          

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 Η αξιολογούμενη ρύθμιση, που προβλέπει την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εξειδικευμένου 

πληροφοριακού συστήματος της Αρχής για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που αφορούν σε πληροφορίες για οφειλές προς φορείς του δημοσίου τομέα και την εξαγωγή 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αναμένεται να 

επιφέρει πρόσθετη δημοσιονομική δαπάνη, λόγω του κόστους για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση 

λογισμικών συστημάτων και εφαρμογών και συστήματος διαχείρισης ασφάλειας των πληροφοριών, καθώς 

και για τις υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης και εκπαίδευσης των χρηστών και περιοδικής επαναξιολόγησης 

και ενημέρωσης του συστήματος. Από την άλλη πλευρά, όμως, το κόστος σταθμίζεται με τα έσοδα από την 

χορήγηση της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης στους ενδιαφερόμενους φορείς ιδιωτικού τομέα, 

καθώς επίσης και με τα οφέλη που συνδέονται με την παραγωγή και χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης φυσικών και νομικών προσώπων για την αξιόπιστη αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

και φερεγγυότητάς τους, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει ως ανταμοιβή για συνεπείς φορολογούμενους 

και επιχειρήσεις, μέσω της ευχερέστερης πρόσβασης στον δανεισμό, παράλληλα όμως και ως μέσο μείωσης 

των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και εν γένει των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους, 

και τέλος ως μέσο πρόληψης της αφερεγγυότητας και της υπερχρέωσης των ιδιωτών.  

 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  
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ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 

εντοπισμός 

κινδύνου 

Χ Χ      

Διαπίστωση 

συνεπειών 

κινδύνων 

στους στόχους 

 Χ Χ        

Σχεδιασμός 

αποτροπής / 

αντιστάθμισης 

κινδύνων 

Χ   Χ       

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 

εφαρμογή 
        

Ανάδειξη 

καλών 

πρακτικών 

κατά την 

υλοποίηση της 

ρύθμισης 

         

Συνεχής 

αξιολόγηση 

διαδικασιών 

διαχείρισης 

κινδύνων 

 Χ  Χ       

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Α. ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ: 

1. Οι κίνδυνοι, από τεχνικής πλευράς, εστιάζονται σε ενδεχόμενες δυσλειτουργίες του πληροφοριακού 

συστήματος, που θα απέρρεαν από:  

α. πιθανές διαρροές προσωπικών δεδομένων στο εξωτερικό περιβάλλον, η οποία θα συνεπαγόταν την 

πρόκληση ζημίας στα υποκείμενα των δεδομένων και τους παρόχους των σχετικών πληροφοριών. 
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β. ενδεχόμενες τεχνικές δυσχέρειες που θα έφθαναν έως και την αδυναμία άντλησης στοιχείων από ομοειδή 

συστήματα συνεργαζόμενων φορέων, οι οποίες θα έθεταν ζητήματα ως προς τη διαλειτουργικότητά του αλλά 

και την αναξιοπιστία του όλου εγχειρήματος, εν γένει. 

γ. την έλλειψη καθιέρωσης πολιτικής ασφάλειας και πρόβλεψης μέτρων περιοδικού αυτοελέγχου, τακτικής 

ενημέρωσης των δομών λειτουργίας και της οργάνωσής του καθώς και επικαιροποίησης των τεχνικών 

πληροφοριών και των υποδομών του, με άμεση συνέπεια η βιωσιμότητά του σε βάθος χρόνου να καθίσταται 

αμφίβολη. 

 

2. Κίνδυνοι συναρτώμενοι με νομικές επισφάλειες. 

Ωστόσο, οι ανωτέρω κίνδυνοι αναμένεται να σταθμισθούν/μετριασθούν από την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των στρατηγικών κακοπληρωτών και την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων ανοιγμάτων των 

νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, επιδίωξη που θα συμβάλλει στην προστασία και την ανάπτυξη της εθνικής 

οικονομίας γενικότερα.  

 

Β. ΠΡΟΛΗΨΗ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ: 

1. Για τους κινδύνους που συναρτώνται με τεχνικές ατέλειες του Συστήματος, οι οποίες θα μπορούσαν να 

επιφέρουν εκτροπή των στοχεύσεων της ρύθμισης, περιλαμβάνονται ρητές προβλέψεις που αναφέρονται 

στην Πολιτική Ασφάλειας και τη βιωσιμότητά του (επαναξιολόγηση μοντέλων επεξεργασίας των δεδομένων 

και επικαιροποίηση των αλγορίθμων του). 

2. Αναφορικά με το διακύβευμα της προσβολής της προσωπικότητας του υποκειμένου των δεδομένων, 

υφίσταται επαρκές πλέγμα διατάξεων που αφορούν: 

 α. στην τήρηση της νομοθεσίας για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την εποπτεία της 

εφαρμογής της από την Α.Π.Δ.Π.Χ., 

β. στην πρόβλεψη πεπερασμένης χρονικής διάρκειας τήρησης των δεδομένων, 

γ. στην ενημέρωση του υποκειμένου για τις συνέπειες που θα επιφέρει η χορήγηση της συγκατάθεσής του για 

την επεξεργασία των δεδομένων του, καθώς για την αμφισβήτηση της ορθότητας της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης του, 

δ. στη διασφάλιση του απορρήτου των πληροφοριών και της απαγόρευσης της διάδοσης των πληροφοριών, 

ε. στη διαχείριση των δεδομένων από ειδικά καταρτισμένο προσωπικό το οποίο περιβάλλεται από επαρκείς 

εγγυήσεις, από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας, για την τήρηση του απορρήτου. 

 

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

  

 

    

 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 

 

 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους. 

 

 

 

  

 

    

 

 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 

 

Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα. 

 

 

  

 

    

 

 

Διεθνής διαβούλευση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

  

 

Επί των γενικών 

αρχών («επί της 

 

Αριθμός 

συμμετασχόντων 

 

6 
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 αρχής») της 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

 

 

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

Δεν υιοθετήθηκαν σχόλια (πρβλ 

παρακάτω αιτιολογημένες 

απαντήσεις). 

  

 

Σχόλια που δεν 

υιοθετήθηκαν 

(συμπεριλαμβανομένης 

επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

 

6 (πρβλ παρακάτω αιτιολογημένες 

απαντήσεις). 

 

 

 

 

Επί των άρθρων 

της 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 

συμμετασχόντων 

 

7  

 

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

4 (πρβλ παρακάτω αιτιολογημένες 

απαντήσεις). 

 

  

Σχόλια που δεν 

υιοθετήθηκαν 

(συμπεριλαμβανομένης 

επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

3 (πρβλ παρακάτω αιτιολογημένες 

απαντήσεις). 

 

 

 

Έκθεση Διαβούλευσης 

Α. Ταυτότητα Διαβούλευσης 
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Πληροφοριακά Στοιχεία 
  

Τίτλος Διαβούλευσης 
 
 
 

 

 

Επισπεύδων Φορέας 
 

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Χρόνος έναρξης  
  6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

Χρόνος λήξης 
 

 
20 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2022 

Κατηγορία  
1. Νομοθετική  

2. Προνομοθετική 

3. Άλλη 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
 

Είδος Διαβούλευσης 
  

Δικτυακός τόπος Ανάρτησης 
 

 
WWW.OPENGOV.GR  
 

Πλήθος άρθρων 
  62 

Πλήθος Σχολίων 
 13 σχόλια 

Αριθμός Σχολιαστών 
 12 σχολιαστές 

Συντονιστές διαβούλευσης: 
 
 

 
Θέώνη Αλαμπάση, Προϊσταμένη Τμήματος Νομικής 
Υποστήριξης Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους 
 

Υπεύθυνος Επικοινωνίας 
 

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών 
 

Υπ. Έγκρισης Σχολίων 
 

 
Δικηγόροι Τμήματος Νομικής Υποστήριξης Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους  
 

Ομάδα Επεξεργασίας Έκθεσης 
 
 

Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
Τμήμα Νομικής Υποστήριξης και Συμβουλών 
(ΕΓΔΙΧ) 

 

 

 

Επεξεργασία Σχολίων: 

 20 Αυγούστου 2022, 11:48 | Αν. Διευθύνων Σύμβουλος ICAP Group 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου συνεισφέρει στην αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και 

αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων έναντι του Δημοσίου, ενώ προάγει τη συνετή χρήση τους 
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προς άρση της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Ταυτόχρονα ωστόσο 

οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εν πολλοίς αγνοούν το ρόλο των Οργανισμών Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι οποίοι ως θεσμός λειτουργούν υπό αυστηρό Ευρωπαϊκό εποπτικό 

πλαίσιο βάσει του ΕΚ 1069/2009, με εντολή η οποία συνάδει με τους σκοπούς του Σχεδίου 

Νόμου. 

Προτείνονται επομένως οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

ΜΕΡΟΣ Β΄ Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 

φυσικών και νομικών προσώπων – Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστο-ληπτικής Αξιολόγησης 

(άρθρα 46-108) 

(1) Στο Άρθρο 48-Ορισμοί «Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» να προστεθεί ρητή αναφορά 

ότι συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πι-στοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει). 

(2) Στο Άρθρο 52, παράγραφος 2, να αρθεί η απαγόρευση πρόσβασης αυτών των Φορέων (οι 

οποίοι συμπεριλαμβάνουν Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανό-τητας) στις 

αξιολογήσεις οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 1 Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση του 

έννομου συμ-φέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμβάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτείται η πρωτύτερη σχετική 

συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και αμφίβολη. 

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέ-πει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πρωτύτερη 

συγκατάθεση. 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 2 Από τον περιγραφόμενο σκοπό των αιτιολογήσεων (2α,β,γ,δ,ε) 

προκύπτει ότι οι ιδιωτικοί φορείς με πρόσβαση στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα μπορούν 

να είναι μόνο οι πιστωτές. Δεδομένου όμως ότι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης συμβάλ-

λουν με τις υπηρεσίες τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων, 

στη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών και στη σημαντική μείωση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, προτείνουμε να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, ανεξάρτητα της διαδικασίας που 

περιγράφεται στο άρθρο 58.1. Επομένως, προτείνουμε να προστεθεί και η δυνατότητα παροχής 

της πληροφορίας και στους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και ειδικότερα σε: Α) σε 

«Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας», επίσημα αναγνωρισμέ-νους από την 

European Securities and Markets Authority (ESMA) Β) σε εταιρίες που παρέχουν Υπηρεσίες 

Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου 

–Άρθρο 58, παράγραφος 1: Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση 

του έννομου συμ-φέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμβάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτείται η πρωτύτερη σχετική 
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συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και αμφίβολη. 

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέ-πει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πρωτύτερη 

συγκατάθεση. 

-Άρθρο 58, παράγραφος 2: Δεν υπάρχει η περίπτωση θ στο άρθρο 51, επομένως θα πρέπει να 

αφαιρεθεί και το άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής: «Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με 

φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη 

βαθμολόγηση αποκλειστικά από αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει).» 

Με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται: α) η αξιοπιστία των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων που θα λαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης από τους 

Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, και β) ως επακόλουθο η ακεραιότητα και ποιότητα των 

ενοποιημένων βαθμολογήσεων που θα παράγουν τα CRAs. 

Απάντηση: 

- Επί του πρώτου σημείου του σχολίου (α. 48): 

Ο ορισμός του άρθρου 48 για τους Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους 

αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating 

Agencies), καθώς έκαστος αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων». 

- Επί του σχολίου για το α. 52 παρ. 2: 

Με την παρ. 2 του άρθρου 52 απαγορεύεται η πρόσβαση φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης 

στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα. Οι φορείς 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση στην πιστοληπτική βαθμολόγηση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 58. 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 2: 

Οι προβλέψεις του άρθρου 58 για την ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ενοποιημένη βαθμολόγηση 

παρέχουν επαρκή πρόσβαση στην πληροφορία στους εν λόγω φορείς.  

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 2: 

Η αναφορά σε παρ. θ του άρθρου 51 αποτελεί παρόραμα και θα διορθωθεί. 
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Η αναφορά σε Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους αναγνωρισμένους 

Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies), καθώς έκαστος 

αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 

φυσικών και νομικών προσώπων», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 48. 

 20 Αυγούστου 2022, 10:06 | ICAP CRIF 

Ως γενικό σχόλιο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το κείμενο του νομοσχεδίου είναι υψηλής 

ποιότητας, προσεγμένο και καλογραμμένο, γεγονός που το καθιστά ευκολότερο να μελετηθεί 

και να αποτελέσει αντικείμενο δημιουργικού προβληματισμού και ουσιαστικής διαβούλευσης.  

Ωστόσο υπάρχουν ιδιαίτερα σημαντικές παράμετροι που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη από το 

νομοθέτη όπως είναι η πρόσβαση των Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας 

(Credit Rating Agencies) στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρισμένα 

στο Σύστημα. 

Απάντηση: 

Ο ορισμός του άρθρου 48 για τους Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους 

αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating 

Agencies), καθώς έκαστος αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων». 

Οι προβλέψεις του άρθρου 58 του νομοσχεδίου για την ανταλλαγή πληροφοριών 

πιστοληπτικών βαθμολογήσεων με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ενοποιημένη 

βαθμολόγηση παρέχουν επαρκή πρόσβαση στην πληροφορία στους εν λόγω φορείς.  

Με την παρ. 2 του άρθρου 52 απαγορεύεται η πρόσβαση ιδιωτικών φορέων και φορέων 

πιστοληπτικής αξιολόγησης στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι 

καταχωρισμένα στο Σύστημα, πλην όμως, οι εν λόγω φορείς έχουν πρόσβαση στην 

πιστοληπτική βαθμολόγηση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 56 και 58 αντίστοιχα. 

 20 Αυγούστου 2022, 10:09 | ICAP CRIF 

(1) Στο Άρθρο 48-Ορισμοί «Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» να προστεθεί ρητή αναφορά 

ότι συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατά-ξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει). 

(2) Στο Άρθρο 52, παράγραφος 2, να αρθεί η απαγόρευση πρόσβασης αυτών των Φορέων (οι 

οποίοι συμπεριλαμβάνουν Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας) στις 

αξιολογήσεις οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 1 Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση του 

έννομου συμφέρο-ντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 
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υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμ-βάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτεί-ται η πρωτύτερη 

σχετική συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και 

αμφίβολη. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέπει σε κάθε πε-ρίπτωση να υπάρχει 

πρωτύτερη συγκατάθεση. 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 2 Από τον περιγραφόμενο σκοπό των αιτιολογήσεων (2α,β,γ,δ,ε) 

προκύπτει ότι οι ιδιωτικοί φορείς με πρόσβαση στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα μπορούν 

να είναι μόνο οι πιστωτές. Δεδομένου όμως ότι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης 

συμβάλλουν με τις υπηρεσίες τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων, στη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών και στη σημαντική μείωση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, προτείνουμε να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, ανεξάρτητα της 

διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 58.1. Επομένως, προτείνουμε να προστεθεί και η 

δυνατότητα παροχής της πληροφορίας και στους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και 

ειδικότερα σε: Α) σε «Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας», επίσημα 

αναγνωρισμένους από την European Securities and Markets Authority (ESMA) Β) σε εταιρίες που 

παρέχουν Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου 

–Άρθρο 58, παράγραφος 1: Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση 

του έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμβάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτείται η πρωτύτερη σχετική 

συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και αμφίβολη. 

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πρωτύτερη 

συγκατάθεση. 

-Άρθρο 58, παράγραφος 2:Δεν υπάρχει η περίπτωση θ στο άρθρο 51, επομένως θα πρέπει να 

αφαιρεθεί και το άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής: «Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με 

φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη 

βαθμολόγηση αποκλειστικά από αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύ-ει).» 

Με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται: α) η αξιοπιστία των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων που θα λαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης από τους 

Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, και β) ως επακόλουθο η ακεραιότητα και ποιότητα των 

ενοποιημένων βαθμολογήσεων που θα παράγουν τα CRAs. 

Απάντηση:  

- Επί του σχολίου για το α. 48: 

Ο ορισμός του άρθρου 48 για τους Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους 

αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating 

Agencies), καθώς έκαστος αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα 
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οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων». 

- Επί του σχολίου για το α. 52 παρ. 2: 

Με την παρ. 2 του άρθρου 52 απαγορεύεται η πρόσβαση φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης 

στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα. Οι φορείς 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση στην πιστοληπτική βαθμολόγηση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 58. 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν.  

 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 2: 

Οι προβλέψεις του άρθρου 58 για την ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ενοποιημένη βαθμολόγηση 

παρέχουν επαρκή πρόσβαση στην πληροφορία στους εν λόγω φορείς.  

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 2: 

Η αναφορά σε παρ. θ του άρθρου 51 αποτελεί παρόραμα και θα διορθωθεί. 

Η αναφορά σε Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους αναγνωρισμένους 

Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies), καθώς έκαστος 

αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 

φυσικών και νομικών προσώπων», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 48. 

 20 Αυγούστου 2022, 10:18 | ICAP CRIF 

(1) Στο Άρθρο 48-Ορισμοί «Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» να προστεθεί ρητή αναφορά 

ότι συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει). 

(2) Στο Άρθρο 52, παράγραφος 2, να αρθεί η απαγόρευση πρόσβασης αυτών των Φορέων (οι 

οποίοι συμπεριλαμβάνουν Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας) στις 

αξιολογήσεις οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 1 Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση του 

έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμβάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτείται η πρωτύτερη σχετική 

συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και αμφίβολη. 
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Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πρωτύτερη 

συγκατάθεση. 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 2 Από τον περιγραφόμενο σκοπό των αιτιολογήσεων (2α,β,γ,δ,ε) 

προκύπτει ότι οι ιδιωτικοί φορείς με πρόσβαση στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα μπορούν 

να είναι μόνο οι πιστωτές. Δεδομένου όμως ότι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης 

συμβάλλουν με τις υπηρεσίες τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων, στη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών και στη σημαντική μείωση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, προτείνουμε να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, ανεξάρτητα της 

διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 58.1. Επομένως, προτείνουμε να προστεθεί και η 

δυνατότητα παροχής της πληροφορίας και στους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και 

ειδικότερα σε: Α) σε «Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας», επίσημα 

αναγνωρισμένους από την European Securities and Markets Authority (ESMA)Β) σε εταιρίες που 

παρέχουν Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου 

–Άρθρο 58, παράγραφος 1: Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση 

του έννομου συμφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi.Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμβάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτείται η πρωτύτερη σχετική 

συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και αμφίβολη. 

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πρωτύτερη 

συγκατάθεση. 

-Άρθρο 58, παράγραφος 2: Δεν υπάρχει η περίπτωση θ στο άρθρο 51, επομένως θα πρέπει να 

αφαιρεθεί και το άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής:«Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με 

φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη 

βαθμολόγηση αποκλειστικά από αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει).» 

Με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται: α) η αξιοπιστία των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων που θα λαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης από τους 

Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, και β) ως επακόλουθο η ακεραιότητα και ποιότητα των 

ενοποιημένων βαθμολογήσεων που θα παράγουν τα CRAs. 

Απάντηση: 

- Επί του σχολίου για το α. 48: 

Ο ορισμός του άρθρου 48 για τους Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους 

αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating 

Agencies), καθώς έκαστος αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων». 

- Επί του σχολίου για το α. 52 παρ. 2: 

259 



Με την παρ. 2 του άρθρου 52 απαγορεύεται η πρόσβαση φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης 

στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα. Οι φορείς 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση στην πιστοληπτική βαθμολόγηση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 58. 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 2: 

Οι προβλέψεις του άρθρου 58 για την ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ενοποιημένη βαθμολόγηση 

παρέχουν επαρκή πρόσβαση στην πληροφορία στους εν λόγω φορείς.  

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 2: 

Η αναφορά σε παρ. θ του άρθρου 51 αποτελεί παρόραμα και θα διορθωθεί. 

Η αναφορά σε Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους αναγνωρισμένους 

Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies), καθώς έκαστος 

αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 

φυσικών και νομικών προσώπων», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 48. 

 20 Αυγούστου 2022, 00:02 | ICAP CRIF 

Το προτεινόμενο Σχέδιο Νόμου συνεισφέρει στην αποτελεσματική συλλογή δεδομένων και 

αξιολόγηση των πιστωτικών κινδύνων έναντι του Δημοσίου, ενώ προάγει τη συνετή χρήση τους 

προς άρση της ασύμμετρης πληροφόρησης μεταξύ πιστωτή και οφειλέτη. Ταυτόχρονα ωστόσο 

οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εν πολλοίς αγνοούν το ρόλο των Οργανισμών Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας, οι οποίοι ως θεσμός λειτουργούν υπό αυστηρό Ευρωπαϊκό εποπτικό 

πλαίσιο βάσει του ΕΚ 1069/2009, με εντολή η οποία συνά-δει με τους σκοπούς του Σχεδίου 

Νόμου. 

Προτείνονται επομένως οι παρακάτω τροποποιήσεις: 

(1) Στο Άρθρο 48-Ορισμοί «Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» να προστεθεί ρητή α-ναφορά 

ότι συμπεριλαμβάνονται οι αναγνωρισμένοι Οργανισμοί Αξιολόγησης Πιστολη-πτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με τις διατά-ξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-βουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύει). 

(2) Στο Άρθρο 52, παράγραφος 2, να αρθεί η απαγόρευση πρόσβασης αυτών των Φορέων (οι 

οποίοι συμπεριλαμβάνουν Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας) στις 

αξιολογήσεις οικονομικής συμπεριφοράς που θα είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα 
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-Επί του άρθρου 56 παρ. 1 Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση του 

έννομου συμφέρο-ντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμ-βάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτεί-ται η πρωτύτερη 

σχετική συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και 

αμφίβολη. Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέπει σε κάθε πε-ρίπτωση να υπάρχει 

πρωτύτερη συγκατάθεση. 

-Επί του άρθρου 56 παρ. 2 Από τον περιγραφόμενο σκοπό των αιτιολογήσεων (2α,β,γ,δ,ε) 

προκύπτει ότι οι ιδιωτικοί φορείς με πρόσβαση στο αποτέλεσμα της αξιολόγησης θα μπορούν 

να είναι μόνο οι πιστωτές. Δεδομένου όμως ότι οι φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης 

συμβάλλουν με τις υπηρεσίες τους στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών 

επιχειρήσεων, στη διαφάνεια των εμπορικών συναλλαγών και στη σημαντική μείωση του 

επιχειρηματικού κινδύνου, προτείνουμε να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία, ανεξάρτητα της 

διαδικασίας που περιγράφεται στο άρθρο 58.1.Επομένως, προτείνουμε να προστεθεί και η 

δυνατότητα παροχής της πληροφορίας και στους φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και 

ειδικότερα σε:Α) σε «Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας», επίσημα 

αναγνωρισμέ-νους από την European Securities and Markets Authority (ESMA)Β) σε εταιρίες που 

παρέχουν Υπηρεσίες Αξιολόγησης Πιστωτικού Κινδύνου 

–Άρθρο 58, παράγραφος 1: Για τη χρήση της πληροφορίας να χρησιμοποιηθεί η νόμιμη βάση 

του έννομου συμφέρο-ντος σύμφωνα με το άρθρο 6 ΓΚΠΔ παράγραφος vi. Βάσει αυτού το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορούσε να λαμβάνει σχετική 

ειδοποίηση-ενημέρωση ότι έχει ζητηθεί η πληροφορία χωρίς να απαιτείται η πρωτύτερη σχετική 

συγκατάθεση του υποκειμένου, η οποία καθιστά τη διαδικασία δυσλειτουργική και αμφίβολη. 

Ειδικά για τα νομικά πρόσωπα δεν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να υπάρχει πρωτύτερη 

συγκατάθεση. 

-Άρθρο 58, παράγραφος 2:Δεν υπάρχει η περίπτωση θ στο άρθρο 51, επομένως θα πρέπει να 

αφαιρεθεί και το άρθρο να τροποποιηθεί ως εξής: «Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με 

φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη 

βαθμολόγηση αποκλειστικά από αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies), οι οποίοι λει-τουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Σεπτεμβρίου 2009 (όπως τροποποιηθείς ισχύ-ει).» 

Με τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις διασφαλίζεται: α) η αξιοπιστία των πιστολη-πτικών 

βαθμολογήσεων που θα λαμβάνει η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγη-σης από τους 

Φορείς Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, και β) ως επακόλουθο η ακεραιότητα και ποιότητα των 

ενοποιημένων βαθμολογήσεων που θα παράγουν τα CRAs. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

- Επί του σχολίου για το α. 48: 

Ο ορισμός του άρθρου 48 για τους Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους 

αναγνωρισμένους Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating 
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Agencies), καθώς έκαστος αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων». 

- Επί του σχολίου για το α. 52 παρ. 2: 

Με την παρ. 2 του άρθρου 52 απαγορεύεται η πρόσβαση φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης 

στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα. Οι φορείς 

πιστοληπτικών αξιολογήσεων έχουν πρόσβαση στην πιστοληπτική βαθμολόγηση σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 58. 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

 

- Επί του σχολίου για το α. 56 παρ. 2: 

Οι προβλέψεις του άρθρου 58 για την ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης και την ενοποιημένη βαθμολόγηση 

παρέχουν επαρκή πρόσβαση στην πληροφορία στους εν λόγω φορείς.  

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 1: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

 

- Επί του σχολίου για το α. 58 παρ. 2: 

Η αναφορά σε παρ. θ του άρθρου 51 αποτελεί παρόραμα και θα διορθωθεί. 

Η αναφορά σε Φορείς Πιστοληπτικής Ικανότητας, συμπεριλαμβάνει τους αναγνωρισμένους 

Οργανισμούς Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Rating Agencies), καθώς έκαστος 

αυτών αποτελεί «ιδιωτικό φορέα ο οποίος επεξεργάζεται δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 

φυσικών και νομικών προσώπων», σύμφωνα με τον ορισμό του άρθρου 48. 

 19 Αυγούστου 2022, 17:04 | Δ.Τ. 

Σχετικά με το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης: Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων 

ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών 

προσώπων και, κατά συνέπεια, κρίνεται υποχρεωτική η διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου στην 

προστασία προσωπικών δεδομένων. Συγκεκριμένα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται: 

i) η συστηματική αξιολόγηση, βαθμολόγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση και κατάρτιση προφίλ, ιδίως 

πτυχών που αφορούν την οικονομική κατάσταση, την αξιοπιστία, τη συμπεριφορά και την 

πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων των δεδομένων (άρθρο 48 στοιχείο β και άρθρο 51 

του ΣχΝ), ii) μεγάλης κλίμακας επεξεργασία των δεδομένων που αναφέρονται στο άρθρο 10 του 

ΓΚΠΔ (άρθρο 51 στοιχείο γη´ του ΣχΝ), iii) συστηματική και σε μεγάλη κλίμακα επεξεργασία 

δεδομένων ιδιαίτερης σημασίας ή εξαιρετικού χαρακτήρα, και συγκεκριμένα δεδομένα 

κοινωνικής πρόνοιας, δηλαδή δεδομένα σχετικά με τη φτώχεια και την ανεργία (άρθρο 51 
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στοιχείο στα´ του ΣχΝ). Κάθε μια από τις παραπάνω πράξεις επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων, από μόνη της, καθιστά υποχρεωτική τη διενέργεια Εκτίμησης Αντικτύπου στην 

προστασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 του ΓΚΠΔ και την υπ’ αριθ. 

65/2018 απόφαση της Α.Π.Δ.Π.Χ.. 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: 

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

 

 19 Αυγούστου 2022, 17:40 | Ελληνική Ένωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 

Ιδιωτικότητας (HADPP) 

Προτείνονται οι εξής τροποποιήσεις: 

Άρθρο 50 

3. Η Αρχή ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για τους φορείς 

του δημόσιου τομέα που έχουν συνδεθεί με αυτή κατά την υποβολή αίτησης στο Σύστημα 

σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56. 

3. … σύμφωνα με τα άρθρα 55 και 56. Η Αρχή διατηρεί, σε δημόσια προσβάσιμο ιστότοπό της, 

λίστα με τους φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν συνδεθεί με αυτή. -[Αιτιολογία: Προσθήκη 

υποχρέωσης για δημόσια ανάρτηση κατ’ εφαρμογή της αρχής της διαφάνειας του ΓΚΠΔ.] 

Άρθρο 51 

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται, 

ιδίως: 

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται: 

-[Αιτιολογία: Απαλοιφή της λέξης «ιδίως», ώστε να είναι συγκεκριμένη η έννοια «δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς», όπως απαιτεί η αρχή της ελαχιστοποίησης των δεδομένων (άρθρο 

5 παράγραφος 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ) και η αρχή της προστασίας των δεδομένων εξ ορισμού 

(privacy by default – άρθρο 25 παρ. 2 του ΓΚΠΔ).] 

Άρθρο 51 

α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων, οι οποίες συνίστανται: … 

β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, στις οποίες περιλαμβάνονται: … 

ε) πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την κήρυξή του ως 

συγγνωστού και την απαλλαγή του, … 

στ) πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου 

των δεδομένων, όπως: 

α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

οι οποίες συνίστανται: … 
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β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις 

οποίες περιλαμβάνονται: … 

ε) πληροφορίες σχετικά με πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, την κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του, … 

στ) πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του υποκειμένου 

των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, όπως: -[Αιτιολογία: Διαγραφή του άστοχου όρου 

«προσωπικά δεδομένα», καθώς η διάταξη αναφέρεται σε «δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. 1 στοιχείο β.] 

Άρθρο 52 

1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: … 

β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση 

εποπτεία τους, στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και 

καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, 

β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό την άμεση 

εποπτεία τους, όταν λειτουργούν ως αρχές επιβολής του νόμου και για σκοπούς επιβολής του 

νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 4624/2019, ιδίως της πρόληψης και καταστολής της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, 

-[Αιτιολογία: Αν παραμείνει η διατύπωση ως έχει, ο Ειρηνοδίκης που δικάζει υπόθεση 

υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα έχει πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 

Τέτοια πρόσβαση δεν κρίνεται αναλογική για όλες τις δικαστικές αρχές, αλλά μόνο για τις αρχές 

επιβολής του νόμου (ποινικά δικαστήρια και εισαγγελίες, κλπ.)] 

Άρθρο 52 

1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: … 

γ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), στο πλαίσιο άσκησης 

των αρμοδιοτήτων της κατά τον ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) σχετικά με τον έλεγχο της 

τήρησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

γ) … , 

δ) η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο 

πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της κατά τον ν. 4577/2018 (Α’ 139). 

-[Αιτιολογία: Προστίθεται περίπτωση δ, καθώς η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης 

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρ. 47 παρ. 1 στοιχ. α και β του ν. 4577/2018, 

βλ. http://www.hellenic-fiu.gr) αποτελεί διοικητικά και λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή και 

κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί σε αυτούς που έχουν πρόσβαση.] 

Άρθρο 56 
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3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς χορηγεί τη συγκατάθεση της παρ. 1 και ενημερώνεται μέσω του Συστήματος για 

τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 18 και 20 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ.. 

3. … σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 18 και 21 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ.. 

-[Αιτιολογία: Πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι η ενημέρωση προηγείται της συγκατάθεσης. 

Απαλείφεται η αναφορά στο άρθρο 20 του ΓΚΠΔ, καθώς δεν μπορεί να ασκηθεί δικαίωμα 

φορητότητας όταν υπεύθυνος επεξεργασίας είναι το δημόσιο. Είναι τουλάχιστον άσκοπο να 

ενημερώνεται το υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων για δικαίωμα που δεν έχει. Ακόμη 

και να θεωρήσουμε ότι υφίσταται δικαίωμα φορητότητας, σε ποιον φορέα θα γίνει 

φορητότητα;] 

Άρθρο 57 

Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την 

ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης κατόπιν επίκλησης δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που υφίστανται κατά την έκδοση της ενημέρωσης της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 52 του παρόντος και 

το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α  ́ 45), με την άσκηση 

προσφυγής στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο. 

Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να αμφισβητήσει την 

ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης κατόπιν επίκλησης δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που υφίστανται κατά την έκδοση της ενημέρωσης της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 52 του παρόντος και 

το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, με την άσκηση αίτησης ενώπιον της Αρχής για να ζητήσει την αιτιολόγηση 

της απόφασης που λήφθηκε στο πλαίσιο της αυτοματοποιημένης ατομικής λήψης αποφάσεων, 

συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, να εκφράσει την άποψή του, να αμφισβητήσει 

την αυτοματοποιημένη ατομική απόφαση, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και 

να εξασφαλίσει την ανθρώπινη παρέμβαση από την πλευρά της Αρχής. 

-[Αιτιολογία: Η αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ, έχει απαγορευτεί με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ. Μπορεί να λάβει χώρα 

αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, 

όταν, μεταξύ άλλων, η απόφαση βασίζεται στη ρητή συγκατάθεση του υποκειμένου των 

δεδομένων (άρθρο 22 παρ. 2 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ). Στην περίπτωση, όμως αυτή, ο υπεύθυνος 

επεξεργασίας των δεδομένων, δηλαδή η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, οφείλει 

να εφαρμόζει κατάλληλα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων, των ελευθεριών και των 

έννομων συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων, κατ’ ελάχιστον, δε, οφείλει να 

προβλέψει το δικαίωμα στη λήψη αιτιολόγησης της απόφασης, στην εξασφάλιση ανθρώπινης 

παρέμβασης από την πλευρά του υπευθύνου επεξεργασίας, στην έκφρασης άποψης και στην 

αμφισβήτηση της απόφασης (άρθρο 22 παρ. 3 του ΓΚΠΔ). Πουθενά στη σχέδιο νόμου δεν 

προβλέπονται αυτά τα δικαιώματα, και κατά συνέπεια οι συγκεκριμένες διατάξεις 

χαρακτηρίζονται ελλιπείς και αντιβαίνουσες στα όσα απαιτεί ο ΓΚΠΔ. 

Επιπλέον, με την παρούσα διάταξη προβλέπεται η άσκηση του δικαιώματος αντίρρησης με την 

άσκηση προσφυγής στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο με διαδικασία αποτρεπτική σε 
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χρόνο και σε χρήμα, ενώ τα άρθρα 21 και 22 του ΓΚΠΔ απαιτούν η άσκηση των δικαιωμάτων να 

γίνεται ενώπιον του υπεύθυνου επεξεργασίας. 

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 56 παρ. 3 του νομοσχεδίου, το υποκείμενο των δεδομένων 

έχει ήδη ενημερωθεί για το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 18 

παρ. 1 στοιχείο δ του ΓΚΠΔ, το οποίο υποχρεώνει τον υπεύθυνο επεξεργασίας να επαληθεύσει 

το κατά πόσον οι νόμιμοι λόγοι του υπευθύνου επεξεργασίας υπερισχύουν έναντι των λόγων 

του υποκειμένου των δεδομένων. Το νομοσχέδιο, με το να προβλέπει την άσκηση δικαιώματος 

του ΓΚΠΔ μέσω Δικαστηρίων και όχι απευθείας στην Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, αντίκειται σε ουσιώδεις διατάξεις του ΓΚΠΔ και 

ανοίγει τον ασκό του Αιόλου για την καταδίκη της Ελλάδας λόγω παραβίασης του ευρωπαϊκού 

Κανονισμού.] 

Άρθρο 58 

1. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, εντός ή εκτός 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνεται ανταλλαγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων 

υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς υπό την προϋπόθεση της σχετικής ρητής, 

ειδικής και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και ενημέρωσής του ως προς τα δικαιώματά του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ., 

η οποία παρέχεται μέσω του Συστήματος και της μεθοδολογίας του. 

1. … μέσω του Συστήματος και της μεθοδολογίας του. Ανταλλαγή πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων μπορεί να γίνει μόνο αν για την τρίτη χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς βρίσκεται σε ισχύ απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής. 

-[Αιτιολογία: Να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων όταν γίνονται 

διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες και να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο σε αυτές που 

παρέχουν κατάλληλα εχέγγυα.] 

Άρθρο 58 

2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι 

παράγουν πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. α’, γ ,́ ε  ́και 

θ  ́του άρθρου 51, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη βαθμολόγηση. 

2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι 

παράγουν πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. α’, γ ,́ δ ,́ ε  ́

και στ  ́του άρθρου 51, βάσει της οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη βαθμολόγηση υπό 

την προϋπόθεση της σχετικής ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του 

υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και προηγούμενης ενημέρωσής του ως 

προς τα δικαιώματά του κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και ως προς τους αποδέκτες των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς. Η ενημέρωση αυτή παρέχεται μέσω του Συστήματος και της 

μεθοδολογίας του. Διαβίβαση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μπορεί να γίνει μόνο αν 

για την τρίτη χώρα στην οποία διαβιβάζονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς βρίσκεται 

σε ισχύ απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. -[Αιτιολογία: Διορθώνεται η 

παραπομπή από την ανύπαρκτη «περ. θ  ́του άρθρου 51» στην ορθή «στ». Προστίθενται στις 
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πληροφορίες, όπου θα στηρίζεται η πιστοληπτική αξιολόγηση, οι πληροφορίες για τις οφειλές 

των φορέων του δημοσίου τομέα προς το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, καθώς χωρίς αυτές τις πληροφορίες είναι πολύ πιθανό η σχετική πιστοληπτική 

βαθμολόγηση να είναι εσφαλμένη. 

Να εξασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων όταν γίνονται διαβιβάσεις σε 

τρίτες χώρες και να διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο σε αυτές που παρέχουν 

κατάλληλα εχέγγυα.] 

Άρθρο 60 

3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης του άρθρου 55 του 

παρόντος και η συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 57 του παρόντος συνεπάγονται την άρση 

του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 4174/2013 (Α  ́ 170) για τα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς, η επεξεργασία των οποίων είναι αναγκαία για την παραγωγή της 

βαθμολόγησης. 

3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης του άρθρου 55 του 

παρόντος και η συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 56 του παρόντος … 

-[Αιτιολογία: Διόρθωση από το εσφαλμένο «συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 57 του 

παρόντος» στο ορθό «συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 56 του παρόντος».] 

Άρθρο 61 

1. Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων είναι απόρρητη και διεξάγεται αποκλειστικά από την Αρχή. 

1. Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων διεξάγεται αποκλειστικά από την Αρχή, υπό τα κατάλληλα τεχνικά και 

οργανωτικά μέτρα για την προστασία των δεδομένων. 

-[Αιτιολογία: Ο όρος «απόρρητο» πρέπει να απαλειφθεί από τη διάταξη, ως αντίθετος με τον 

ΓΚΠΔ, καθώς το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται να ενημερωθεί για σημαντικές 

πληροφορίες σχετικά με τη λογική που ακολουθείται στην αυτοματοποιημένη λήψη 

αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, αλλά έχει και δικαίωμα πρόσβασης 

στις παραπάνω πληροφορίες (άρθρο 14 παρ. 1 στοιχείο ζ και άρθρο 15 παρ. 1 στοιχείο η του 

ΓΚΠΔ).] 

Άρθρο 61 

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά 

προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 

ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. 

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά 

προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων καθώς και 

προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση των μέτρων προστασίας των δεδομένων και για την 

ικανότητά τους να διορθώνουν προκαταλήψεις που δύναται να προκύψουν κατά την 

αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. 
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-[Αιτιολογία: Όπως έδειξε το σκάνδαλο που έριξε την ολλανδική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 

2021 λόγω του αλγόριθμου για τα επιδόματα παιδικής μέριμνας («toeslagen»), κάθε αλγόριθμος 

μπορεί να οδηγήσει σε προκαταλήψεις και λανθασμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις. 

Τέτοιες αποφάσεις μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες σε βάρος του 

υποκειμένου των δεδομένων, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, όπου δεκάδες χιλιάδες άτομα 

κατηγορήθηκαν αβάσιμα για απάτη αποκλειστικά λόγω της χρήσης προκατειλημμένου 

αλγορίθμου. 

Είναι απαραίτητο να δίνεται στο υποκείμενο των δεδομένων η δυνατότητα άσκησης του 

δικαιώματος στην ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, 

καθώς και της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ).] 

Άρθρο 66 

1. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

β) τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που προέρχονται από φορείς του 

δημόσιου τομέα, 

β) τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία 

προέρχονται από φορείς του δημόσιου τομέα, 

-[Αιτιολογία: Διαγραφή του περιττού «υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς», 

καθώς περιλαμβάνεται ήδη στον ορισμό της έννοιας «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» 

(άρθρο 48 στοιχείο β).] 

Άρθρο 105 

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι όσα ορίζονται στο 

π.δ. 50/2001 (Α  ́39) και στο άρθρο 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), εκτός αν άλλως ορίζεται στον 

Οργανισμό της Αρχής. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα 

που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής 

ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας 

των πληροφοριών. 

2. Τα προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι όσα ορίζονται στο 

π.δ. 50/2001 (Α  ́39) και στο άρθρο 52 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), εκτός αν άλλως ορίζεται στον 

Οργανισμό της Αρχής. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα 

που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων καθώς και προσωπικής 

ακεραιότητας για την τήρηση των μέτρων προστασίας των δεδομένων, της ασφάλειας των 

πληροφοριών, και για την ικανότητά τους να διορθώνουν προκαταλήψεις που δύναται να 

προκύψουν κατά την αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, περιλαμβανομένης της 

κατάρτισης προφίλ. 

-[Αιτιολογία: Ενοποίηση της διατύπωσης των άρθρων 62 παρ. 2 και 105 παρ. 2, καθώς αφορούν 

όμοιες ρυθμίσεις. 

Διαγραφή του νομικά αδόκιμου όρου «απόρρητο των προσωπικών δεδομένων». 

268 



Διαγραφή του άστοχου όρου «προσωπικά δεδομένα», καθώς η διάταξη αναφέρεται σε 

«δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς», όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 48 στοιχείο β. 

Όπως έδειξε το σκάνδαλο που έριξε την ολλανδική κυβέρνηση τον Ιανουάριο του 2021 λόγω του 

αλγόριθμου για τα επιδόματα παιδικής μέριμνας («toeslagen»), κάθε αλγόριθμος μπορεί να 

οδηγήσει σε προκαταλήψεις και λανθασμένες αυτοματοποιημένες αποφάσεις. Τέτοιες 

αποφάσεις μπορούν να έχουν μακροπρόθεσμες αρνητικές συνέπειες σε βάρος του υποκειμένου 

των δεδομένων, όπως στο παραπάνω παράδειγμα, όπου δεκάδες χιλιάδες άτομα 

κατηγορήθηκαν αβάσιμα για απάτη αποκλειστικά λόγω της χρήσης προκατειλημμένου 

αλγορίθμου. 

Είναι απαραίτητο να δίνεται στο υποκείμενο των δεδομένων η δυνατότητα άσκησης του 

δικαιώματος στην ανθρώπινη παρέμβαση κατά τη λήψη αυτοματοποιημένων αποφάσεων, 

καθώς και της κατάρτισης προφίλ (άρθρο 22 του ΓΚΠΔ).] 

 

Απάντηση:  

Ως προς το σχόλιο για τη διάταξη του άρθρου 50: Τα σχετικά ζητήματα θα αντιμετωπισθούν 

με την Υπουργική Απόφαση του άρθρου 63 παρ. 1.  

Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν 

της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

 

Ως προς τα σχόλια για τις διατάξεις του άρθρου 51: Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα 

διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της 

ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν.  

Ως προς τα σχόλια για τις διατάξεις του άρθρου 52: Προστίθεται ρητή παραπομπή στην 

πρόσβαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές 

Δραστηριότητες. 

Ως προς τα σχόλια για τις διατάξεις του άρθρου 56: Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα 

διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της 

ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

Ως προς τα σχόλια για τις διατάξεις του άρθρου 57: Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα 

διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της 

ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει 

σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματα του ΓΚΠΔ ενώπιον της Αρχής, ως 

ρητά προβλέπεται στο άρθρο 52 παρ. 4 και την αίτηση θεραπείας του άρθρου 24 του ν. 

2690/1999 ενώπιον της Αρχής. Επομένως δεν προβλέπεται μόνον προσφυγή στο αρμόδιο 

Διοικητικό Εφετείο, ως αναφέρεται στο σχόλιο. 

Ως προς τα σχόλια για τις διατάξεις του άρθρου 58: Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα 

διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της 

ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 
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Ως προς το σχόλιο για τη διάταξη του άρθρου 60: Πρόκειται για παρόραμα το οποίο θα 

διορθωθεί. 

Ως προς τα σχόλια για τις διατάξεις του άρθρου 61: Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα 

διατάξεις του νομοσχεδίου τροποποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της 

ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με αυτήν. 

Ως προς το σχόλιο για τη διάταξη του άρθρου 66 παρ.1, ο όρος «υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς» δεν είναι περιττός, καθώς αυτός δεν περιλαμβάνεται στον 

ορισμό της έννοιας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς (άρθρο 48 περ. δ του 

νομοσχεδίου), αλλά βρίσκεται ξεχωριστά στο άρθρο 48 περ. θ΄του νομοσχεδίου: «Υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 

αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 

Ως προς το σχόλιο για τη διάταξη του άρθρου 105 παρ.1 θα πρέπει να συμφωνηθεί και να 

είναι ίδια με τη διάταξη του άρθρου 61 παρ. 2 του νομοσχεδίου ή θα μπορούσε να απαλειφθεί 

εντελώς από το άρθρο 105 παρ. 1, προκειμένου να μην επαναληφθεί. 

 19 Αυγούστου 2022, 10:47 | Ε.Σ. - ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Το Μέρος Β’ του σχεδίου Νόμου τιτλοφορείται «Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου 

φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων – Σύσταση 

Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (άρθρα 46-108)». 

Στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι «Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή των κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των φυσικών και νομικών 

προσώπων μέσω ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η σύσταση ανεξάρτητης 

αρχής χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης», μέσω του καθορισμού των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και της στελέχωσής 

της». Στο άρθρο 48, μεταξύ άλλων ορίζονται: «γ) «Δημόσιος τομέας»: το σύνολο των φορέων 

που προβλέπονται στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στην παρ. 1 του άρθρου 51 του 

ν. 1892/1990 (Α΄ 101), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και οι 

επιχειρήσεις τους, καθώς και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη 

μετοχική σύνθεση των οποίων συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο.» «ε) «Πιστοληπτική 

ικανότητα»: η ικανότητα υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς για την ανάληψη 

και τήρηση οικονομικής υποχρέωσης έναντι των φορέων του δημοσίου τομέα»». Στο άρθρο 50, 

μεταξύ άλλων ορίζονται: «1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια, 

σε ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

που τηρούνται στα αρχεία τους για τους οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των 

τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) μηνών.» «2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα παρέχουν, μετά 

από αίτημα της Αρχής, πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση 

οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.». Στο άρθρο 51, παρατίθενται τα «δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα περιλαμβάνονται» πληροφορίες 

ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων, γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των 

δεδομένων, πληροφορίες σχετικά με την οφειλή. Ωστόσο, στο άρθρο 52, αναφέρεται ότι 

πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: α) το υποκείμενο δεδομένων 
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οικονομικής συμπεριφοράς, β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, … γ) η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Δεν διαφαίνεται η πρόσβαση άλλων φορέων. 

Στο άρθρο 54 «Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα» ορίζεται ότι «1. Η 

πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται από το Σύστημα μέσω 

της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που αντλούνται από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 51, με τη 

χρήση αλγορίθμων.». Στα άρθρα 55, 56 δεν αναφέρεται η χορήγηση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα παρά μόνο στο υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και σε φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει 

ρητή πρόβλεψη και για τους φορείς του Δημοσίου Τομέα, του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, τον 

ΟΚΩ και ασφαλώς και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η οποία πέραν της υποχρέωσης να δίδει στοιχεία, έχει 

οφειλέτες και για τη διεκδίκηση των οφειλομένων εφαρμόζει τις διαδικασίες του Κώδικα 

Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ορίζει ο Ν. 1068/80. Μάλιστα στο άρθρο 56 όπου 

αναφέρεται ο σκοπός, για τον οποίο ζητείται η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, συνίσταται σε πλήθος αντικειμένων που καλύπτουν και τη δραστηριότητα της 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., π.χ. «α) την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς … β) την αξιολόγηση των κινδύνων που 

πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης … γ) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από 

χορηγηθείσα πίστωση … ε) την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς σε διακανονισμό οφειλών προς φορέα του ιδιωτικού τομέα … στ) 

την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα». Επισημαίνεται ότι, «5. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση 

της Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63» (άρθρο 56). Για φορείς του Δημοσίου Τομέα, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. γ), στο οποίο περιλαμβάνεται και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα πρέπει 

να είναι ατελώς. Στο άρθρο 58 ορίζεται ότι « … 2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με 

φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση 

τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. α’, γ΄, ε΄ και θ΄ του άρθρου 51, βάσει της οποίας δύναται να 

παραχθεί ενοποιημένη βαθμολόγηση. 3. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 63.».Ωστόσο, υπάρχει ο περιορισμός του άρθρου 59 «Το 

Σύστημα διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες που δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό 

της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς με βάσεις δεδομένων 

του δημόσιου τομέα, ή φορέων του ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, 

καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με υπηρεσίες από το 

οποίο ή τις οποίες απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της εκπόνησης οικονομικών 

αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί», οπότε τίθεται το ερώτημα 

πώς εφαρμόζεται το άρθρο 55 και το άρθρο 56. Σε κάθε περίπτωση εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο 

που θα θεσμοθετηθεί με αυτές τις διατάξεις θα πρέπει να εξασφαλιστεί και η λειτουργικότητα 

των αντίστοιχων διαδικασιών (γνώση ταυτότητας των οφειλετών, πιστοληπτική ικανότητα των 

οφειλετών, διευκόλυνση κατάρτισης προγραμμάτων αποπληρωμής οφειλών, διευκόλυνση 

είσπραξης απαιτήσεων) για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Στο άρθρο 63 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις» ορίζεται 

ότι «1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
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καθορίζονται: α) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που συνδέονται με το Σύστημα, σύμφωνα με 

όσα αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 50», οπότε έγκαιρα θα πρέπει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. να 

μεριμνήσει ώστε να συμπεριληφθεί σε αυτές. 

Στο άρθρο 115 (ΜΕΡΟΣ Γ’) αναφέρεται ότι «1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς έχουν μόνο: α) … β) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υποκείμενο 

των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει οφειλή, ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο 

οποίος έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, προκειμένου 

να παρέχει, καθώς και να αντλεί, δεδομένα για τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με τα οποία 

συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει συνακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο, γ) οποιοσδήποτε 

πιστωτής έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, στον οποίο 

το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση 

…» και στο άρθρο 111 ορίζονται «γ) Ως «δημόσιος τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων της 

περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι επιχειρήσεις των τελευταίων. Για τους σκοπούς 

του παρόντος, στον δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ασκούν 

δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή 

έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο. … στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν 

εμπίπτουν στην έννοια του δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υφίσταται οφειλή υποκειμένου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία». Εκτιμούμε ότι, στο σημείο 

αυτό θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι πιστωτής είναι πλέον του Δημόσιου Τομέα «νοούνται και 

τα νομικά πρόσωπα …», καθώς επίσης να συμπεριληφθεί στην έννοια του πιστωτή και ο 

δημόσιος τομέας (συνεπώς και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. σύμφωνα με τον ορισμό που δίδεται στο παρόν 

σχέδιο νόμου). Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμούμε ότι το σχετικό σχέδιο νόμου, δύναται να 

αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για την απόκτηση γνώσης των οφειλετών της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., 

το οποίο θα λειτουργήσει ευεργετικά συμβάλλοντας τα μέγιστα στην διεκδίκηση των οφειλών 

(θα παρέχεται και ατελώς) και για το σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η ρητή πρόβλεψη στις 

διατάξεις του (κειμένου του σχεδίου ως τώρα) νόμου ότι αποδέκτης της αξιολόγησης των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, πρέπει να είναι και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. Η ανάλυση που 

παρατέθηκε ανωτέρω, αποτελεί την κατά τη γνώμη μας εκτίμηση των σημείων του (σχεδίου) 

νόμου που θα πρέπει να συμπεριληφθεί η σχετική πρόβλεψη για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 

οπωσδήποτε στους Φορείς του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι θα οριστούν με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση ως συνδεόμενοι με το Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 63. 

Απάντηση:  

Η πιστοληπτική βαθμολόγηση χορηγείται στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, προς χρήση, μεταξύ άλλων, και σε δημόσιους φορείς, στους οποίους 

περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, εφόσον στη 

μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Ελληνικό Δημόσιο Η απευθείας 

χορήγηση σε δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας δεν προβλέπεται επί του 

παρόντος. 

 16 Αυγούστου 2022, 15:24 | Ν.Κ. 
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Σε σχέση με την Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων (άρθρα 46 – 63), παραθέτουμε κάποια 

σχόλια/προτάσεις που ελπίζουμε να βρείτε χρήσιμα: – Άρθρο 54: Γίνεται αναφορά στην χρήση 

αλγορίθμων αλλά δεν είναι σαφές αν: o Θα γίνει η ανάπτυξη των υποδειγμάτων από προσωπικό 

της Ανεξαρτητης Αρχής Πιστοληπτικής αξιολόγησης ή από άλλους φορείς με τους οποίους θα 

συναφθεί σχετική συνεργασίαo Αν τα υποδείγματα/αλγόριθμοι θα αναπτυχθούν με στατιστικό 

τρόπο o Αν η διαδικασία επικαιροποίησης υποδειγματων (models validation and maintenance) 

θα πραγματοποιείται (και) από ανεξάρτητο φορέα o Ποια θα είναι η ελάχιστη συχνότητα 

επικαιροποίησης των υποδειγμάτων – Αρθρα 52 και 54: Ορίζεται ότι οι φορείς του ιδιωτικού 

τομέα θα έχουν πρόσβαση μόνο στην πιστοληπτική βαθμολόγηση (δηλαδή το αποτέλεσμα των 

αλγοριθμων) και όχι και σε πρωτογενή οικονομικά δεδομένα συναλλακτικής συμπεριφοράς ή 

μέρος αυτών. Αν και είναι σαφής η διάθεση των άρθρων αυτών στην προστασία δεδομένων, 

παρουσιάζουμε κάποιες στρεβλώσεις που αυτό δημιουργεί: o Η υπαρξη επιπλεον βασικών 

μεταβλητών επιτρέπει στην αξιολόγηση της διαβαθμισης οσον αφορά το πόσο ουσιώδης είναι 

(materialty). Για παράδειγμα, μια βαθμολογία μπορεί να επηρρεαστεί από ανεξόφλητα 

μικροϋπόλοιπα (τεχνικής ή πραγματικής καθυστέρησης). Κατά συνέπεια μεταβλητές όπως 

καθυστερημένο υπόλοιπο, ημέρες παλαιότερης τρεχουσας οφειλής, υπολοιπο οφειλων κτλ. θα 

εδιναν επιπλέον δυνατοτητα ορθής ερμηνείας και χρήσης της βαθμολόγησης. o Η υπαρξη 

επιπλέον μεταβλητών ως προς τις οφειλές και το δοσολόγιο θα επιτρέπει σε φορείς στο πιο 

αποτελεσματικό υπολογισμό του Δείκτη (Δανειακής) Επιβάρυνσης (Affordability analysis) για 

την εκτίμηση των δυνατοτήτων αποπληρωμής και του ύψους νέας δοσης. o Η παροχή μόνο της 

βαθμολόγησης συνεπάγεται ότι οι ιδιωτικοί φορείς θα πρέπει να βασιστούν πλήρως στις 

μεθοδολογίες ανάπτυξης και επικαιροποίησης υποδειγμάτων της Αρχής. Αυτό μπορεί να 

μειώσει σημαντικά την χρησιμότητα της σχετική πληροφορίας, με περιορισμό του εύρους 

χρίσης. Επίσης δεν δίνει την δυνατότητα για challenger models και βελτιώσεις που μπορούν να 

παρουσιαστούν στην αγορά στα πλαίσια πιο καινοτόμων προσεγγίσεων εκτίμησης και 

υπηρεσιών. 

– Αρθρο 56/2: Ο προσδιορισμός της παροχής πληροφοριών μόνο σε πιστωτές είναι 

περιοριστικός. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς θα μπορουσε να δωσει 

την σχετική συγκατάθεση και σε άλλης φύσεως ιδιωτικους φορείς, όπως καινοτόμες FinTech 

εταιρείες, μισθωτές κτηρίων (πχ για εταιρείες), ασφαλιστικές εταιρείες κλπ. στο να εχουν 

προσβαση στην βαθμολόγηση. 

– Αρθρο 56/1: Προτείνουμε το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς να λαμβάνει 

ειδοποίηση κάθε φορά που υπάρχει πρόσβαση από ιδιωτικό φορέα, εφόσον το επιθυμεί. 

– Αρθρο 56/στ : Η ανάλυση χαρτοφυλακίων είναι αρκετά ευρεία έννοια και προτείνουμε να 

προσδιοριστεί. Συμπεριλαμβάνονται πχ ενέργειες ανάπτυξης χαρτοφυλακίου (οπως marketing); 

– Αρθρο 51: Τα δεδομένα που παρατίθενται είναι μια πλούσια πηγή πληροφοριών για την 

εκτίμηση αθέτησης. Αν όμως οριστούν ως η μοναδική πηγή όπως γίνεται στο άρθρο, περιορίζουν 

τις αρχικές ή μελλοντικές δυνατότητες εμπλουτισμού των υποδειγμάτων με επιπλέον 

μεταβλητές για πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση. 

Με εκτιμηση, Νικολας Καρανασιος Directoρr Statistical Decisions 

Απάντηση: 
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- Επί του πρώτου σημείου του σχολίου (α. 54): Όπως προκύπτει από το α. 63, με κοινή απόφαση 

των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα καθορισθούν οι τεχνικές 

λεπτομέρειες που αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του Συστήματος.   

- Επί του δευτέρου σημείου του σχολίου (α. 52 & 54): Οι επισημάνσεις αφορούν την ανάπτυξη 

του σχετικού αλγόριθμου, δηλ. τεχνικές λεπτομέρειες της πλατφόρμας, και θα ληφθούν 

υπόψιν μελλοντικά.  

- Επί του τρίτου σημείου του σχολίου (α. 56/2): Τα δεδομένα παρέχονται σε φορείς του 

ιδιωτικού τομέα που έχουν συνάψει σύμβαση με την Αρχή, ενώ ως Φορέας ιδιωτικού τομέα 

νοείται, κατά τους ορισμούς του νόμου, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων 

χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν εμπίπτει στην έννοια του δημόσιου τομέα. 

- Επί του τέταρτου σημείου του σχολίου (α. 56/1): Η συναίνεση του υποκειμένου των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ούτως ή άλλως προηγείται. 

- Επί του πέμπτου σημείου του σχολίου (α. 56/στ): Η επισήμανση αφορά την ανάπτυξη του 

σχετικού αλγόριθμου, δηλ. τεχνικές λεπτομέρειες της πλατφόρμας, και θα ληφθούν υπόψιν 

μελλοντικά.  

- Επί του έκτου σημείου του σχολίου (α. 51): Η απαρίθμηση των δεδομένων που λαμβάνονται 

υπόψιν είναι ενδεικτική. 

 

 14 Αυγούστου 2022, 07:16 | Π. 

Στην ουσία το δημόσιο θέλει να δημιουργήσει έναν δεύτερο Τειρεσία όπου θα έχει το σκοπό της 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του δημόσιου τομέα ,κοινής ωφέλειας για χρέη όπως 

είναι η ΔΕΗ για τη μείωση των οφειλών προς το δημόσιο. 

1. Θα πρέπει να λάβει σοβαρά η κυβέρνηση ότι η Ελλάδα πέρασε 10 χρόνια μνημόνιο. 

2. Περνάμε ενεργειακή κρίση με αύξηση κόστος ζωής πληθωρισμός, 

3. Ενεργοποιώντας αυτό το νομοσχέδιο θα πρέπει να πάρει και μέτρα ασφαλείας υπέρ των 

φυσικών προσώπων. 

*Να δώσει παράταση και να αυξήσει τις δόσεις στις εφορίες ,στον εφκα κτλ. τουλάχιστον σε 120 

δόσεις. 

*Επίσης χρέη όπως κοινής ωφέλειας στη ΔΕΗ μετά από μία πενταετία θα πρέπει να 

διαγράφονται αυτόματα. Ούτως ή άλλως τα χρήματα τα έχουν πάρει με τη ρήτρα 

αναπροσαρμογής και είναι κρίμα να την πληρώνει ο κοσμάκης. *******Και το πιο σημαντικό 

που πρέπει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση είναι να φτιάξει δυνατούς μηχανισμούς να μπορεί να 

ελέγξει τους εργοδότες αν καταβάλουν το δώρο Χριστουγέννων ,το δώρο του Πάσχα, το επίδομα 

αδείας, τις αυξήσεις που ανακοινώνει η κυβέρνηση που δεν τις έχουμε πάρει στο πορτοφόλι 

μας. Το κράτος αδυνατεί να ελέγξει όλους τους επιχειρηματίες αν έχουν προσαρμόσει τις 

αυξήσεις υπέρ των εργαζομένων στους μισθούς ,αν καταβάλλονται τα δώρα στην ώρα τους ,έχει 

μεγάλη αδυναμία στον έλεγχο .Άρα για αυτό και τα φυσικά πρόσωπα αδυνατούν να είναι 

συνεπείς στις υποχρεώσεις τους .όλα από εκει ξεκινάν. Δώσε το χρήμα που πρέπει να πάρω ως 

εργαζόμενος και εγώ θα το ανταποδώσω εκεί που το οφείλω. 

274 



Απάντηση: Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις που εμπεριέχονται στο συγκεκριμένο σχόλιο δεν 

αφορούν στις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου. 

 10 Αυγούστου 2022, 18:33 | Σ.Κ. 

Με αφορμή τη θέση σε διαβούλευση του ΣχΝ του Υπουργείου Οικονομικών υπό τον τίτλο 
«Εταιρική διακυβέρνηση των Ανωνύμων Εταιρειών του Δημοσίου και των λοιπών θυγατρικών 
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, διαχείριση συμμετοχών του Δημοσίου σε 
ανώνυμες εταιρείες και ρυθμίσεις για την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας, 
αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και 
νομικών προσώπων και σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, ίδρυση και 
λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων» και ειδικότερα όσον αφορά τα προτεινόμενα 
άρθρα 46-63 «Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 
ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων» μέσω των οποίων επιχειρείται, το πρώτον, η 
θέσπιση τομεακού εθνικού νομοθετικού πλαισίου για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής 
ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων (του γνωστού σε όλους μας ‘scoring’), διατυπώνω 
συνοπτικά τις ακόλουθες παρατηρήσεις: Α. Επί της Αρχής του ΣχΝ Με τα άρθρα 46-63 του ΣχΝ 
επιχειρείται να θεσπισθεί τομεακή νομική βάση επεξεργασίας, με βάση την αρχή της 
«επιτρεπτικότητας» που διαπνέει όλο το δίκαιο της προστασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα (Verbotsprinzip mit Erlaubnisvorbehalt),στηριζόμενη, μεταξύ άλλων, όσον αφορά την 
πιστοληπτική βαθμολόγηση, και στη διατύπωση του άρθρου 22 παρ.2 στοιχ β) του ΓΚΠΔ, η οποία 
δίδει ρήτρα ανοίγματος στα ΚΜ [ βλ. Buchner:Kühling/Buchner, DS-GVO/BDSG, 3η έκδ. 2020, άρ. 
22, αρ. 37-38]. Όπως επεσήμανα και στην παρέμβασή μου για την τεχνητή νοημοσύνη, ακριβώς 
το ζήτημα αυτό, δηλαδή αν η επιχειρούμενη ρύθμιση, η οποία περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη 
λήψη απόφασης αλλά και profiling, εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του ΓΚΠΔ και ειδικότερα στο 
άρθρο 22 ΓΚΠΔ (κατ’ εμέ δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά το ΔΕΕ αρμόδιο να αποφανθεί) και ως 
προς το ζήτημα του εύρους του δικαιώματος ενημέρωσης/ πρόσβασης ή παροχής εξηγήσεων 
στο υποκείμενο των δεδομένων, προκειμένου για λήψη αυτοματοποιημένης 
απόφασης/profiling που το αφορά, σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ.1 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ σε 
συνδυασμό με το άρθρο 22 του ΓΚΠΔ, εκκρεμούν αυτή τη στιγμή σχετικές υποθέσεις στο ΔΕΕ 
[ενδεικτικώς: Υποθέσεις C-203/22 Dun & Bradstreet Austria, C-634/21 SCHUFA Holding] και 
μάλιστα εξ αυτών η C-634/21 αφορά στην ερμηνεία του αντίστοιχου άρθρου 31 του BDSG 
(γίνεται σχετική μνεία στην έκθεση συνεπειών ρύθμισης του άρθρου αυτού ως πρακτική 
αλλοδαπής έννομης τάξης).Αντιλαμβάνομαι πλήρως τον δικαιοπολιτικό λόγο πρότασης του ΣχΝ, 
ωστόσο, και σε αυτό το ΣχΝ, δεν μπορώ να μην παρατηρήσω ότι η αλληλεπίδρασή του με τον 
ΓΚΠΔ και τον ν.4624/2019 (Α΄137) για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά 
και με τον ν. 4961/2022 ( A΄146) για την τεχνητή νοημοσύνη, κατά την άποψη μου, είναι 
προβληματική και για αυτό, ενόψει των κινδύνων που εγκυμονεί για τα θεμελιώδη δικαιώματα 
των φυσικών προσώπων, υπό προϋποθέσεις και νομικών προσώπων, ως πρώτη παρατήρηση, 
θα πρότεινα να ζητηθεί η γνώμη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( 
ΑΠΔΠΧ). Περαιτέρω, εν συντομία επισημαίνω τα ακόλουθα: 1.Θα πρέπει να γίνει μνεία και να 
φωτισθεί επαρκώς η αλληλεπίδραση του ΣχΝ με τα άρθρα 3 -8 του ν. 4961/2022 και εξηγούμαι: 
Η απαλλακτική ρήτρα του άρθρου 3 του ν. 4961/2022 δεν με καλύπτει και είναι ακατανόητη. 
Εφόσον δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (δπχ) με 
χρήση αλγόριθμου ( βλ. άρθρο 54 παρ.1 ΣχΝ), αυτονοήτως εμπίπτει στο ρυθμιστικό πεδίο του 
ΓΚΠΔ, του ν. 4624/2019 και του ν. 4961/2022. Και όμως, στο προτεινόμενο ΣχΝ απουσιάζει 
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παραπομπή στα ως άνω άρθρα του ν. 4961/2022. Απουσιάζει πρόβλεψη για αλγοριθμική 
εκτίμηση αντικτύπου του άρθρου 5 ν.4621/2022 και του άρθρου 35 του ΓΚΠΔ. Σκόπιμο θα ήταν 
να προστεθεί και να διευκρινισθεί το ζήτημα αυτό. Περαιτέρω, με το άρθρο 6 του ν. 4961/2022 
θεσπίζονται ειδικότερες υποχρεώσεις διαφάνειας δημόσιων φορέων όταν χρησιμοποιούν 
συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και μάλιστα με την παρ. 2 δίδεται δικαίωμα ενημέρωσης ως 
προς τις παραμέτρους για τη λήψη απόφασης. Εκτιμώ ότι θα πρέπει να γίνει σχετική παραπομπή 
σε αυτήν την διάταξη για λόγους που άπτονται της αποτελεσματικής δικαστικής προστασίας του 
υποκειμένου των δεδομένων, αλλά και της άσκησης του δικαιώματος της αντίρρησης έναντι της 
πιστοληπτικής βαθμολόγησης ( άρθρο 57 ΣχΝ). Φυσικά, υπερισχύει ο ΓΚΠΔ, αλλά ενόψει του 
άρθρου 6 του ν. 4961/2022 σκόπιμο θα ήταν να παρασχεθεί σχετική διευκρίνιση. 
Επισημαίνονται ως προς αυτό τα άρθρα 13 παρ. 2 στ), 14 παρ. 2 περ. ζ) και άρθρο 15 παρ. 1 η) 
ΓΚΠΔ και η σχετική προβληματική για το δικαίωμα πρόσβασης στον αλγόριθμο και αν αυτό 
προσκρούει σε trade secrets. Επίσης, ενώ η εν θέματι επεξεργασία δεν φαίνεται να 
απαγορεύεται από τον ΓΚΠΔ (πρόβλεψη για την οικονομική κατάσταση Αιτ.Σκ. 71 ΓΚΠΔ), 
απουσιάζει, ως δικλείδα ασφαλείας, η πρόβλεψη ανθρώπινης παρέμβασης και άλλων μέτρων, 
όπως αναλυτικά αναφέρονται στην Αιτ.Σκ 71 του ΓΚΠΔ. Δεν φωτίζεται επίσης επαρκώς η 
αλληλεπίδρασή του με το ν. 4624/2019, ο οποίος περιλαμβάνει εξαιρέσεις ως προς τα 
δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων, στηριζόμενα στο άρθρο 23 ΓΚΠΔ, το οποίο επίσης 
αλληλοεπιδρά με το scoring, καθώς και ρυθμίσεις για την επεξεργασία για άλλους σκοπούς 
(άρθρο 6 παρ.4 ΓΚΠΔ). 2.Στο άρθρο 50 παρ.2 να διευκρινισθεί εάν η παροχή των πρόσθετων 
δεδομένων αφορά σε αννωνυμοποιημένα δεδομένα. 3.Στο άρθρο 51 περ.γη περιλαμβάνεται 
πρόβλεψη για χορήγηση δεδομένων που άπτονται ποινικών διώξεων, καταδικών κλπ από 
ποινικά δικαστήρια και αρμόδιες αρχές. Κατά την άποψή μου η περίπτωση αυτή κλείνει ρήτρα 
ανοίγματος του άρθρου 47 ν. 4624/2019 (επεξεργασία για άλλους σκοπούς) και σκόπιμο θα ήταν 
για λόγους σαφήνειας να επισημανθεί. 4. Με το άρθρο 52 παρ. 1 περ. β δίδεται δικαίωμα 
πρόσβασης σε δικαστικές και εισαγγελικές αρχές και λοιπές αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της 
απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων 
από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στο μέτρο όμως 
που οι σκοποί επεξεργασίας είναι οι σκοποί του άρθρου 43 ν. 4624/2019 τότε η επεξεργασία 
αυτή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΓΚΠΔ αλλά του Δ΄ Κεφαλαίου του ν. 4624/2019 και 
αυτό θα πρέπει να διευκρινισθεί. 5. Στο άρθρο 52 παρ. 4 ζητείται τεκμηρίωση από το υποκείμενο 
των δεδομένων προκειμένου για συμπλήρωση, διόρθωση δεδομένων οικονομικής 
συμπεριφοράς. Αναδεικνύεται και εδώ το ζήτημα της ενημέρωσης του υποκειμένου των 
δεδομένων και τίθεται κατά την άποψή μου και ανεπίτρεπτο βάρος απόδειξης σε αυτό. Η 
ιδρυθείσα Αρχή είναι διοικητική αρχή και υποχρεούται σε αναζήτηση και επικαιροποίηση των 
σχετικών στοιχείων (βλ. άρθρο 5 ΓΚΠΔ). Ως εκ τούτου, η απαίτηση για «απαραίτητη τεκμηρίωση» 
από πλευράς υποκειμένου των δεδομένων είναι ασαφής και παραβιάζει και την αρχή της 
αναλογικότητας. 6. Να διαγραφεί η περ. γ της παρ.1 άρθρου 52. Αυτονοήτως, η ΑΠΔΠΧ κατά την 
άσκηση των αρμοδιοτήτων της θα μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Η πρόβλεψη 
ξεχωριστής νομικής βάσης δεν είναι αναγκαία και πρέπει να διαγραφεί. 7. Η πρόβλεψη για 
διατήρηση κάθε δεδομένου επί 10ετία από την στιγμή της άντλησής του στο σύστημα δεν 
παρέχει επαρκή προστασία στο υποκείμενο των δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, δεν 
προβλέπεται μεγαλύτερος χρόνος διατήρησης, ενόψει ποινικών ή άλλων εκκρεμών δικών. Η 
πρόβλεψη είναι ατελής και χρήζει συμπλήρωσης. 8. Στο άρθρο 54 γίνεται ρητή επίκληση χρήσης 
αλγόριθμου, όποτε η αλληλεπίδραση με τεχνητή νοημοσύνη κλ.π. εκτιμώ δεν αμφισβητείται. 
9.Το άρθρο 56 «Χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του ιδιωτικού 
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τομέα» κατά την άποψή μου αφορά σε επεξεργασία για άλλους σκοπούς, σύμφωνα με το άρθρο 
6 παρ.4 του ΓΚΠΔ. Η ρύθμιση φαίνεται να έχει ως νομική βάση τη συγκατάθεση του υποκειμένου 
των δεδομένων, αναρωτιέμαι όμως κατά πόσο η συγκατάθεση αυτή μπορεί να θεωρηθεί 
ελεύθερη και εν πλήρει επιγνώσει? Περαιτέρω, το δικαίωμα ενημέρωσης του υποκειμένου των 
δεδομένων το οποίο συνδέεται άμεσα και με το νομότυπο της συγκατάθεσής του, όπως το 
εννοεί ο ΓΚΠΔ (άρθρο 4 στοιχ. 11 ΓΚΠΔ), δεν μπορεί να αφεθεί στις προβλέψεις του άρθρου 56 
παρ. 3 του ΣχΝ, οι οποίες κρίνονται ως αόριστες και ανεπαρκείς σε σχέση με τον κίνδυνο του 
υποκειμένου των δεδομένων ( βλ. Αιτ.Σκ 50 ΓΚΠΔ).Η επεξεργασία για άλλους σκοπούς είναι από 
τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα του ΓΚΠΔ και απαιτεί επαρκή θεμελίωση. 10. Για το δικαίωμα 
αντίρρησης ισχύει η παρατήρηση 5 και επισημαίνεται ο προβληματισμός σχετικά με τα άρθρα 
13 παρ. 2 στ), 14 παρ. 2 περ. ζ) και 15 παρ. 1 η) ΓΚΠΔ. 11. Ως προς το άρθρο 58 για την ανταλλαγή 
πληροφοριών επισημαίνεται η ανάγκη να γίνεται ρητή μνεία αν οι τρίτες χώρες πληρούν τα 
απαιτούμενα επίπεδα επάρκειας. Επίσης η διατύπωση του άρθρου είναι γενικόλογη και πάλι 
χρησιμοποιείται ως νομική βάση η συγκατάθεση, με τους ανωτέρω προβληματισμούς. Το κύριο 
πρόβλημα στις ρυθμίσεις αυτές είναι η τήρηση των αρχών της διαφάνειας (βλ.WP 
251/3.10/2017) και η αποφυγή δυσμενών διακρίσεων (bias). Εκτιμώ ότι η ΑΠΔΠΧ θα μπορέσει 
να σας κατευθύνει σχετικώς!  

Με τιμή! Σπυριδούλα Καρύδα Πάρεδρος Συμβουλίου της Επικρατείας LL.M. in Space, SatCom 
and Media Law (University of Luxembourg) 

 
Απάντηση: Οι σχετικές με τα προσωπικά δεδομένα διατάξεις του νομοσχεδίου 
τροποποιήθηκαν κατόπιν της υπ΄ αρ. 4/2022 γνωμοδότησης της ΑΠΔΠΧ και συνάδουν με 
αυτήν. 
 

 10 Αυγούστου 2022, 15:55 | User1 

 

Στα άρθρα 55, 56 δεν αναφέρεται η χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του 
Δημοσίου Τομέα παρά μόνο στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και σε 
φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει ρητή πρόβλεψη και για τους φορείς 
του Δημοσίου Τομέα. Δεν είναι δυνατόν να έχει φορέας ιδιωτικού τομέα πρόσβαση και όχι ο 
Δημόσιος Τομέας. Πρωταρχικός σκοπός είναι να μειωθούν οι οφειλές προς το Δημόσιο 
(συμπεριλαμβανομένων ασφαλώς και των επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας – βλέπε ΔΕΗ)! 
Συνεπώς, όχι μόνο να δίνουν στοιχεία ΄(του Δημοσίου Τομέα) αλλά και να λαμβάνουν τα 
στοιχεία δηλαδή τα αποτελέσματα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Πώς άλλωστε θα 
καταρτίσουν πρόγραμμα π.χ. 120 δόσεων ή παραπάνω ή παρακάτω, όταν δεν ξέρουν τί τους 
γίνεται; Αν δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη δηλαδή να προστεθεί άρθρο με τίτλο «Χορήγηση 
πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς του Δημοσίου Τομέα» θα υπάρξει όχι απλά πρόβλημα 
αλλά μεγάλο ΚΕΝΟ που σίγουρα δεν εξυπηρετεί το σκοπό του νομοθετήματος! 

Απάντηση: Η πιστοληπτική βαθμολόγηση χορηγείται στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, προς χρήση, μεταξύ άλλων, και σε δημόσιους φορείς. Η απευθείας χορήγηση 

σε δημόσιους φορείς δεν προβλέπεται επί του παρόντος. 

 10 Αυγούστου 2022, 08:56 | Π.Δ 
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Χωρίς αξιολόγηση με πραγματικά στοιχεία και δικλείδες ασφαλείας χορηγήθηκαν δάνεια από 

τα πιστωτικά ιδρύματα σε πάρα πολλούς δανειολήπτες. 

Μετά τα μνημόνια φυσικό και επόμενο ήταν να μην μπορούν να ανταπεξέλθουν στις δανειακές 

τους υποχρεώσεις και υπήρχαν ρυθμίσεις κλπ . 

Οι δανειολήπτες αυτοί χωρίς ουσιαστικά λοιπόν υπαιτιότητα τους εγκλωβίστηκαν για πολλά 

πλέον χρόνια με τον Τειρεσία !!! Αν υπήρχαν αυτά τα νομοθετήματα που προτείνονται τώρα 

ίσως να μην είχε γίνει όλο αυτό το κακό. 

Τουλάχιστον θα πρέπει να προβλεφθεί για όλους αυτούς που είναι ήδη στον Τειρεσία , να 

μπορούν να διακανονίσουν (μέσω των Τραπεζών) με δόσεις για την αγορά ειδών βασικών 

αναγκών όπως είναι οικιακοί εξοπλισμοί (ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, θερμοσίφωνας κλπ).  

ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

Απάντηση: Ο διακανονισμός/ρύθμιση οφειλών προσώπων προς Τράπεζες/χρηματοδοτικούς 

φορείς δεν αποτελεί αντικείμενο του παρόντος νομοσχεδίου. 

 9 Αυγούστου 2022, 07:43 | Μ.Μ. 

Η καραντίνα και η μη καταβολή μισθωμάτων από ενοίκια τον καιρο του covid 10 οδήγησαν 

πολίτες στην μη καταβολή των ρυθμίσεων τους. Η επαναφορά τους -αν την κανει δεκτή ο/η 

εκάστοτε διευθυντής/τρια της ΔΟΥ χρειάζεται να ανοίξει ξανα η εφαρμογή της ΑΑΔΕ ,ώστε ο 

κάθε πολίτες να κάνει μόνος του αίτηση υπαγωγής στις 120 και ίσως περισσότερες δόσεις. Να 

συμψηφιστούν τυχόν χρήματα που είχε δώσει εκπρόθεσμα και δεν υπολογίστηκαν αφού έχασε 

το 2μηνο-το οποίο να μην ισχύει η να γίνει 6μηνο. ΟΧΙ ΤΕΙΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΟΥ 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ αφού δεν είναι δική τους η 

μη καταβολή των δόσεων αλλά από τα μέτρα της κυβέρνησης 

χωρίς την μεσολάβηση ΔΟΥ για φυσικά πρόσωπα, 

ΘΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΝΑ ΜΑΖΕΨΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ? 

ΘΕΛΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΝΑ ΚΑΛΥΦΘΕΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ . 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ Η ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΤΗΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΔΥΟ 

Απάντηση: Πρόκειται για γενικό αρνητικό σχόλιο επί του νομοσχεδίου, που δεν χρήζει 

απάντησης. 

 7 Αυγούστου 2022, 08:38 | B. 

Ok well done 

Απάντηση: Δεν χρήζει απάντησης. 

Στ. Έκθεση νομιμότητας  
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24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

  Άρθρα 4, 5Α, 9Α, 10, 25, 103 και 104 του Συντάγματος. 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  

    

 

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

 Άρθρο 8 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

  

    

    

Κανονισμός 

 

 Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) 

 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/867 της Ευρωπαϊκής 

Κεντρικής Τράπεζας, σχετικά με τη συλλογή 

αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και 

δεδομένων πιστωτικού κινδύνου. 

 

  

    

    

Οδηγία 

 Οδηγία 2008/48/ΕK του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για τη 

δημιουργία εσωτερικής αγοράς στον τομέα 

καταναλωτικής πίστης 

 Οδηγία 2018/822/ΕΕ σχετικά με την 

υποχρεωτική γνωστοποίηση και ανταλλαγή 

πληροφοριών όσον αφορά διασυνοριακές 

φορολογικές ρυθμίσεις 

 Οδηγία 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2003/98/ΕΚ σχετικά 

με την περαιτέρω χρήση πληροφοριών του 

δημόσιου τομέα 

     

 

    
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  
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Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Άρθρο 8 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου. 

 

  

    Διεθνείς συμβάσεις 

Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  

    

    

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 

δικαστήριο 

(αναφέρατε) 

Δεν αποτέλεσαν αιτία για την πρόταση της ρύθμισης/ 

ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Ικανότητας δικαστικές αποφάσεις.   

  

 

    

Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

Δεν αποτέλεσαν αιτία για την πρόταση της ρύθμισης/ 

ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Ικανότητας γνώμες Ανεξάρτητων Αρχών. 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  

 

    

Νομολογία Δικαστηρίου 

Ε.Ε. 

Δεν αποτέλεσαν αιτία για την πρόταση της ρύθμισης/ 

ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Ικανότητας αποφάσεις του Δικαστηρίου Ε.Ε.   

     

    

Νομολογία Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

Δεν αποτέλεσαν αιτία για την πρόταση της ρύθμισης/ 

ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Ικανότητας αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου  

  

 

    

Άλλα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δικαστήρια ή 

διαιτητικά όργανα 

Δεν αποτέλεσαν αιτία για την πρόταση της ρύθμισης/ 

ίδρυσης της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Ικανότητας αποφάσεις ευρωπαϊκών ή διεθνών 

δικαστηρίων ή διαιτητικών οργάνων. 

 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  
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29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

   

   

  

  

  

  

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 
 

  

 

 

Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 
Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

 Άρθρο 65 παρ.1 Οικονομικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης 

Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους 

Β΄. 

 Άρθρο 65 παρ.2 Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους 

Β΄. 

 Άρθρο 65 παρ.4 Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων  

Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους 

Β΄. 

 Άρθρο 65 παρ.5 Οικονομικών και Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων 

Εξουσιοδοτική διάταξη Μέρους 

Β΄. 

 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 
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Εξουσιοδοτ

ική διάταξη 

Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 

επισπεύδον 

Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμ

α (ενδεικτική ή 

αποκλειστική 

προθεσμία) 

 Άρθρο 65 

παρ.1 

Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

και 

Υπουργός 

Ψηφιακής 

Διακυβέρνη-

σης. 

Καθορισμός: 

α) των φορέων του 

δημόσιου τομέα που 

συνδέονται με το 

Σύστημα,  

β) του χρόνου της 

περιοδικής πρόσβασης 

της Αρχής στα 

δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που 

τηρούνται στους 

πιστωτές ή της 

άντλησης των 

δεδομένων αυτών από 

αυτούς, 

γ) των τεχνικών 

λεπτομερειών, οι 

οποίες αποτελούν τις 

λειτουργικές 

προδιαγραφές του 

Συστήματος, καθώς και 

η περιοδικότητα του 

ελέγχου της 

λειτουργίας των 

οργανωτικών και 

τεχνικών μέτρων, 

δ) του περιεχομένου 

των αιτήσεων 

χορήγησης 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης και των 

διαδικασιών υποβολής 

τους στο Σύστημα, 

χορήγησης της 

συγκατάθεσης του 

άρθρου 56 παρ. 1 και 
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άσκησης των 

δικαιωμάτων των 

υποκειμένων 

δεδομένων 

οικονομικής 

συμπεριφοράς,  

ε) της διαδικασίας 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, όπως η 

μέθοδος επεξεργασίας 

των δεδομένων, καθώς 

και τα κριτήρια και η 

αριθμητική κλίμακα 

υπολογισμού της 

βαθμολόγησης, και ο 

τύπος της ενημέρωσης 

της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, 

στ) των όρων και 

προϋποθέσεων και της 

συχνότητας υποβολής 

αίτησης χορήγησης 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης 

διαδικασιών.  

Με όμοια απόφαση 

συμπληρώνονται ή 

τροποποιούνται τα 

δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που 

συλλέγονται από το 

Σύστημα σύμφωνα με 

το άρθρο 51.  

 Άρθρο 65 

παρ.2 

Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

και 

Υπουργός 

Ανάπτυξης 

και 

Επενδύσεων 

Καθορισμός του 

τρόπου και της 

μεθοδολογίας 

παραγωγής της 

ενοποιημένης 

βαθμολόγησης και της 

διασύνδεσης του 

 

283 



Συστήματος της Αρχής 

με τα συστήματα 

βαθμολογικής 

συμπεριφοράς φορέων 

παροχής υπηρεσιών 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης. 

 Άρθρο 65 

παρ.3 

Απόφαση 

Διοικητή 

ΑΑΠΑ. 

ΑΑΠΑ Καθορισμός του ύψους 

της χρέωσης για τη 

χορήγηση αντιγράφου 

της ενημέρωσης 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης στους 

φορείς του ιδιωτικού 

τομέα. 

 

 Άρθρο 65 

παρ.4 

Προεδρικό 

Διάταγμα 

μετά από 

πρόταση 

Υπουργών 

Οικονομικών 

και 

Ανάπτυξης & 

Επενδύσεων  

Πρόεδρος 

της 

Δημοκρατίας 

και 

Υπουργός 

Οικονομικών 

και 

Υπουργός 

Ανάπτυξης 

και 

Επενδύσεων 

Δυνατότητα 

προσθήκης νέων και 

τροποποίησης των 

υφισταμένων σκοπών 

επεξεργασίας 

δεδομένων 

οικονομικής 

συμπεριφοράς, 

χορήγησης και 

διαβίβασης 

ενημέρωσης 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης. 

 

 

 

 Άρθρο 65 

παρ. 4 

Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

και 

Υπουργός 

Ανάπτυξης 

και 

Επενδύσεων 

Εξειδίκευση των 

σκοπών επεξεργασίας 

δεδομένων 

οικονομικής 

συμπεριφοράς 

χορήγησης και 

διαβίβασης 

ενημέρωσης 

πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης. 
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 Άρθρο 65 

παρ.5 

Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

 

Υπουργός 

Οικονομικών 

και 

Υπουργός 

Ανάπτυξης 

και 

Επενδύσεων 

Εξειδίκευση του 

ελάχιστου 

περιεχομένου και των 

υποχρεωτικών 

κανόνων που διέπουν 

τη σύμβαση μεταξύ της 

Αρχής και των φορέων 

ιδιωτικού τομέα και 

της σύμβασης μεταξύ 

της Αρχής και των 

φορέων πιστοληπτικής 

αξιολόγησης. 

 

 Άρθρο 109 

παρ.1 

 Απόφαση Διοικητής 

ΑΑΠΑ 

Κατάρτιση του 

Κανονισμού 

Επεξεργασίας 

Δεδομένων της Αρχής 

 

 Άρθρο 109 

παρ.2 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

Μεταβίβαση ή 

ανάθεση στην Αρχή 

περαιτέρω 

αρμοδιοτήτων που 

εμπίπτουν στην 

αποστολή της. 

 

 Άρθρο 109 

παρ.3 

Απόφαση Διοικητής 

ΑΑΠΑ 

Ανάθεση αρμοδιοτή- 

των του Διοικητή ή της 

Αρχής σε επιμέρους 

οργανικές μονάδες ή 

σε όργανα αυτής. 

 

 Άρθρο 109 

παρ.4 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

Καθορισμός της διαδι 

κασίας προκήρυξης 

του ανοικτού διαγωνι- 

σμού για την επιλογή 

Προέδρου και των 

μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης (όροι και 

προϋποθέσεις συμ- 

μετοχής, διαδικασία 

υποβολής των αιτή- 

σεων, κριτήρια κατά- 
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ταξης και τρόπος 

βαθμολόγησής τους), 

τη γραμματειακή υπο- 

στήριξη της Επιτρο- 

πής της παρ. 2 του 

άρθρου 73 καθώς και 

κάθε άλλο σχετικό 

θέμα για την 

εφαρμογή της παρ. 1 

του άρθρου 73. 

 Άρθρο 109 

παρ. 5 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

Καθορισμός των αποδο 

χών του Προέδρου και 

των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης 

της Αρχής. 

 

 Άρθρο 109 

παρ. 6 

 Υπουργική 

Απόφαση  

Υπουργός 

Οικονομικών 

 

Καθορισμός της 

διαδικασίας 

προκήρυξης του 

διαγωνισμού του 

άρθρου 42 για την 

επιλογή του Διοικητή 

της Αρχής, της 

γραμματειακής 

υποστήριξης της 

Επιτροπής της παρ. 2 

του άρθρου 87, καθώς 

και κάθε άλλο  θέμα 

σχετικό με την 

εφαρμογή της παρ. 1 

του άρθρου 87. 

 

 

 Άρθρο 109 

παρ. 7 

Υπουργική 

Απόφαση 

Υπουργός 

Οικονομικών 

Καθορισμός των κάθε 

είδους αποδοχών του 

Διοικητή της Αρχής 

τακτικών ή πρόσθετων. 

 

 Άρθρο 109 

παρ. 8 

 Απόφαση Διοικητής 

ΑΑΠΑ  

Καθορισμός: 

 α) ειδικού 

Σύστηματος 

προαγωγών και 

βαθμολογικής και 
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υπηρεσιακής εξέλιξης 

των υπαλλήλων της 

Αρχής,  

β) του τρόπου, της 

διαδικασίας και των 

οργάνων ελέγχου της 

επίτευξης των στόχων, 

των κριτηρίων, του 

τρόπου, της 

διαδικασίας και των 

οργάνων αξιολόγησης 

των υπαλλήλων της 

Αρχής,  

γ) σύστασης ή 

συγχώνευσης 

Υπηρεσιακών και 

Πειθαρχικών 

Συμβουλίων στην 

Αρχή, καθώς και 

ομάδων εργασίας ή 

έργου, συμβούλιων 

και ειδικών επιτροπών 

αξιολόγησης,  

δ) των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας 

των διαρκών και μη 

συλλογικών οργάνων, 

ε) σύστασης ομάδων 

εργασίας με τη 

συμμετοχή 

εκπροσώπων των 

φορέων του δημόσιου 

τομέα, καθώς και 

ανεξάρτητων αρχών. 

 

 Άρθρο 109 

παρ. 9 

Κοινή 

Υπουργική 

Απόφαση 

 

Υπουργός 

Οικονομικών 

και Διοικητής 

ΑΑΠΑ 

Καθορισμός της 

αμοιβής του 

Προέδρου, των μελών 

και του γραμματέα του 
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Ειδικού Πειθαρχικού 

Συμβουλίου. 

 Άρθρο 109 

παρ. 10 

Υπουργική 

Απόφαση  

Υπουργός 

Οικονομικών 

Καθορισμός του 

ειδικότερου τρόπου 

λειτουργίας του 

Ειδικού Πειθαρχικού 

Συμβουλίου, καθώς και 

κάθε άλλου σχετικού 

θέματος. 

 

 Άρθρο 109 

πσρ.11 

Απόφαση  Διοικητής 

ΑΑΠΑ 

Ανακατανομή των 

θέσεων του 

προσωπικού ανά 

εκπαιδευτική 

κατηγορία προς 

κάλυψη των 

επιχειρησιακών 

αναγκών της Αρχής. 

 

 

 Άρθρο 109 

παρ.12 

Απόφαση Υπουργός 

Οικονομικών 

Διαπίστωση της 

έναρξης λειτουργίας 

της Αρχής. 

 

 

 

 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 

νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  Στο άρθρο 66 του νόμου γίνεται λόγος για τη σύσταση της νέας ανεξάρτητης αρχής, 

με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», η οποία δεν 

περιβάλλεται νομικής προσωπικότητας, αποτελεί όμως δημόσια υπηρεσία εν 

ευρεία εννοία. 

34. 

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 

υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 

ρύθμισης; 

 Οι ανεξάρτητες αρχές, ως οντότητες διοικητικής παρέμβασης γενικότερα, 

αποτελούν υβριδικά μορφώματα της εκτελεστικής λειτουργίας. Η σύσταση και η 

λειτουργία τους υπερβαίνει τις αγκυλώσεις της παραδοσιακής δημόσιας διοίκησης, 

καθώς η γιγάντωση της δομών και της γραφειοκρατίας της τελευταίας, ως κύριο 

μοντέλο διάρθρωσης και λειτουργίας της, καθιστούν αυτή ανεπαρκή στις 

προκλήσεις και τις ραγδαίες εξελίξεις της σύγχρονης ψηφιακής εποχής. 

288 



Συναφώς, η εξειδίκευση των ανεξάρτητων αρχών, λόγω της ενασχόλησής τους με 

ένα συγκεκριμένο τομέα της διοικητικής ύλης, όσο και η στελέχωσή τους με ad hoc 

ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιστημονικού επιπέδου, σε συνάρτηση με την 

ανεξαρτησία που τούς εξασφαλίζεται θεσμικά, ως προς την οργάνωση και τη δράση 

των οργάνων τους κατά τη διεκπεραίωση της αποστολής τους, όχι μόνο εξοπλίζουν 

τις ανεξάρτητες αρχές με επαρκή εχέγγυα αμερόληπτης δράσης, αλλά ταυτόχρονα 

τις καθιστούν ως δομές πλέον ευέλικτες, που υπερέχουν ποιοτικά από τις ήδη 

υφιστάμενες του παραδοσιακού κρατικού μηχανισμού.  

35.  

 Ως έτος έναρξης λειτουργίας της νέας Αρχής εκτιμάται το 2023. 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 

οργάνου;      ΝΑΙ         ΟΧΙ  Χ  

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

 

Όχι, ωστόσο ρητά προβλέπεται ότι η νέα Αρχή, με ευθύνη του Προϊσταμένου 

Οικονομικών Υπηρεσιών της, υποβάλλει απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους το σχέδιο προϋπολογισμού της μέχρι την 31 Ιουλίου κάθε έτους, σύμφωνα 

με τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 4270/2014. Εξάλλου, οι δαπάνες λειτουργίας 

της Αρχής βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και οι απαιτούμενες πιστώσεις για 

τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται κάθε έτος σε χωριστό ειδικό φορέα στον 

τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών.  

 

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

 Ανεξάρτητη Αρχή με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης». 

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 Η έδρα της νέας Αρχής θα βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Αττικής. 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

289 



 

Το ειδικότερο αυτό ζήτημα δεν ορίζεται με συγκεκριμένο τρόπο, ωστόσο 

προβλέπεται ρητά ότι όλες οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής βαρύνουν τον κρατικό 

προϋπολογισμό και οι απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής 

εγγράφονται κάθε έτος σε χωριστό ειδικό φορέα στον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

 Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 3528/2007, καθώς και τις διατάξεις του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και 

καταλαμβάνουν αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών 

θέσεων γίνεται με διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3051/2002 (Α΄220) και του ν. 4765/2021 (A' 6) για τις ανεξάρτητες αρχές. Κάλυψη 

των κενών οργανικών θέσεων της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή 

απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός 

οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 και στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, με 

την ίδια σχέση εργασίας. Η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων, μόνιμων ή με σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά τον χρόνο σύστασης της Αρχής 

διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 (Α’ 248). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ  
ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 

ΜΕΡΟΣ Γ’ 
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 
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Επισπεύδον Υπουργείο Οικονομικών 

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, e-mail: ministeroffice@minfin.gr, τηλ. 

210 333 2000  

 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  

στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  

(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ13  

  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ14  

  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ15 

Χ 

  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ16  

  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ17  

  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ18  

Α. Αιτιολογική έκθεση  

 

                                                 
13 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
14 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
15 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
16 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
17 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
18 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  
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Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Με στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό 

σύστημα της οικονομίας και τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, 

μέσω της βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν 

γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης, 

συστήνεται με τις προτεινόμενες διατάξεις το Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (το 

«Μητρώο») ως εθνικό σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το Μητρώο θα συμβάλλει παράλληλα 

και στην αποτελεσματικότερη άσκηση των εποπτικών αρμοδιοτήτων της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Τράπεζας της Ελλάδος. 

Η ίδρυση του Μητρώου αποτελεί μία εκ των τριών, συμπληρωματικών μεταξύ τους, 

μεταρρυθμίσεων του 4ου Πυλώνα του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και 

Ανθεκτικότητας «Ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμός της οικονομίας», με 

στόχο την ενίσχυση του χρηματοπιστωτικού τομέα και των κεφαλαιαγορών (Άξονας 

4.4.) και κύριο του έργου το Υπουργείο Οικονομικών.  

Το Μητρώο θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη των 

παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε 

μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς 

και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

που λειτουργούν στην Ελλάδα. Βάσει των ως άνω πληροφοριών, που τηρούνται στο 

Μητρώο, θα καταρτίζεται επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα 

πρόσωπα (η «Πιστωτική Έκθεση»), το περιεχόμενο της οποίας θα διαφοροποιείται 

ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως περίπτωση δεν θα περιέχει αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. 

Σημειώνεται ότι το παρόν σχέδιο νόμου έχει λάβει την προηγούμενη γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Επίσης, η Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα έχει εκδώσει τη γνωμοδότηση υπ’ αρ. 3/2022 για το σχέδιο 

νόμου, τα σχόλια της οποίας έχουν ενσωματωθεί. 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 H ύπαρξη ασυμμετριών πληροφόρησης μεταξύ δυνητικών δανειστών και 

δανειοληπτών αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για τη χρηματοδότηση της πραγματικής 

οικονομίας. Η ασύμμετρη πληροφόρηση προκαλεί δυσκολίες στη διάκριση μεταξύ 

διαφόρων τύπων δυνητικών δανειοληπτών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχία 
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αποτίμησης του κινδύνου μεμονωμένων αιτήσεων δανείου με βάση τα (μη 

παρατηρήσιμα από την πλευρά των πιστωτών) βασικά τους στοιχεία. Το τελικό 

αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ένα είδος ανεπάρκειας της αγοράς, γνωστή ως 

δυσμενής επιλογή, με αποτέλεσμα τα δάνεια να χορηγούνται σε χαμηλότερες 

ποσότητες και με υπερβολικά υψηλά επιτόκια. Επιπλέον, η δυσμενής επιλογή 

μειώνει τον βαθμό ανταγωνισμού μεταξύ των δανειστών. Τέλος, η δυσμενής 

επιλογή επηρεάζει αρνητικά την ποιότητα των χρηματοδοτούμενων επενδυτικών 

έργων. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Αφορά τους συμβαλλόμενους στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

 

 

 
Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 

ΝΑΙ         ΟΧΙ      

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

  

 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i)  με αλλαγή προεδρικού 

διατάγματος, 

υπουργικής απόφασης 

ή άλλης κανονιστικής 

πράξης; 

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει σχετική ρύθμιση στην 

υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία να μπορεί να 

τροποποιηθεί.   

 ii) με αλλαγή διοικητικής 

πρακτικής 

συμπεριλαμβανομένης 

της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής 

προσέγγισης της 

υφιστάμενης 

νομοθεσίας; 

Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν διέπει το ζήτημα που 

αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση.  
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 iii) με διάθεση 

περισσότερων 

ανθρώπινων και 

υλικών πόρων; 

Η υφιστάμενη νομοθεσία δεν διέπει το ζήτημα που 

αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση. 

 

 

 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 

Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ       ΟΧΙ      

 

Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 

i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 

της Ε.Ε. ή του 

ΟΟΣΑ: 

 

 

 

ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 
 

 

iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 

 

 

 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 

επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 
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Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη. 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)  βραχυπρόθεσμοι: 
Αντιμετώπιση προβλήματος δυσμενούς 

επιλογής. 

ii) μακροπρόθεσμοι: 
Ενίσχυση της χρηματοδότησης της οικονομίας 

από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
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Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 

η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:     

ΑΜΕΣΗ   X  ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

 

i)  Εάν είναι άμεση, 

εξηγήστε: 

Το Μητρώο θα λειτουργεί ως βάση δεδομένων των 

πιστωτικών και εν γένει χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

και ως κόμβος για τη διαβίβαση των δεδομένων 

αυτών. Η επικοινωνία του Μητρώου με τους πιστωτές 

θα είναι αμφίδρομη, καθώς οι πιστωτές θα παρέχουν 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς στο Μητρώο 

και, αντιστοίχως, θα έχουν πρόσβαση στα τηρούμενα 

στο Μητρώο δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, 

κατόπιν αιτήσεως. 

 

 

 

ii) Εάν είναι έμμεση, 

εξηγήστε: 

 

 

 

 

 

11. 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 

στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);                   

 ΝΑΙ  Χ       ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε: 

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα έρχεται να 

εκπληρώσει τις προβλέψεις και το όραμα της 

ψηφιακής στρατηγικής της Χώρας, όπως αυτό 

ενσωματώνεται στη Βίβλο του Ψηφιακού 

Μετασχηματισμού 2020 – 2025. Συγκεκριμένα, στο Β΄ 

Μέρος της ως άνω Βίβλου, και ειδικότερα στο 

κεφάλαιο, που ενσωματώνει τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις και τους στόχους της οικονομικής 

πολιτικής που αφορούν στη διαχείριση του ιδιωτικού 

χρέους, ρητά αναφέρεται ότι η ενίσχυση των 

δυνατοτήτων των πιστωτικών και χρηματοδοτικών 

ιδρυμάτων που διαχειρίζονται προβλήματα κόκκινων 

δανείων συνιστά θεμελιώδη στόχευση της 

κυβερνητικής πολιτικής, που θα συμβάλλει σε ένα 

σταθερό οικονομικό περιβάλλον με την αξιοποίηση 

ψηφιακών δεδομένων και συστημάτων. 

 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 

άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ  Χ       ΟΧΙ    
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Αναφέρατε ποια είναι 

αυτά τα συστήματα: 

Το Μητρώο είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη 

εναρμόνιση και σχέση διαλειτουργικότητας με την 

Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, το 

Μητρώο Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το 

υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. Για τις 

ανάγκες διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της 

ακρίβειας των πληροφοριών ταυτοποίησης και των 

γενικών πληροφοριών, το Μητρώο μπορεί να 

προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του 

Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και της ΕΡΓΑΝΗ. 

 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 

συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ  Χ  

 

Εξηγήστε:  

 

 

 
Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

  

111 

Στο άρθρο 111 προβλέπεται ο σκοπός του σχεδίου νόμου. Σκοπός 

είναι η σύσταση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων, με 

στόχο την ενίσχυση της χρηματοδότησης από το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας και τη 

διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της 

βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης 

αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών 

δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων χρηματοδότησης. 

  

 112 Στο άρθρο 112 προβλέπεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου. 

Αντικείμενο του σχεδίου νόμου είναι η ίδρυση του Κεντρικού 

Μητρώου Πιστώσεων (το «Μητρώο»). Επίσης, περιγράφεται η φύση 

του ως πληροφοριακού συστήματος, οι πληροφορίες που θα 

παρέχει, η έκδοση Πιστωτικής Έκθεσης εκ μέρους της Τράπεζας της 

Ελλάδος και η σχέση διαλειτουργικότητας που το συνδέει με την 

Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, το Μητρώο 

Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους, το υφιστάμενο σύστημα 
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επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ 

Α.Ε., καθώς και με τη βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων GR-

AnaCredit που τηρείται στην Τράπεζα. Επίσης, για τις ανάγκες 

διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών 

ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, προβλέπεται ότι το 

Μητρώο μπορεί να προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Γενικού 

Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ. 

 113 Στο άρθρο 113 περιλαμβάνονται οι απαραίτητοι ορισμοί. 

Σημειωνεται ότι το πεδίο εφαρμογής πολλών εννοιών του σχεδίου 

νόμου όπως λ.χ. η έννοια του πιστωτή, και, ως εκ τούτου και το πεδίο 

εφαρμογής του ίδιου του νόμου, εξαρτάται από τα πιστωτικά όρια 

που θα καθορισθούν με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της 

Ελλάδος, που θα εκδοθεί. 

 114  Η προστασία των δεδομένων διασφαλίζεται με την πλήρη 

συμμόρφωση με τη σχετική νομοθεσία για την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

σύμφωνα με το άρθρο 114. Ενόψει της φύσης του Μητρώου ως 

πληροφοριακού συστήματος, το οποίο τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, η τελευταία ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας 

δεδομένων και διασφαλίζει ότι εφαρμόζονται αυστηρά πρωτόκολλα 

ασφάλειας και προστασίας δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό, το άρθρο 

114 προβλέπει περιοριστικά τα δεδομένα που μπορεί να τηρεί η 

Τράπεζα, ώστε η επεξεργασία να είναι πρόσφορη και ανάλογη με τον 

σκοπό της σύστασης και τήρησης του Μητρώου, τονίζεται δε η 

εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η οποία 

επεκτείνεται και στα δεδομένα νομικών προσώπων που αποτελούν 

υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. 

 115 Το άρθρο 115 προβλέπει την παροχή δεδομένων στο Μητρώο, η 

οποία εξασφαλίζεται από τους πιστωτές. Προβλέπεται η σύνδεση 

των τελευταίων με το Μητρώο ηλεκτρονικά, ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση από την Τράπεζα στα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που τηρούν στα αρχεία τους και η αμφίδρομη 

επικοινωνία τους. 

 116 Το άρθρο 116, με γνώμονα την αρχή της αναλογικότητας, προβλέπει 

ορισμένη διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς των υποκειμένων. 

 117 Το άρθρο 117 προβλέπει περιοριστικά τα πρόσωπα που έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς.  

 118 Το άρθρο 118 προβλέπει τη χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης εκ 

μέρους της Τράπεζας της Ελλάδος. Βάσει των πληροφοριών που 

τηρούνται στο Μητρώο, καταρτίζεται η Πιστωτική Έκθεση για όλα τα 
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Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη. 

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη.  

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών  

 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

πιστοδοτούμενα πρόσωπα, το περιεχόμενο της οποίας θα 

διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε όμως 

περίπτωση δεν θα περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας του δανειολήπτη. Σύμφωνα με τη 

νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, προβλέπονται επίσης οι 

περιπτώσεις όπου στην αίτηση πρέπει να αναφέρεται ο σκοπός της 

επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και 

της χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής Έκθεσης. 

 119 Στο άρθρο 119 εξειδικεύεται πως το Μητρώο θα λειτουργεί ως βάση 

δεδομένων των πιστωτικών και εν γένει χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

και ως κόμβος για τη διαβίβαση των δεδομένων αυτών. 

 120 Το άρθρο 120 προβλέπει ρητά τη διατήρηση όλων των 

προβλεπόμενων από τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων για το υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με ιδιαίτερη έμφαση στην 

εξειδίκευση της άσκησης του δικαιώματος διόρθωσης. 

 121 Οι προβλέψεις του άρθρου 121 τελούν σε συνάρτηση με τα 

προβλεπόμενα στη διάταξη του άρθρου 114 παρ. 5 του σχεδίου 

νόμου, περί διατήρησης στο Μητρώο περαιτέρω - πλην των 

αναφερόμενων περιοριστικά στο άρθρο 114 παρ. 4 του σχεδίου 

νόμου - πιστωτικών πληροφοριών, σε μορφή που δεν επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών 

αναλύσεων ή στατιστικών μελετών. 

 122 Το άρθρο 122 παρέχει εξουσιοδότηση για την έκδοση Πράξης του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία θα ρυθμίζει με 

λεπτομέρεια τη λειτουργία του Μητρώου. Επίσης, ορίζεται ότι για 

συγκεκριμένες περιπτώσεις ζητείται η προηγούμενη γνώμη της Αρχής 

Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. 

299 



 

 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων         

Μείωση δαπανών        

Εξοικονόμηση 

χρόνου 
       

Μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 

 Χ      

Άλλο        

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

 Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 

πολιτών 
 Χ Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 

/ διαφάνεια θεσμών 
 Χ Χ     

Βελτιωμένη 

διαχείριση κινδύνων 
 Χ Χ     

Άλλο 

Εθνικά αναπτυξιακό 
       

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 

& 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 

προετοιμασία 
         

Υποδομή / 

εξοπλισμός 
        

Προσλήψεις / 

κινητικότητα 
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Ενημέρωση 

εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 

         

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 

λειτουργία 

διαχείρισης 

          

Διαχείριση 

αλλαγών κατά 

την εκτέλεση 

         

Κόστος 

συμμετοχής 

στη νέα 

ρύθμιση 

         

Άλλο           

 

 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

  

 

 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 

εντοπισμός 

κινδύνου 

       

Διαπίστωση 

συνεπειών 

κινδύνων 

στους στόχους 

         

Σχεδιασμός 

αποτροπής / 

αντιστάθμισης 

κινδύνων 

         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 

ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 

εφαρμογή 
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Ανάδειξη 

καλών 

πρακτικών 

κατά την 

υλοποίηση της 

ρύθμισης 

         

Συνεχής 

αξιολόγηση 

διαδικασιών 

διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

  

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη).  

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 

 

 

 

Ε. Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

  

 

    

 

 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 

 

 

 

 

 

  

 

    

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 
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Τράπεζα της Ελλάδος, Αρχή Προστασίας Δεδομένων 

Προσωπικού Χαρακτήρα. 

 

  

 

    

 

 

Διεθνής διαβούλευση 

 

 

 

 

 

Γνώμη Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. 

 

 

 

 

 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 

 

 

Επί των γενικών 

αρχών («επί της 

αρχής») της 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 

συμμετασχόντων 

 

 

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

 

  

 

Σχόλια που δεν 

υιοθετήθηκαν 

(συμπεριλαμβανομένης 

επαρκούς αιτιολόγησης) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επί των άρθρων 

της 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

 

 

Αριθμός 

συμμετασχόντων 

 

5 

  

 

 

Σχόλια που υιοθετήθηκαν 

 

 

 

2 σχόλια 

 

 Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων και 

Ιδιωτικότητας (HADPP): 

Άρθρο 111 
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στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά 

πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην 

έννοια του δημόσιου τομέα, προς 

τους οποίους υφίσταται οφειλή 

στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά 

πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην 

έννοια του δημόσιου τομέα, προς 

τα οποία υφίσταται οφειλή 

-[Αιτιολογία: Διόρθωση από το 

εσφαλμένο «νομικά πρόσωπα …, 

προς τους οποίους» στο ορθό 

«νομικά πρόσωπα …, προς τα 

οποία».] 

 

Άρθρο 111 

κ) Ως «υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς» 

νοείται το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που συλλέγει και 

επεξεργάζεται η Τράπεζα στο 

Μητρώο και το οποίο κα) έχει 

υποβάλει αίτηση πίστωσης, κβ) 

έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης 

για την παροχή πίστωσης στο 

πρόσωπό του, ή κγ) είναι 

εγγυητής. 

κ) Ως «υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς» 

νοείται το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται 

τα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που συλλέγει και 

επεξεργάζεται η Τράπεζα στο 

Μητρώο και το οποίο 1) έχει 

υποβάλει αίτηση πίστωσης, 2) έχει 

συνάψει σύμβαση πίστωσης για 

την παροχή πίστωσης στο 

πρόσωπό του, ή 3) είναι εγγυητής 

σε σύμβαση πίστωσης. 

-[Αιτιολογία: Χρήση αριθμών για 

τις περιπτώσεις εντός του 

στοιχείου κ του άρθρου 111, ώστε 

να μην συγκρούονται με τα 
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στοιχεία κα, κβ και κγ. 

Όπως έχει η διάταξη, κάθε ένα από 

τα στοιχεία κα, κβ και κγ 

παραπέμπει σε πολλαπλές έννοιες. 

Συγκεκριμένα, με το «κα» 

αριθμείται τόσο το «υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που έχει υποβάλει 

αίτηση πίστωσης», όσο και ο 

«πιστωτικός κίνδυνος». 

Με το «κβ» αριθμείται τόσο το 

«υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς που 

έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης 

για την παροχή πίστωσης στο 

πρόσωπό του», όσο και το 

«Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων». 

Με το «κγ» αριθμείται τόσο το 

«υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς που 

είναι εγγυητής», όσο και η 

«Πιστωτική Έκθεση». 

Προσθήκη διευκρίνησης ότι ο 

εγγυητής πρέπει να έχει 

συμβληθεί σε σύμβαση πίστωσης.] 

 

Άρθρο 112 

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να 

διατηρεί στο Μητρώο: 

β) δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που σχετίζονται με 

οποιαδήποτε αίτηση πίστωσης ή 

σύμβαση πίστωσης στην οποία 

συμβάλλεται το υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε 

σύμβαση πίστωσης σε σχέση με 

την οποία το υποκείμενο των 

πιστωτικών πληροφοριών είναι 

εγγυητής, 

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να 

διατηρεί στο Μητρώο: 

β) … σε σχέση με την οποία το 

υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς είναι 
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εγγυητής, 

-[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου 

«υποκείμενο των πιστωτικών 

πληροφοριών», ο οποίος δεν έχει 

οριστεί, και αντικατάστασή του με 

τον όρο «υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς».] 

 

Άρθρο 113 

4. Κατά τον χρόνο υποβολής 

αίτησης στο Μητρώο, σύμφωνα με 

τα προβλεπόμενα στα άρθρα 115 

και 116, η Τράπεζα υποχρεούται 

να ενημερώνει τα υποκείμενα 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς κατά τα 

προβλεπόμενα στις παρ. 1 έως 3 

του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ.. 

4. … στις παρ. 1 έως 3 του άρθρου 

14 του Γ.Κ.Π.Δ. και στο άρθρο 32 

τον ν. 4624/2019. 

-[Αιτιολογία: Προσθήκη του 

ελληνικού νόμου, καθώς σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του ν. 4624/2019 

προβλέπονται περιορισμοί του 

δικαιώματος ενημέρωσης, το 

οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 14 

του ΓΚΠΔ. Εξαιρετικά σημαντικό 

για το ενδεχόμενο μη ενημέρωσης 

του υποκειμένου των δεδομένων 

όταν η πρόσβαση γίνεται από 

αρχές επιβολής του νόμου (άρθρο 

32 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ του ν. 

4624/2019).] 

 

Άρθρο 115 

2. Η πρόσβαση στα δεδομένα 

σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και 

με το άρθρο 116, γίνεται μετά από 

αίτηση που υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς 

άλλες προϋποθέσεις, κατ  ́

εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 1 

του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ, και στην 

οποία προσδιορίζεται ο σκοπός 
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επεξεργασίας σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 116 του 

παρόντος. Ειδικώς στις 

περιπτώσεις των περ. β’ και γ’ της 

παρ. 1, η αίτηση υποβάλλεται από 

πιστωτή που έχει συνδεθεί με το 

Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 

3 του άρθρου 113. 

2. Η πρόσβαση στα δεδομένα 

σύμφωνα με τις περιπτώσεις β’ και 

γ’ της παρ. 1, καθώς και με το 

άρθρο 116, γίνεται μετά από 

αίτηση που υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά στο Μητρώο, χωρίς 

άλλες προϋποθέσεις, κατ  ́

εφαρμογή της περ. στ’ της παρ. 1 

του άρθρου 6 του Γ.Κ.Π.Δ, και στην 

οποία προσδιορίζεται ο σκοπός 

επεξεργασίας σύμφωνα με την 

παρ. 2 του άρθρου 116 του 

παρόντος. Ειδικώς στις 

περιπτώσεις β’ και γ’ της παρ. 1, η 

αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή 

που έχει συνδεθεί με το Μητρώο 

κατά την έννοια της παρ. 3 του 

άρθρου 113. 

-[Αιτιολογία: Το υποκείμενο των 

δεδομένων, η ΑΠΔΠΧ και οι 

εισαγγελικές αρχές δεν 

στηρίζονται στο έννομο συμφέρον 

(περ. στ’ της παρ. 1 του άρθρου 6 

του ΓΚΠΔ) για να αποκτήσουν 

πρόσβαση σε προσωπικά 

δεδομένα και, κατά συνέπεια, 

πρέπει να εξαιρεθούν από την 

εφαρμογή του πρώτου εδαφίου. 

Συγκεκριμένα, το υποκείμενο των 

δεδομένων έχει δικαίωμα 

πρόσβασης στα προσωπικά 

δεδομένα του σύμφωνα με το 

άρθρο 15 του ΓΚΠΔ. 

Η ΑΠΔΠΧ αποκτά πρόσβαση στα 

προσωπικά δεδομένα προς 

εκπλήρωση καθήκοντός της 

σύμφωνα με το άρθρο 57 παρ. 1 
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στοιχείο α, δ, στ, η, ιβ και κβ του 

ΓΚΠΔ και το άρθρο 13 παρ. 1 

στοιχείο α, ζ και η του ν. 

4624/2019, αλλά και προς άσκηση 

δημόσιας εξουσίας που έχει 

ανατεθεί σε αυτήν σύμφωνα με το 

άρθρο 58 παρ. 1 στοιχείο α, β, δ, ε 

και στ του ΓΚΠΔ και το άρθρο 15 

του ν. 4624/2019. 

Οι αρχές επιβολής του νόμου 

αποκτούν πρόσβαση στα 

προσωπικά δεδομένα προς 

εκπλήρωση καθήκοντός τους 

σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 

4624/2019. 

Επιπλέον, όταν το υποκείμενο των 

δεδομένων υποβάλλει αίτημα 

πρόσβασης στα προσωπικά του 

δεδομένα κατά άρθρο 15 του 

ΓΚΠΔ, δεν είναι συμβατό με τον 

ΓΚΠΔ και τον ν. 4624/2019 να 

απαιτείται να «προσδιορίζεται ο 

σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με 

την παρ. 2 του άρθρου 116 του 

παρόντος». 

Επίσης, η ΑΠΔΠΧ και οι 

εισαγγελικές αρχές δεν 

υποχρεούνται να προσδιορίζουν 

τον σκοπό επεξεργασίας σύμφωνα 

με την παρ. 2 του άρθρου 116, σε 

αντίθεση με τα όσα προβλέπει η 

παρ. 2 του άρθρου 115, καθώς 

λειτουργούν στην περίπτωση αυτή 

προς εκπλήρωση καθήκοντός τους 

ή προς άσκηση δημόσιας εξουσίας. 

Αποφυγή περιττής επανάληψης 

στη φράση «περιπτώσεις των περ. 

β’ και γ’».]. 

 

Άρθρο 116 

1. Η Τράπεζα χορηγεί στον 

αιτούντα την Πιστωτική Έκθεση 

του υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει 

των δεδομένων που διαθέτει, 
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ύστερα από αίτηση που 

υποβάλλεται στο Μητρώο από τα 

πρόσωπα που προβλέπονται στην 

παρ. 1 του άρθρου 115. Σε κάθε 

περίπτωση, η Πιστωτική Έκθεση 

χορηγείται υπό τις ειδικότερες 

διακρίσεις της Πράξης του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

που εκδίδεται σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην περ. ζ’ της 

παρ. 1 του άρθρου 120. Η αίτηση 

στο Μητρώο υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά και το υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς απολαμβάνει όλων 

των δικαιωμάτων του κατά τον 

Γ.Κ.Π.Δ.. 

1. … κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 

4624/2019. 

-[Αιτιολογία: Προσθήκη του 

ελληνικού νόμου, καθώς σύμφωνα 

με το άρθρο 32 του ν. 4624/2019 

προβλέπονται περιορισμοί του 

δικαιώματος ενημέρωσης, το 

οποίο ρυθμίζεται από το άρθρο 14 

του ΓΚΠΔ. Εξαιρετικά σημαντικό 

για το ενδεχόμενο μη ενημέρωσης 

του υποκειμένου των δεδομένων 

όταν η πρόσβαση γίνεται από 

αρχές επιβολής του νόμου (άρθρο 

32 παρ. 1 περ. β υποπερ. ββ του ν. 

4624/2019).] 

 

Άρθρο 116 

2. Στην αίτηση αναφέρεται και ο 

σκοπός της επεξεργασίας των 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, καθώς και της 

χορήγησης και διαβίβασης της 

Πιστωτικής Έκθεσης, κατά τις 

ακόλουθες διακρίσεις: 

2. Στην αίτηση, όταν υποβάλλεται 

κατά τις περιπτώσεις β’ και γ’ της 

παρ. 1 του άρθρου 115, 

αναφέρεται και ο σκοπός της 
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επεξεργασίας των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς 

και της χορήγησης και διαβίβασης 

της Πιστωτικής Έκθεσης, κατά τις 

ακόλουθες διακρίσεις: 

-[Αιτιολογία: Ένα από τα πρόσωπα 

που δύνανται να αιτηθούν την 

Πιστωτική Έκθεση είναι και το ίδιο 

το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, 

σύμφωνα με το άρθρο 115 παρ. 1 

στοιχείο α του ΣχΝ, και δεν είναι 

συμβατό με τον ΓΚΠΔ και τον ν. 

4624/2019 να απαιτείται το 

υποκείμενο των δεδομένων να 

αναφέρει σκοπό επεξεργασίας, 

χορήγησης και διαβίβασης της 

Πιστωτικής του Έκθεσης 

προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση στα δεδομένα του. 

Επίσης, η ΑΠΔΠΧ και οι 

εισαγγελικές αρχές δεν 

υποχρεούνται να προσδιορίζουν 

τον σκοπό επεξεργασίας, 

χορήγησης και διαβίβασης της 

Πιστωτικής Έκθεσης, καθώς 

λειτουργούν στην περίπτωση αυτή 

προς εκπλήρωση καθήκοντός τους 

ή προς άσκηση δημόσιας 

εξουσίας.] 

 

Άρθρο 117 

5. Οι πιστωτές επιτρέπεται να 

χρησιμοποιούν τα δεδομένα, στα 

οποία παρέχεται πρόσβαση από το 

Μητρώο, αποκλειστικά για τη 

διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου και τη βελτίωση της 

ποιότητας των πιστωτικών 

πληροφοριών που έχουν στη 

διάθεσή τους για τα υποκείμενα 

των δεδομένων. Εφόσον οι 

πιστωτές προβαίνουν σε 

περαιτέρω επεξεργασία των 

δεδομένων που λαμβάνονται από 
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το Μητρώο, λειτουργούν ως 

υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την 

έννοια του Γ.Κ.Π.Δ., σε σχέση δε με 

τη διαβίβαση στο Μητρώο των 

δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 

113 θεωρούνται εκτελούντες την 

επεξεργασία. Προς τούτο, 

συνάπτεται σχετική σύμβαση με 

την Τράπεζα σύμφωνα με το 

άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αντίστοιχη 

σύμβαση συνάπτεται και μεταξύ 

της Τράπεζας και της Τειρεσίας 

Α.Ε. 

5. … μεταξύ της Τράπεζας και της 

Τειρεσίας Α.Ε.. Οι συμβάσεις αυτές 

δημοσιεύονται στον ιστότοπο της 

Τράπεζας. 

-[Αιτιολογία: Κατά τη διαβίβαση 

στο Μητρώο των δεδομένων 

σύμφωνα με το άρθρο 113, οι 

πιστωτές δεν προβαίνουν σε 

επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων για λογαριασμό της 

Τράπεζας της Ελλάδος, ως 

υπεύθυνου επεξεργασίας, και 

κατά συνέπεια οι πιστωτές δεν 

αποτελούν εκτελούντες την 

επεξεργασία (άρθρο 4 στοιχείο 8 

του ΓΚΠΔ). Οι πιστωτές έχουν ήδη 

την ιδιότητα του υπεύθυνου 

επεξεργασίας καθώς καθορίζουν 

τους σκοπούς και τον τρόπο της 

επεξεργασίας (άρθρο 4 στοιχείο 7 

του ΓΚΠΔ). Εξάλλου, το ότι με τον 

ΓΚΠΔ η ευθύνη του υπεύθυνου 

επεξεργασίας και του εκτελούντα 

την επεξεργασία πλέον δεν 

διαφέρουν, δεν σημαίνει ότι σε 

ελληνικό νομοθετικό κείμενο 

αρμόζει να αποδίδονται 

πλημμελώς νομικοί χαρακτηρισμοί 

των μερών. 

Προσθήκη υποχρέωσης δημόσιας 

αναρτησης των συμβάσεων, 

καθώς η δημόσια ενημέρωση 
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αποτελεί εφαρμογή της αρχής της 

διαφάνειας του ΓΚΠΔ.] 

 

Άρθρο 120 

1. Με πράξη του Διοικητή της 

Τράπεζας της Ελλάδος 

καθορίζονται: … 

δ. Το περιεχόμενο των αιτήσεων 

χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις 

υποβολής τους στο Μητρώο και η 

άσκηση από τα υποκείμενα των 

δεδομένων των δικαιωμάτων τους. 

δ. Το περιεχόμενο των αιτήσεων 

χορήγησης πιστωτικών εκθέσεων, 

οι όροι και οι προϋποθέσεις 

υποβολής τους στο Μητρώο, 

καθώς και το περιεχόμενο των 

αιτήσεων άσκησης από τα 

υποκείμενα των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς των 

δικαιωμάτων τους. 

-[Αιτιολογία: Διαγραφή του 

άστοχου όρου «υποκείμενα των 

δεδομένων», καθώς η διάταξη 

αναφέρεται σε «υποκείμενα των 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς», όπως αυτά 

ορίζονται στο άρθρο 111 στοιχείο 

κ.. 

Επαναδιατύπωση ώστε να γίνεται 

σαφές τι καθορίζεται από τον 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 

Α.Ε. σχετικά με τις αιτήσεις για την 

άσκηση δικαιωμάτων.] 

 

 Δ.Τ: 

Σχετικά με το Κεντρικό Μητρώο 

Πιστώσεων της Τράπεζας της 

Ελλάδος Α.Ε.: 

Επισημαίνεται ότι η προτεινόμενη 

επεξεργασία προσωπικών 

δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει 

υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα 

και τις ελευθερίες των φυσικών 
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προσώπων και, κατά συνέπεια, 

κρίνεται υποχρεωτική η διενέργεια 

Εκτίμησης Αντικτύπου στην 

προστασία προσωπικών 

δεδομένων. Συγκεκριμένα, με την 

προτεινόμενη ρύθμιση 

προβλέπεται: 

i) η συστηματική αξιολόγηση, 

βαθμολόγηση, πρόβλεψη, 

πρόγνωση και κατάρτιση προφίλ, 

ιδίως πτυχών που αφορούν την 

οικονομική κατάσταση, την 

αξιοπιστία, τη συμπεριφορά του 

υποκειμένου των δεδομένων και 

τον κίνδυνο μη διενέργειας, από το 

υποκείμενο των δεδομένων, 

πληρωμών για τις οποίες υπέχει 

συμβατική υποχρέωση (άρθρο 111 

στοιχείο κα´ και κβ´ του ΣχΝ), 

ii) μεγάλης κλίμακας επεξεργασία 

των δεδομένων που αναφέρονται 

στο άρθρο 10 του ΓΚΠΔ (άρθρο 111 

στοιχείο ιη´ του ΣχΝ), 

iii) συστηματική και σε μεγάλη 

κλίμακα επεξεργασία δεδομένων 

ιδιαίτερης σημασίας ή εξαιρετικού 

χαρακτήρα, και συγκεκριμένα 

δεδομένα κοινωνικής πρόνοιας, 

δηλαδή δεδομένα σχετικά με τη 

φτώχεια και την ανεργία (άρθρο 

111 στοιχείο ιη´ του ΣχΝ). 

Κάθε μια από τις παραπάνω 

πράξεις επεξεργασίας προσωπικών 

δεδομένων, από μόνη της, καθιστά 

υποχρεωτική τη διενέργεια 

Εκτίμησης Αντικτύπου στην 

προστασία προσωπικών 

δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 

35 του ΓΚΠΔ και την υπ’ αριθ. 

65/2018 απόφαση της Α.Π.Δ.Π.Χ.. 

  

Σχόλια που δεν 

υιοθετήθηκαν 

(συμπεριλαμβανομένης 

επαρκούς αιτιολόγησης) 

4 σχόλια 

 

 Σχόλια από ICAP CRIF και 

από Γ.Κ., Αν. Διευθύνων 
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Σύμβουλος ICAP Group 

(ίδιο σχόλιο): 

– Στο Άρθρο 111-Ορισμοί, να 

προστεθεί ο ορισμός του Φορέα 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης στον 

οποίο θα πρέπει να αναφέρεται 

ρητά πως συμπεριλαμβάνονται οι 

αναγνωρισμένοι Οργανισμοί 

Αξιολόγησης Πιστοληπτικής 

Ικανότητας (Credit Rating Agencies) 

οι οποίοι λειτουργούν σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ. 1060/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 (όπως 

τροποποιηθείς ισχύει). 

Με την αποδοχή της 

προαναφερόμενης προσθήκης στο 

Άρθρο 111, θα πρέπει: 

– στο Άρθρο 115 να προστεθούν οι 

Φορείς Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης στη λίστα αυτών των 

οντοτήτων που θα έχουν 

πρόσβαση στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς του 

Κεντρικού Μητρώου. 

Το σκεπτικό για τις προτεινόμενες 

αυτές τροποποιήσεις είναι πως οι 

Οργανισμοί Αξιολόγησης 

Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit 

Rating Agencies) εποπτεύονται από 

την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών 

και Αγορών (European Securities 

and Markets Authority - ESMA) και 

υπόκεινται σε αυστηρές 

απαιτήσεις και κανόνες ώστε οι 

δραστηριότητές αξιολόγησης που 

διεξάγουν είναι σύμφωνες με τις 

αρχές της ακεραιότητας, της 

διαφάνειας, της υπευθυνότητας, 

της λογοδοσίας και της χρηστής 

διακυβέρνησης. 

Η πρόσβασή τους στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς που θα 

είναι καταχωρισμένα στο Κεντρικό 
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Μητρώο, με τηv τήρηση ασφαλώς 

αυστηρών συμβατικών 

υποχρεώσεων, κανόνων 

εμπιστευτικότητας και 

συμμόρφωσης με τον Γ.Κ.Π.Δ. και 

το Ν. 4624/2019, θα ενισχύσει την 

ακρίβεια και αξιοπιστία των 

αξιολογήσεων πιστοληπτικής 

ικανότητας (credit ratings) αυτών 

των Οργανισμών καθώς θα 

ενσωματώνουν περισσότερο 

ακριβή εικόνα στις αξιολογήσεις 

τους, των δυνατοτήτων που έχει η 

αξιολογούμενη οντότητα να 

εξυπηρετεί τις υποχρεώσεις της. 

 

Απάντηση: Η πρόσβαση στα 

δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς του Μητρώου 

χορηγείται, σύμφωνα με τις 

γενικές αρχές του ΓΚΠΔ, 

περιοριστικώς στο υποκείμενο, 

στους πιστωτές που ορίζει η 

διάταξη, στην αρμόδια εποπτική 

αρχή και σε αρμόδιες δημόσιες 

αρχές, προς εκπλήρωση των 

ελεγκτικών αρμοδιοτήτων τους, τα 

μέλη και οι υπάλληλοι των οποίων 

δεσμεύονται από το 

επαγγελματικό απόρρητο. Οι 

πιστωτές που έχουν, κατόπιν 

αιτήσεως, πρόσβαση στα 

δεδομένα, είναι αυτοί που έχουν 

ήδη συνδεθεί με το Μητρώο, ώστε 

να είναι αντιστοίχως δυνατή η 

πρόσβαση της Τράπεζας της 

Ελλάδος στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς που 

τηρούν στα αρχεία τους. Με τους 

εν λόγω πιστωτές, των οποίων η 

πρόσβαση εξασφαλίζεται προς 

αντιμετώπιση του πιστωτικού 

κινδύνου που αναλαμβάνουν, 

υπάρχει, για την εξυπηρέτηση των 

σκοπών του νόμου, αμφίδρομη 
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σχέση καθώς παρέχουν και 

αντλούν δεδομένα για τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, με τα οποία 

συναλλάσσονται με πίστωση. 

 

 Ελληνική Ένωση 

Προστασίας Προσωπικών 

Δεδομένων και 

Ιδιωτικότητας (HADPP): 

 

Άρθρο 112 

3. Η Τράπεζα ορίζεται ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την 

έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 

4624/2019. 

3. Η Τράπεζα ορίζεται ως 

υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την 

έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και του ν. 

4624/2019 και δεν αποτελεί, για 

τους σκοπούς του παρόντος, 

δημόσιο φορέα. 

-[Αιτιολογία: Ενόψει της 

νομολογίας του Αρείου Πάγου για 

το αν η Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. 

περιλαμβάνεται στον δημόσιο 

τομέα (Ολ. ΑΠ 1/2006: δεν είναι 

αυτή ούτε νομικό πρόσωπο 

καθαρά ιδιωτικού δικαίου, αλλά 

έχει ιδιότυπο διφυή χαρακτήρα, 

νομικού μεν προσώπου ιδιωτικού 

δικαίου, ως προς την άσκηση εκ 

μέρους της των Τραπεζικών 

εργασιών και τις σχέσεις της με το 

προσωπικό της και τους πελάτες 

της, δημοσίου δε δικαίου, ως προς 

την διαχείριση του εξωτερικού 

συναλλάγματος ή την άσκηση του 

εκδοτικού προνομίου της, ως προς 

τις οποίες ασκεί δημόσια εξουσία), 

θα πρέπει να προσδιοριστεί ρητά 

αν η Τράπεζα προβαίνει στις 

σχετικές πράξεις επεξεργασίας ως 

δημόσιος φορέας ή όχι, σύμφωνα 

με τους ορισμούς του ΓΚΠΔ. Από το 

καίριο αυτό σημείο εξαρτάται η 
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δυνατότητα ή όχι χρήσης της 

συγκατάθεσης ως νομικής βάσης 

επεξεργασίας και η αντίστοιχη 

άσκηση δικαιωμάτων από τα 

υποκείμενα των δεδομένων.] 

 

Απάντηση: 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

(ΓΚΠΔ) η έννοια του υπευθύνου 

επεξεργασίας συναρτάται με τον 

ορισμό εκ μέρους του των σκοπών 

και του τρόπου επεξεργασίας, 

καθώς ως «υπεύθυνος 

επεξεργασίας» νοείται κατά τον 

ΓΚΠΔ «το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η 

υπηρεσία ή άλλος φορέας που, 

μόνα ή από κοινού με άλλα, 

καθορίζουν τους σκοπούς και τον 

τρόπο της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα». 

 

Άρθρο 112 

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να 

διατηρεί στο Μητρώο: 

α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση με 

το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, ήτοι 

τις πληροφορίες ταυτοποίησης και 

τις γενικές πληροφορίες, 

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να 

διατηρεί στο Μητρώο: 

α) τις πληροφορίες ταυτοποίησης 

οφειλέτη και τις γενικές 

πληροφορίες οφειλέτη για το 

υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, 

-[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου 

«προσωπικά στοιχεία», ο οποίος 

συναντάται μόνο στη συγκεκριμένη 

φράση, και αντικατάστασή του με 

τα συστατικά του μέρη 

(πληροφορίες ταυτοποίησης 

317 



 

 

οφειλέτη και γενικές πληροφορίες 

οφειλέτη).] 

 

Απάντηση: Δεν κρίνεται 

απαραίτητη η απαλοιφή, καθώς 

διευκρινίζεται ότι τα προσωπικά 

στοιχεία είναι οι πληροφορίες 

ταυτοποίησης οφειλέτη και οι 

γενικές πληροφορίες οφειλέτη. 

 

Άρθρο 112 

5. Οι πιστωτικές πληροφορίες που 

μπορεί η Τράπεζα να διατηρεί στο 

Μητρώο, περιλαμβάνουν γενικές 

αναφορές, αναλύσεις και 

στατιστικά στοιχεία που 

παράγονται από την Τράπεζα και 

διατηρούνται σε μορφή που δεν 

επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας των υποκειμένων 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς κατά το άρθρο 120. 

5. Η Τράπεζα δύναται να διατηρεί 

στο Μητρώο γενικές αναφορές, 

αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία 

που παράγονται από την Τράπεζα 

και διατηρούνται σε μορφή που δεν 

επιτρέπει τον προσδιορισμό της 

ταυτότητας των υποκειμένων 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς κατά το άρθρο 120. 

-[Αιτιολογία: Απαλοιφή του όρου 

«πιστωτικές πληροφορίες», ο 

οποίος δεν έχει οριστεί.] 

 

Απάντηση: Δεν κρίνεται 

απαραίτητη η απαλοιφή, καθώς 

στη διάταξη ορίζεται ποιες είναι οι 

πιστωτικές πληροφορίες που 

μπορεί η Τράπεζα να διατηρεί στο 

Μητρώο. 

 

Άρθρο 115 

1. Πρόσβαση στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς έχουν 
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μόνο: … 

β) οι δικαστικές και εισαγγελικές 

αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που 

ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία 

τους, στο πλαίσιο απονομής της 

δικαιοσύνης και ιδίως της 

πρόληψης και καταστολής της 

νομιμοποίησης εσόδων από 

εγκληματικές δραστηριότητες και 

της χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, 

ε) οι δικαστικές και εισαγγελικές 

αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που 

ενεργούν υπό την άμεση εποπτεία 

τους, όταν λειτουργούν ως αρχές 

επιβολής του νόμου και για 

σκοπούς επιβολής του νόμου, 

σύμφωνα με το άρθρο 43 του ν. 

4624/2019, ιδίως της πρόληψης και 

καταστολής της νομιμοποίησης 

εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της 

τρομοκρατίας, 

στ) η Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες, στο 

πλαίσιο άσκησης των 

αρμοδιοτήτων της κατά τον ν. 

4577/2018 (Α’ 139). 

-[Αιτιολογία: Αν παραμείνει η 

διατύπωση ως έχει, ο Ειρηνοδίκης 

που δικάζει υπόθεση 

υπερχρεωμένων νοικοκυριών θα 

έχει πρόσβαση στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς. Τέτοια 

πρόσβαση δεν κρίνεται αναλογική 

για όλες τις δικαστικές αρχές, αλλά 

μόνο για τις αρχές επιβολής του 

νόμου (ποινικά δικαστήρια και 

εισαγγελίες, κλπ.). 

Προστίθεται περίπτωση στ, καθώς 

η Αρχή Καταπολέμησης της 

Νομιμοποίησης Εσόδων από 

Εγκληματικές Δραστηριότητες (άρ. 
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47 παρ. 1 στοιχ. α και β του ν. 

4577/2018, βλ. 

http://www.hellenic-fiu.gr) 

αποτελεί διοικητικά και 

λειτουργικά ανεξάρτητη αρχή και 

κρίνεται σκόπιμο να περιληφθεί σε 

αυτούς που έχουν πρόσβαση.] 

 

Απάντηση: Δεν κρίνεται ότι 

εξυπηρετούνται οι σκοποί του 

νόμου. 

 

 Ε.Σ. – ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: 

Το Μέρος Β’ του σχεδίου Νόμου 

τιτλοφορείται «Αξιολόγηση της 

έναντι του Δημοσίου 

φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών 

προσώπων – Σύσταση Ανεξάρτητης 

Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

(άρθρα 46-108)». 

Στο άρθρο 47 αναφέρεται ότι 

«Αντικείμενο του παρόντος είναι η 

εισαγωγή των κανόνων που 

διέπουν την παραγωγή και 

χορήγηση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης των φυσικών και 

νομικών προσώπων μέσω 

ολοκληρωμένου πληροφοριακού 

συστήματος και η σύσταση 

ανεξάρτητης αρχής χωρίς νομική 

προσωπικότητα με την επωνυμία 

«Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης», μέσω του 

καθορισμού των αρμοδιοτήτων, 

της διάρθρωσης και της 

στελέχωσής της». 

Στο άρθρο 48, μεταξύ άλλων 

ορίζονται: 

«γ) «Δημόσιος τομέας»: το σύνολο 

των φορέων που προβλέπονται στο 

άρθρο 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 

και στην παρ. 1 του άρθρου 51 του 
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ν. 1892/1990 (Α΄ 101), οι 

Οργανισμοί Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και 

οι επιχειρήσεις τους, καθώς και οι 

επιχειρήσεις που ασκούν 

δραστηριότητες κοινής ωφέλειας 

στη μετοχική σύνθεση των οποίων 

συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το 

Δημόσιο.» 

«ε) «Πιστοληπτική ικανότητα»: η 

ικανότητα υποκειμένου 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς για την ανάληψη 

και τήρηση οικονομικής 

υποχρέωσης έναντι των φορέων 

του δημοσίου τομέα»». 

Στο άρθρο 50, μεταξύ άλλων 

ορίζονται: 

«1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 

παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια, 

σε ηλεκτρονική μορφή, και 

επικαιροποιούν ανά μήνα, τα 

δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που τηρούνται στα 

αρχεία τους για τους οφειλέτες 

τους, για το χρονικό διάστημα των 

τελευταίων είκοσι τεσσάρων (24) 

μηνών.» 

«2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα 

παρέχουν, μετά από αίτημα της 

Αρχής, πρόσθετα δεδομένα, με 

σκοπό την επεξεργασία τους για 

την εκπόνηση οικονομικών 

αναλύσεων και στατιστικών 

μελετών.». 

Στο άρθρο 51, παρατίθενται τα 

«δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που συλλέγονται 

από το Σύστημα περιλαμβάνονται» 

πληροφορίες ταυτοποίησης του 

υποκειμένου των δεδομένων, 

γενικές πληροφορίες για τα 

υποκείμενα των δεδομένων, 

πληροφορίες σχετικά με την 

οφειλή. 
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Ωστόσο, στο άρθρο 52, αναφέρεται 

ότι πρόσβαση στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς έχουν 

μόνο: α) το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, β) οι 

δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, 

… γ) η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). Δεν 

διαφαίνεται η πρόσβαση άλλων 

φορέων. 

Στο άρθρο 54 «Παραγωγή 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης από 

το Σύστημα» ορίζεται ότι «1. Η 

πιστοληπτική βαθμολόγηση για 

φυσικά και νομικά πρόσωπα 

παράγεται από το Σύστημα μέσω 

της επεξεργασίας, με 

αυτοματοποιημένη διαδικασία, 

των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που αντλούνται 

από τους φορείς του δημόσιου 

τομέα κατά το άρθρο 51, με τη 

χρήση αλγορίθμων.». 

Στα άρθρα 55, 56 δεν αναφέρεται η 

χορήγηση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σε φορείς του 

Δημοσίου Τομέα παρά μόνο στο 

υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και σε 

φορείς του ιδιωτικού τομέα. Οπότε 

θα πρέπει να υπάρξει ρητή 

πρόβλεψη και για τους φορείς του 

Δημοσίου Τομέα, του ευρύτερου 

Δημόσιου Τομέα, τον ΟΚΩ και 

ασφαλώς και της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., η 

οποία πέραν της υποχρέωσης να 

δίδει στοιχεία, έχει οφειλέτες και 

για τη διεκδίκηση των 

οφειλομένων εφαρμόζει τις 

διαδικασίες του Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων, όπως ορίζει ο 

Ν. 1068/80. 

Μάλιστα στο άρθρο 56 όπου 

αναφέρεται ο σκοπός, για τον 
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οποίο ζητείται η χορήγηση 

ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, συνίσταται σε 

πλήθος αντικειμένων που 

καλύπτουν και τη δραστηριότητα 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., π.χ. «α) την 

επαλήθευση των πληροφοριών 

που παρασχέθηκαν από το 

υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς … β) 

την αξιολόγηση των κινδύνων που 

πηγάζουν από τη χορήγηση 

πίστωσης … γ) την αξιολόγηση των 

κινδύνων που πηγάζουν από 

χορηγηθείσα πίστωση … ε) την 

αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του 

υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς σε 

διακανονισμό οφειλών προς 

φορέα του ιδιωτικού τομέα … στ) 

την ανάλυση των χαρτοφυλακίων 

πιστωτικών συμβάσεων που 

τηρούν τα χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα». 

Επισημαίνεται ότι, «5. Η χορήγηση 

ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται με 

απόφαση της Αρχής, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 63» (άρθρο 

56). 

Για φορείς του Δημοσίου Τομέα, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 48 παρ. 

γ), στο οποίο περιλαμβάνεται και η 

Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. θα πρέπει να είναι 

ατελώς. 

Στο άρθρο 58 ορίζεται ότι « … 2. Η 

Αρχή δύναται να συνάπτει 

συμβάσεις με φορείς 

πιστοληπτικής αξιολόγησης, οι 

οποίοι παράγουν πιστοληπτική 

βαθμολόγηση με βάση 

τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. 

α’, γ΄, ε΄ και θ΄ του άρθρου 51, 
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βάσει της οποίας δύναται να 

παραχθεί ενοποιημένη 

βαθμολόγηση. 3. Η χορήγηση 

ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 

63.». 

Ωστόσο, υπάρχει ο περιορισμός 

του άρθρου 59 «Το Σύστημα 

διαλειτουργεί και ανταλλάσσει 

πληροφορίες που δεν επιτρέπουν 

τον προσδιορισμό της ταυτότητας 

των υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς με 

βάσεις δεδομένων του δημόσιου 

τομέα, ή φορέων του ιδιωτικού 

τομέα ή φορέων πιστοληπτικής 

αξιολόγησης, καθώς και με κάθε 

άλλο ηλεκτρονικό σύστημα 

δημόσιου ή άλλου φορέα ή με 

υπηρεσίες από το οποίο ή τις 

οποίες απαιτείται η παροχή 

πληροφοριών στο πλαίσιο της 

εκπόνησης οικονομικών 

αναλύσεων ή στατιστικών μελετών 

με βάση τα δεδομένα που τηρεί», 

οπότε τίθεται το ερώτημα πώς 

εφαρμόζεται το άρθρο 55 και το 

άρθρο 56. Σε κάθε περίπτωση 

εκτιμούμε ότι στο πλαίσιο που θα 

θεσμοθετηθεί με αυτές τις 

διατάξεις θα πρέπει να 

εξασφαλιστεί και η 

λειτουργικότητα των αντίστοιχων 

διαδικασιών (γνώση ταυτότητας 

των οφειλετών, πιστοληπτική 

ικανότητα των οφειλετών, 

διευκόλυνση κατάρτισης 

προγραμμάτων αποπληρωμής 

οφειλών, διευκόλυνση είσπραξης 

απαιτήσεων) για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Στο άρθρο 63 «Εξουσιοδοτικές 

διατάξεις» ορίζεται ότι «1. Με 

324 



 

 

κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης καθορίζονται: α) Οι 

φορείς του δημόσιου τομέα που 

συνδέονται με το Σύστημα, 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται 

στην παρ. 2 του άρθρου 50», οπότε 

έγκαιρα θα πρέπει η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

να μεριμνήσει ώστε να 

συμπεριληφθεί σε αυτές. 

Στο άρθρο 115 (ΜΕΡΟΣ Γ’) 

αναφέρεται ότι «1. Πρόσβαση στα 

δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς έχουν μόνο: α) … β) 

οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του 

οποίου το υποκείμενο των 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς έχει οφειλή, 

ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο 

οποίος έχει συνδεθεί με το 

Μητρώο κατά την έννοια της παρ. 3 

του άρθρου 113, προκειμένου να 

παρέχει, καθώς και να αντλεί, 

δεδομένα για τα φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, με τα οποία 

συναλλάσσεται με πίστωση και 

αναλαμβάνει συνακόλουθα 

πιστωτικό κίνδυνο, γ) 

οποιοσδήποτε πιστωτής έχει 

συνδεθεί με το Μητρώο κατά την 

έννοια της παρ. 3 του άρθρου 113, 

στον οποίο το υποκείμενο των 

δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς έχει υποβάλει 

αίτηση για πίστωση …» και στο 

άρθρο 111 ορίζονται «γ) Ως 

«δημόσιος τομέας» νοείται το 

σύνολο των φορέων της περ. α’ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143), οι Οργανισμοί 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ 

βαθμού, καθώς και οι επιχειρήσεις 

των τελευταίων. Για τους σκοπούς 

του παρόντος, στον δημόσιο τομέα 

περιλαμβάνονται και οι 
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επιχειρήσεις που ασκούν 

δραστηριότητες κοινής ωφέλειας, 

εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση 

συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το 

Ελληνικό Δημόσιο. … στ) Ως 

«πιστωτές» νοούνται νομικά 

πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην 

έννοια του δημόσιου τομέα, προς 

τους οποίους υφίσταται οφειλή 

υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς από 

οποιαδήποτε αιτία». Εκτιμούμε 

ότι, στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

διευκρινιστεί ότι πιστωτής είναι 

πλέον του Δημόσιου Τομέα 

«νοούνται και τα νομικά πρόσωπα 

…», καθώς επίσης να 

συμπεριληφθεί στην έννοια του 

πιστωτή και ο δημόσιος τομέας 

(συνεπώς και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

σύμφωνα με τον ορισμό που 

δίδεται στο παρόν σχέδιο νόμου). 

Κατόπιν των ανωτέρω, εκτιμούμε 

ότι το σχετικό σχέδιο νόμου, 

δύναται να αποτελέσει ένα 

σημαντικό εργαλείο για την 

απόκτηση γνώσης των οφειλετών 

της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε., το οποίο θα 

λειτουργήσει ευεργετικά 

συμβάλλοντας τα μέγιστα στη 

διεκδίκηση των οφειλών (θα 

παρέχεται και ατελώς) και για το 

σκοπό αυτό κρίνεται απαραίτητη η 

ρητή πρόβλεψη στις διατάξεις του 

(κειμένου του σχεδίου ως τώρα) 

νόμου ότι αποδέκτης της 

αξιολόγησης των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, 

πρέπει να είναι και η Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. 

Η ανάλυση που παρατέθηκε 

ανωτέρω, αποτελεί την κατά τη 

γνώμη μας εκτίμηση των σημείων 

του (σχεδίου) νόμου που θα πρέπει 

να συμπεριληφθεί η σχετική 

πρόβλεψη για την Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. και 
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οπωσδήποτε στους Φορείς του 

Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι θα 

οριστούν με Κοινή Υπουργική 

Απόφαση ως συνδεόμενοι με το 

Σύστημα, σύμφωνα με το άρθρο 

63. 

 

Απάντηση: Η προσθήκη που 

προτείνεται για το Μέρος Γ’ δεν 

ανταποκρίνεται στους σκοπούς του 

νόμου και ειδικότερα στον σκοπό 

ενίσχυσης της χρηματοδότησης της 

οικονομίας από το ελληνικό 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. 

 

 Π.Δ.: 

Χωρίς αξιολόγηση με πραγματικά 

στοιχεία και δικλείδες ασφαλείας 

χορηγήθηκαν δάνεια από τα 

πιστωτικά ιδρύματα σε πάρα 

πολλούς δανειολήπτες. 

Μετά τα μνημόνια φυσικό και 

επόμενο ήταν να μην μπορούν να 

ανταπεξέλθουν στις δανειακές 

τους υποχρεώσεις και υπήρχαν 

ρυθμίσεις κλπ . 

Οι δανειολήπτες αυτοί χωρίς 

ουσιαστικά λοιπόν υπαιτιότητα 

τους εγκλωβίστηκαν για πολλά 

πλέον χρόνια με τον Τειρεσία !!! 

Αν υπήρχαν αυτά τα νομοθετήματα 

που προτείνονται τώρα ίσως να 

μην είχε γίνει όλο αυτό το κακό. 

Τουλάχιστον θα πρέπει να 

προβλεφθεί για όλους αυτούς που 

είναι ήδη στον Τειρεσία , να 

μπορούν να διακανονίσουν (μέσω 

των Τραπεζών) με δόσεις για την 

αγορά ειδών βασικών αναγκών 

όπως είναι οικιακοί εξοπλισμοί 

(ψυγείο, πλυντήριο, κουζίνα, 

θερμοσίφωνας κλπ κλπ) . 

 

Απάντηση: Ο 

διακανονισμός/ρύθμιση οφειλών 
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προσώπων προς 

Τράπεζες/χρηματοδοτικούς φορείς 

δεν αποτελεί αντικείμενο του 

παρόντος νομοσχεδίου. 

 

 

 

Στ. Έκθεση νομιμότητας  

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

  Η προτεινόμενη ρύθμιση σχετίζεται με τα άρθρα 5Α, 9Α 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

  

    

 

Πρωτογενές ενωσιακό 

δίκαιο 

(συμπεριλαμβανομένου 

του Χάρτη Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων) 

 

 

  

    

    
Κανονισμός 

 

 

  

    

    
Οδηγία 

 

     

 

    
Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

     

    
Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

  

    Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 
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   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  

    

    

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 

δικαστήριο 

(αναφέρατε) 

 

  

 

    

Ανεξάρτητη Αρχή 

(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

   Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

  

 

    

Νομολογία Δικαστηρίου 

Ε.Ε. 

 

     

    

Νομολογία Ευρωπαϊκού 

Δικαστηρίου 

Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου 

 

  

 

    

Άλλα ευρωπαϊκά ή 

διεθνή δικαστήρια ή 

διαιτητικά όργανα 

 

 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων  

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση – συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

   

   

  

  

  

  

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 
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Η. ΈΚΘΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ. 

 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 

αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 

Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 
Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

    

 

 

 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 

Εξουσιοδοτ

ική διάταξη 

Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 

επισπεύδον 

Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμ

α (ενδεικτική ή 

αποκλειστική 

προθεσμία) 

 Άρθρο 122 

παρ. 1 

Πράξη του 

Διοικητή της 

Τράπεζας 

της Ελλάδος 

Τράπεζα της 

Ελλάδος 

α. Καθορισμός των 

πιστωτών που 

συνδέονται με το 

Μητρώο, σύμφωνα με 

την παρ. 3 του άρθρου 

115. 

  

β. Καθορισμός των 

πιστωτικών ορίων, 

βάσει των οποίων 

υπάγεται στο πεδίο 

εφαρμογής του 

παρόντος η πίστωση 

και η οφειλή του 

υποκειμένου των 

δεδομένων 

οικονομικής 

συμπεριφοράς, καθώς 

και κάθε άλλη 

αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

γ. Καθορισμός του 

χρόνου και της 

συχνότητας της 

περιοδικής πρόσβασης 
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του Μητρώου στα 

δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που 

τηρούνται από τους 

πιστωτές και της 

άντλησης των 

δεδομένων τους. 

δ. Καθορισμός των 

τεχνικών λεπτομερειών 

και των λειτουργικών 

προδιαγραφών του 

Μητρώου, του τρόπου 

διαβίβασης των προς 

καταχώριση 

δεδομένων σε 

ηλεκτρονική μορφή της 

παρ. 2 του άρθρου 115, 

του τρόπου 

διασύνδεσής του με 

τους φορείς των παρ. 3 

και 4 του άρθρου 112, 

σύμφωνα με την παρ. 3 

του άρθρου 115, 

συγκεκριμένων ρόλων 

χρηστών 

εξουσιοδοτημένων με 

τα κατάλληλα 

δικαιώματα, καθώς και 

ασφαλές κανάλι 

επικοινωνίας. Επίσης, 

διευκρινίζεται εάν όλοι 

οι υπάλληλοι του 

πιστωτή έχουν 

δικαίωμα πρόσβασης 

στο Μητρώο ή υπάρχει 

σχετικός περιορισμός, 

καθώς και αν 

παρέχονται ατομικοί ή 

ομαδικοί λογαριασμοί 

πρόσβασης και αν 

γίνεται καταγραφή 

προσωποποιημένης 

πρόσβασης. 

ε. Καθορισμός του 

περιεχομένου των 
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αιτήσεων χορήγησης 

πιστωτικών εκθέσεων, 

των όρων και των 

προϋποθέσεων 

υποβολής τους στο 

Μητρώο και του 

τρόπου άσκησης από 

τα υποκείμενα των 

δεδομένων 

οικονομικής 

συμπεριφοράς των 

δικαιωμάτων τους. 

στ. Καθορισμός της 

μεθόδου επεξεργασίας 

των δεδομένων από το 

Μητρώο. 

ζ. Καθορισμός του 

περιεχομένου της 

Πιστωτικής Έκθεσης 

ανάλογα με τον 

αποδέκτη της. 

η. Καθορισμός των 

χρεώσεων που 

προβλέπονται στο 

άρθρο 118 παρ. 3. 

θ. Καθορισμός των 

κυρώσεων που 

επιβάλλονται στην 

περίπτωση μη 

εκπλήρωσης των 

προβλεπόμενων 

υποχρεώσεων των 

πιστωτών. 

ι. Καθορισμός κάθε 

άλλης πρόσφορης και 

αναγκαίας 

λεπτομέρεια για τη 

λειτουργία του 

Μητρώου. 

 

 

 

 

 Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 
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33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 

νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

   

34. 

Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 

υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 

ρύθμισης; 

  

35.  

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 

οργάνου;      ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 

 

  

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  

 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 

 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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Επισπεύδον Υπουργείο Οικονομικών  

Στοιχεία επικοινωνίας: Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, e-mail: ministeroffice@minfin.gr , τηλ: 
2103332000 - Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, τηλ. 210 3238391.  
 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ19  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ - ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ20  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ21 (Χ) 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ22  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ - ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ23  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ24  

 

Α. Αιτιολογική έκθεση 

 

                                                 
19 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & 

Αθλητισμού. 
20 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
21 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 
22 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
23 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 
24 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & 

Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, 
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΜΕΡΟΣ Δ΄ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2022 

334 



 

 

Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 
Η προτεινόμενη διάταξη προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, τα οποία 

λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων 

αναγκών, που ανέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης 

αύξησης των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων 

δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, 

μεταξύ άλλων, οικονομικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις για καύσιμα και ηλεκτρική 

ενέργεια, επιχορηγήσεις για αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών, 

καθώς και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων. Επίσης 

καλύπτονται οι αυξημένες δαπάνες ενέργειας, καυσίμων και λοιπών σχετιζόμενων 

με την ενεργειακή κρίση δαπανών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.  

Οι προαναφερόμενες παρεμβάσεις απαιτούν πόρους που υπερβαίνουν τις 

διαθέσιμες πιστώσεις των αποθεματικών του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 

καθώς και του ΑΛΕ 2910601001 του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 «Γενικές 

Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών, του οποίου οι πιστώσεις 

αυξήθηκαν κατά 1.720.000.000 ευρώ σύμφωνα με το άρθρο 230 (Συμπληρωματικός 

Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022) του ν. 4920/2022, και 

ταυτόχρονα δεν είναι εφικτό να πραγματοποιηθούν με άλλες μεταφορές ή 

ανακατανομές πιστώσεων, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 71 του ν. 4270/2014. 

Κατόπιν των ανωτέρω, καθίσταται αναγκαία η υποβολή συμπληρωματικού 

προϋπολογισμού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 60 του ν.4270/2014 (Α΄ 

143), σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. 5 περ. γ του ιδίου νόμου, 

δυνάμει του οποίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο διατύπωσε την από 9 

Σεπτεμβρίου 2022 θετική γνωμοδότησή του επί της πρότασης ψήφισης του 

δεύτερου συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022, 

προτείνεται δε συνολική αύξηση των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού 

κατά το ποσό των δύο δισεκατομμυρίων πεντακοσίων εκατομμυρίων 

(2.500.000.000) ευρώ και του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων κατά το ποσό 

των τετρακοσίων εκατομμυρίων (400.000.000) ευρώ.  

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

  
Στόχος της αξιολογούμενης ρύθμισης του άρθρου περί συμπληρωματικού 

προϋπολογισμού είναι το να καταστεί εφικτή και να διασφαλισθεί από 

δημοσιονομικής πλευράς η αποτελεσματική υλοποίηση του συνόλου των 

κυβερνητικών μέτρων που έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για την 

αντιμετώπιση των συνεπειών της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης 
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αύξησης των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων 

δυσμενών γεωπολιτικών εξελίξεων. 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Αφορά σε φυσικά και νομικά πρόσωπα (εντός και εκτός της Γενικής Κυβέρνησης) και 

φορείς χωρίς νομική προσωπικότητα, τα οποία επλήγησαν από την ενεργειακή 

κρίση. 

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
ΝΑΙ   Χ      ΟΧΙ    

 
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 
 
Άρθρο 230 (Συμπληρωματικός Κρατικός Προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2022) 
του ν. 4920/2022 (Α’ 74). 

  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

i) με αλλαγή προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής απόφασης 
ή άλλης κανονιστικής 
πράξης; 

Ο απρόβλεπτος και έκτακτος χαρακτήρας της 

ενεργειακής κρίσης δεν είναι δυνατόν να 

αντιμετωπιστεί από τις διαθέσιμες πιστώσεις των 

αποθεματικών του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 

143), τις ήδη εγγεγραμμένες πιστώσεις του ΑΛΕ 

2910601001 του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 

«Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου 

Οικονομικών, καθώς και από μεταφορές ή 

ανακατανομές πιστώσεων, κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 71 του ν.4270/2014. 

 

ii) με αλλαγή διοικητικής 
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομένης 
της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

 
 
 

Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ         ΟΧΙ   Χ 
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
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i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του 
ΟΟΣΑ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

ii)  σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 
 
 
 
 
 

iii)  σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Η αντιμετώπιση και η κατά το δυνατόν 

άμβλυνση των συνεπειών που επέφερε σε 

φυσικά και νομικά πρόσωπα η ενεργειακή 

κρίση και η συνεπακόλουθη αύξηση των τιμών 

των αγαθών και υπηρεσιών. 

ii)  μακροπρόθεσμοι: 

Η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων που 

συμβάλλουν στην κλιματική ανθεκτικότητα και 

τη διασφάλιση της σταδιακής μετάβασης της 

χώρας στην κλιματική ουδετερότητα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4936/2022 

(Α’105) «Εθνικός Κλιματικός Νόμος - 
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Μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα και 

προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, 

επείγουσες διατάξεις για την αντιμετώπιση της 

ενεργειακής κρίσης και την προστασία του 

περιβάλλοντος». 

 
 
 

Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ   
   ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

i) Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

ii) Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 
 
 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού); 
 ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Εξηγήστε: 

 
 
 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ    

Εξηγήστε: 
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Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

Άρθρο Στόχος 

 
 
      123 

 

Το άρθρο 123 αφορά στον δεύτερο συμπληρωματικό κρατικό 

προϋπολογισμό για το έτος 2022 και συνοδεύεται, σύμφωνα με 

την περ. γ΄της παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 4270/2014 από την 

από 9.9.2022 συνημμένη στην παρούσα γνώμη του Ελληνικού 

Δημοσιονομικού Συμβουλίου (ΕΔΣ). Η προτεινόμενη διάταξη 

προωθείται στο πλαίσιο των μέτρων, τα οποία λαμβάνονται για 

την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων 

αναγκών, που ανέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και της 

συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών των αγαθών και 

υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων δυσμενών 

γεωπολιτικών εξελίξεων. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά 

περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικές ενισχύσεις και 

επιδοτήσεις για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, 

επιχορηγήσεις για αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών 

συσκευών, καθώς και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων και επιχειρήσεων. Επίσης καλύπτονται οι αυξημένες 

δαπάνες ενέργειας, καυσίμων και λοιπών σχετιζόμενων με την 

ενεργειακή κρίση δαπανών των φορέων της Γενικής 

Κυβέρνησης.  

 

Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη.  

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος  

Βλ. συνημμένη.  

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 
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ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων            

Μείωση δαπανών           

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

          

Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
          

Άλλο    Χ* Χ*      

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

          

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

          

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

Χ* δημιουργείται επάρκεια διαθέσιμων πιστώσεων για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αντιμετώπιση 
της ενεργειακής κρίσης. 
 
 
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

          

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
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Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο   

δύο 
δισεκατομμύρια 

πεντακόσια  
εκατομμύρια 

ευρώ           
(2.500.000.000 €) 

      

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
          

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

          

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

          

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 
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Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
Δεν προκύπτουν κίνδυνοι από την εφαρμογή των αξιολογούμενων ρυθμίσεων.  
 
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

  

 
 

Ε. Έκθεση διαβούλευσης  

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
    
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
    

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
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23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 

www.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

 
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

 
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

 
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Στ. Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 
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 -Άρθρο 79 του Συντάγματος 

25. Ενωσιακό δίκαιο  

 
    
    

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
    
    

Κανονισμός 

 

 
    
    

Οδηγία 

 

    
 
    

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών  

    
    

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
    

Διεθνείς συμβάσεις 

 

 

27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
    
    

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο 
(αναφέρατε) 

 

 
 
    

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία & βασικό περιεχόμενο απόφασης 
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Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

    
    

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
    

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία -Συναρμόδιες 
υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

 
 

Γενική Διεύθυνση Οικονομικών 
Υπηρεσιών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

Παροχή απόψεων επί της 
αύξησης των  
πιστώσεων του 
συγχρηματοδοτούμενου και 
του εθνικού σκέλους του 
προϋπολογισμού δημοσίων 
επενδύσεων οικονομικού 
έτους 2022 του Υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων 
και συγκεκριμένα του 
ειδικού φορέα 1035-501-
0000000 «Λοιπές μονάδες/ 
αυτοτελείς μονάδες του 
Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων…» 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

Εξουσιοδοτική 
διάταξη 

Είδος 
πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 
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Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 
υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  
 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  
 
 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;      ΝΑΙ         ΟΧΙ    
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 
 
 

Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 

346 



 

 

 

  ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 
 

 
 

 

 

Επισπεύδον Υπουργείο Οικονομικών  

Στοιχεία επικοινωνίας:  

Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, Νίκης 5-7, Τ.Κ. 101 80 Αθήνα, email: ministeroffice@minfin.gr, 

Μ. Καλλιάνης, Δ. Καββαδά, Γ. Γρυλωνάκης, Π. Μιχελή, τηλ. 210 333 2000 - Γραφείο Αναπληρωτή 

Υπ. Οικονομικών, Μ. Ροδίτη, τηλ. 210 3238391 

 

Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης 
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 
 

 

                                                 
25 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

26 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 
27 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

28 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου Υγείας. 

29 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υπουργείου 
Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

30 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας, 
Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.  

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ25  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ26  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ27 X 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ28  
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ29 Χ 
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ30  

 
ΜΕΡΟΣ Ε΄ 

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
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A. Αιτιολογική έκθεση 

 

 Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο 124 

 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα του προσδιορισμού της 

αναθέτουσας αρχής για τη δημιουργία και τη συντήρηση του Κυβερνητικού Πάρκου, 

χώρων διοίκησης και ελεύθερου χώρου αστικού πρασίνου στον χώρο της ΠΥΡΚΑΛ, 

όπως προβλέπεται στο άρθρο 92 του ν. 4864/2021 (Α΄237). Ως αναθέτουσα αρχή 

ορίζεται το Υπουργείο Οικονομικών. 

 

Άρθρο 125 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος στο 

Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) της κυριότητας δύο 

τμημάτων του δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 628 (παλαιός αιγιαλός), εμβαδού 4.406,93 

τ.μ. και 839,96 τ.μ., κειμένων εντός των εγκεκριμένων ορίων του ρυμοτομικού σχεδίου 

πόλεως στο Ο.Τ. 1274 της συνοικίας Νεάπολης του Δήμου Βόλου για την ανέγερση του 

Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. 

Επίσης, προβλέπεται η τροποποίηση της χρήσης γης συγκεκριμένων τμημάτων των 

ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί για την ανέγερση του Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας 

και του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα.  

 

Άρθρο 126 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η αναγνώριση της κυριότητας έναντι του 

Δημοσίου των νομέων επί ακινήτων που βρίσκονται στις νησιωτικές περιοχές 

Αγαθονησίου, Αρκιών, Μαράθου, Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας της παρ. 1 του 

άρθρου 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), εφόσον: α) αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι των 

νησιών αυτών, β) έχουν αναγραφεί ως κύριοι στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, 

γ) δεν έχει εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτούς ή τους δικαιοπαρόχους τους 

Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο Καθορισμού Αποζημίωσης 

Αυθαίρετης Χρήσης για τα ακίνητα αυτά, δ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του 

Δημοσίου εξ άλλης αιτίας και ε) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 25 

παρ. 1 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) περί απαγόρευσης των δικαιοπραξιών στις 

παραμεθόριες περιοχές. Προβλέπεται ότι η συνδρομή των προϋποθέσεων των περ. α 

και ε αποδεικνύεται με βεβαίωση του κατά τόπον αρμόδιου δήμου και ότι για τη 

διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. β, γ και δ αρμόδια είναι η 

οικεία Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συγκεντρώνει το σύνολο των απαιτούμενων 

στοιχείων των περ. α έως ε και τα διαβιβάζει στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό 

Γραφείο. Τέλος, προβλέπεται ότι εκκρεμείς δίκες μεταξύ των νομέων και του 

ελληνικού Δημοσίου καταργούνται. 

 

Άρθρο 127 
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Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση άνευ ανταλλάγματος για 

χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, προς τον Δήμο Ελευσίνας της χρήσης των κτιρίων 

55 και 56 που βρίσκονται εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα 

Ελευσίνας (Δ΄ 237/2021) και έχουν παραχωρηθεί στον Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας 

ΑΕ (Ο.Λ.Ε. ΑΕ) με την από 20.5.2003 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 

Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ (Ο.Λ.Ε. ΑΕ), όπως η τελευταία κυρώθηκε με το 

άρθρο 1 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35). Η παραχώρηση υλοποιείται για την εξυπηρέτηση 

των αναγκών και την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η πόλη της 

Ελευσίνας, στο πλαίσιο της ανάδειξής της, ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 

για το έτος 2023. 

 

Άρθρο 128 

Με την εισαγόμενη ρύθμιση αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 4876/2021, 

προκειμένου να συμπληρωθεί και βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο που παρέχει τη 

δυνατότητα στο Δημόσιο να παραχωρεί στους όμορους Δήμους εδαφικούς χώρους 

που με τις σχετικές πολεοδομικές διατάξεις έχουν χαρακτηριστεί ως κοινωφελείς 

χώροι ή χώροι κοινωνικής ανταποδοτικότητας.  

 

Με τη ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου αυτού προβλέπεται η δυνατότητα του 

ελληνικού Δημοσίου, να παραχωρεί κατά κυριότητα χωρίς αντάλλαγμα στους Δήμους 

Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας συγκεκριμένων εδαφικών χώρων 

από τους κοινωφελείς χώρους, καθώς και τους χώρους κοινωνικής ανταποδοτικότητας 

που περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου μετά τη διανομή των 

γεωτεμαχίων του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε.-Α.Κ.),η 

οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4787/2021 (Α’44). Η πρόβλεψη της εν λόγω 

παραχώρησης θεσμοθετείται προκειμένου οι παραχωρούμενοι χώροι να 

χρησιμοποιηθούν από τους οικείους Δήμους για κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα με 

τις χρήσεις γης που μπορούν να επιτραπούν από την πολεοδομική νομοθεσία, 

δηλαδή, για την ανέγερση επ’ αυτών κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων προορισμένων 

για κοινωφελείς χρήσεις.  

                             

Άρθρο 129 

 

Με την εισαγόμενη ρύθμιση εισάγεται ερμηνευτική διάταξη ως προς την παρ. 3 του 

άρθρου 372 του ν. 4512/2018 (Α’5), προκειμένου να καταστεί σαφής η ρύθμιση της 

διάταξης αυτής στις περιπτώσεις που για την αδειοδότηση της επιχείρησης καζίνο 

(ΕΚΑΖ) λήφθηκε υπόψη εδαφική έκταση, η οποία εμπίπτει στα διοικητικά όρια 

περισσοτέρων του ενός Δήμων και οι εγκαταστάσεις της ΕΚΑΖ ενδέχεται να 

καταλαμβάνουν χώρο που επίσης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσοτέρων του 

ενός Δήμων.  

 

Άρθρο 130 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση προστίθεται στο περιεχόμενο της κοινής 

υπουργικής απόφασης ο καθορισμός των ποσοστών των ενισχύσεων με βάση τα 
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ανώτατα όρια των Κανονιστικών Πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους τομείς 

της αλιείας – υδατοκαλλιέργειας και γεωργίας και των επιλέξιμων δαπανών. 

 

Άρθρο 131 

Η Ελλάδα, σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και την ενωσιακή νομοθεσία 

[Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

30ής Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για 

την καταχώριση δεδομένων εισόδου και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου 

των υπηκόων τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών 

μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για σκοπούς επιβολής του 

νόμου και την τροποποίηση της σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν 

και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, L 327], έχει 

υποχρέωση και αυστηρά ορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προκειμένου να 

αδειοδοτήσει και εγκαταστήσει κτίρια πυλών εισόδου Σένγκεν για τη διενέργεια 

ελέγχου των προσώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από το ελληνικό έδαφος. Η 

λειτουργία πύλης Σένγκεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την εξυπηρέτηση, κατά 

κύριο λόγο, κρουαζιεροπλοίων, θαλαμηγών πλοίων κ.λπ., που 

καταπλέουν/αποπλέουν στους/από ελληνικούς λιμένες από και προς την αλλοδαπή. 

Μέχρι σήμερα, η χώρα μας παρουσιάζει έλλειμμα στην ύπαρξη κατάλληλων 

εγκαταστάσεων στους λιμένες που αποτελούν συνοριακά σημεία διέλευσης και 

απαιτείται να υπάρξει μια οργανωμένη αντιμετώπιση του ζητήματος, προκειμένου να 

μην προκύψει πρόβλημα στην ομαλή υποδοχή προσώπων που καταφθάνουν από το 

εξωτερικό, κυρίως πλοία αναψυχής και κρουαζιερόπλοια και, αντίστοιχα, την ομαλή 

τους αναχώρηση. 

 

Άρθρο 132 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα των - ερήμην και άνευ 

ενημέρωσης και έγκρισης από την Εκκλησία της Ελλάδος - τελούμενων 

δικαιοπραξιών με αντικείμενο τη ρευστοποιητέα μοναστηριακή ακίνητη περιουσία. 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται το δικαίωμα της Εκκλησίας της 

Ελλάδος στη διοίκηση και διαχείριση της περιουσίας αυτής. 

 

Άρθρα 133 έως 137 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επέρχονται αναγκαίες τροποποιήσεις των διατάξεων 

του ν. 4797/2021, με σκοπό τη βελτιστοποίηση του θεσμικού πλαισίου κρατικής 

αρωγής για τη χορήγηση επιχορήγησης σε δικαιούχους, πληγέντες από θεομηνίες. 

Ειδικότερα: 

 

- Αποσαφηνίζεται και συμπληρώνεται η έννοια του «δικαιούχου κρατικής αρωγής» με 

την προσθήκη των κοινωνιών αστικού και κληρονομικού δικαίου, στην έννοια της 

«επιχείρησης» (άρθρο 10 ν. 4797/2021). 

- Συμπληρώνεται η διάταξη που εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών για την 

έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις 

για την κάλυψη της ζημίας και τη διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης, ώστε να 

καθορίζονται και επιπλέον θέματα. Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα ρύθμισης των 
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ειδικότερων θεμάτων σχετικά με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιχορήγησης 

και για την περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, 

καθώς και για τις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου 

επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης ή μετατροπής της 

επιχείρησης σε άλλη μορφή, για τις θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 και μετά 

(άρθρα 11 και 14 ν. 4797/2021 ). 

- Συμπληρώνεται η διάταξη για την επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών 

με την προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έναντι του συνολικού 

ποσού της επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής του άρθρου 12Β, κατ’ 

ανάλογη εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης που προβλέπεται ήδη για τους κατ’ 

επάγγελμα αγρότες (άρθρο 13 ν. 4797/2021). 

- Ορίζεται με σαφήνεια ότι δικαιούχοι επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα 

παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται τόσο από φυσικά 

πρόσωπα, κατ’ επάγγελμα αγρότες, όσο και από νομικά πρόσωπα (άρθρο 4 ν. 

4797/2021). 

 

Άρθρο 138 

Κρίνεται αναγκαία η ενίσχυση στους τομείς της αλιείας, γεωργίας και 

υδατοκαλλιέργειας ως σημαντικών πυλώνων της πρωτογενούς μας παραγωγής. 

 

Άρθρο 139 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη προστίθεται παρ. 5β στο άρθρο 2 του ν. 3867/2010, με 

την οποία η προκαταβολή της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3867/2010 αφορά τις, μέχρι 

την έναρξη ισχύος της αξιολογούμενης ρύθμισης, βεβαιωμένες απαιτήσεις της 

Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής για τις οποίες δεν 

υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή 

επιλύθηκαν με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, για τον λόγο δε 

αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε εκατομμύρια ευρώ (€ 25.000.000).  

 

Επίσης, ορίζεται ότι ποσά που έχουν καταβληθεί από το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και 

παραμένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη μετά τη μεταφορά στον ειδικό λογαριασμό της 

παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, επιστρέφονται εντόκως στο Εγγυητικό 

Κεφάλαιο Ζωής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. 

 

Ακόμη, μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, προστίθεται παρ. 6, με την 

οποία αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού Κεφαλαίου 

Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του παρόντος, 

μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

 

Άρθρο 140 

 

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 2682/1999 περί 

αντικειμενικής απαλλαγής από ορισμένες επιβαρύνσεις μορφών χρηματοδότησης, 

στις οποίες συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).  
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Συγκεκριμένα το εν λόγω άρθρο τροποποιείται έτσι ώστε :  

α) να αποσαφηνιστεί ότι η ΕΤΕπ απαλλάσσεται και στις περιπτώσεις εξόδων 

μεταγραφής σε δημόσια βιβλία ή αρχεία, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων 

υπέρ δικαιωμάτων των υποθηκοφυλάκων ή ενεχυροφυλάκων ή κτηματολογικών 

γραφείων. Αν και τούτο προκύπτει και ερμηνευτικά από την ισχύουσα διάταξη 

(συγκεκριμένα από τη φράση: καθώς και άλλων παντός είδους ή φύσεως 

επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου ή γενικά υπέρ οιουδήποτε τρίτου), στην 

πράξη έχουν προκύψει περιπτώσεις άρνησης εφαρμογής της εν λόγω απαλλαγής. 

Συνεπώς η ρητή αναφορά των ως άνω απαλλαγών θα συνεισφέρει στην ασφάλεια 

δικαίου και στην επιτάχυνση των συναλλαγών.  

β) να συμπεριληφθούν και οι συμβάσεις των ν. 4412/2016, 4413/2016, οι συμβάσεις 

παραχώρησης έργων, καθώς και οι συμπράξεις του ν. 3389/2005 στη διάταξη με την 

οποία εξισώνονται οι ημεδαπές ή αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα με την 

ΕΤΕπ αναφορικά με το φορολογικό καθεστώς και την απαλλαγή από επιβαρύνσεις για 

συμβάσεις χρηματοδότησης στις οποίες μετέχει και η ΕΤΕπ. 

γ) να επεκταθεί η εφαρμογή των διατάξεων του ν.δ. της 17ης Ιουλίου/13ης Αυγούστου 

1923 και του ν.δ. 4001/1959 και στις εμπράγματες ασφάλειες που παρέχονται υπέρ 

της ΕΤΕπ προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ συμβάσεων δανείων και πιστώσεων ή 

συμβάσεων προβλεπομένων στις παρ. 1 και 2 του εν λόγω άρθρου.  

δ) να προβλεφθεί ο θεσμός του εκπροσώπου εξασφαλίσεων των ομολογιακών 

δανείων και για τα κοινοπρακτικά ή συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, στα οποία μετέχει 

η ΕΤΕπ, ώστε να αποφευχθεί ο κατακερματισμός των εξασφαλίσεων μεταξύ των 

συμμετεχόντων στη χρηματοδότηση και να εξασφαλίζεται το ενιαίο της απαίτησης και 

των υπέρ αυτής παρεχομένων εξασφαλίσεων. 

 

Άρθρα 141 έως 146 

 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του ν. 4370/2016 αποσκοπούν: 

α) στη ρύθμιση της διαδικασίας σταδιακής απόδοσης στα πιστωτικά ιδρύματα της 

ατομικής μερίδας που αυτά διαθέτουν στο Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης 

Καταθέσεων, μέσω της προσθήκης άρθρου 25α και της αναδιατύπωσης ορισμών και 

διατάξεων επί των άρθρων 3, 6 και 25, με σκοπό την προσαρμογή τους στις νέες 

διατάξεις που εισάγονται με το άρθρο 25α, 

β) στην αναδιατύπωση, για νομοτεχνικούς λόγους, της παρ. 5 του άρθρου 27, 

προκειμένου να επέλθει ευθυγράμμιση  με την υφιστάμενη διάταξη της παρ. 7 του 

άρθρου 11, περί της συναλλαγματικής ισοτιμίας που υιοθετείται σε περίπτωση 

καταθέσεων σε συνάλλαγμα, 

γ) στη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή στοιχείων από τα 

πιστωτικά ιδρύματα προς το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), 

αναφορικά με τον προσδιορισμό του αναλαμβανόμενου από αυτά κινδύνου, από την 

1η Ιουλίου στην 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, και αντιστοίχως, στη μετάθεση της 

ημερομηνίας καθορισμού και γνωστοποίησης των εισφορών προς το Σκέλος Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΣΚΚ), από το τέλος Σεπτεμβρίου στη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους, καθώς 

και της προθεσμίας καταβολής των εισφορών από τα πιστωτικά ιδρύματα από την 1η 
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Νοεμβρίου στη 15η Δεκεμβρίου εκάστου έτους. Οι ανωτέρω αλλαγές αφορούν τις 

παρ. 6 και 8 του άρθρου 27.  

δ) στην επίσπευση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

μεταφοράς των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΣΚΚ από λογαριασμούς τρίμηνων 

προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα πιστωτικά ιδρύματα σε ειδικούς 

λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, μέσω της τροποποίησης 

της παρ. 6 του άρθρου 39, προκειμένου η εν λόγω διαδικασία να ευθυγραμμιστεί 

χρονικά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 25α. 

 

Άρθρο 147 

 

Η Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουλίου 2009 για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών 

διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές 

αξίες (ΟΣΕΚΑ), τροποποιήθηκε με την Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 3-32 με την προσθήκη άρθρου 

82α. Η Οδηγία 2009/65 έχει ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4099/2012 

(Α’ 250). Συνεπώς, πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως ο ν. 4099/2012. 

 

Άρθρα 148, 149 και 150  

Στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, περί πλαισίου για την προληπτική 

αναδιάρθρωση, την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση 

οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την 

τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση και την 

αφερεγγυότητα), ψηφίσθηκε ο ν. 4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης 

ευκαιρίας και άλλες διατάξεις», ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2020 στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Α’ 207). Στον ανωτέρω ν. 4738/2020 προβλέπεται, στο 

Κεφάλαιο Β΄ του Δεύτερου Μέρους του Τρίτου Βιβλίου του, η παραχώρηση από το 

Δημόσιο καθηκόντων και αρμοδιοτήτων σε «Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης», 

ως αυτός ορίζεται στο άρθρο 217 (στ) του νόμου, με σκοπό την παροχή κοινωνικών 

μέτρων πρόνοιας για την κύρια (1η) κατοικία των ευάλωτων οφειλετών. Μέχρι την 

ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, οπότε και θα ενεργοποιηθεί ο Φορέας 

Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, με τις διατάξεις του Μέρους Β’ (άρθρα 13-26) του ν. 

4916/2022 (Α’ 65), προβλέφθηκε ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα προστασίας ευάλωτων 

οφειλετών, μέσω του οποίου προβλέπεται η επιδότηση του Δημοσίου σε 

προκαθορισμένο στον νόμο ποσό δόσης, που θα απομειώνει τη συνολική οφειλή, το 

οποίο θα καταβάλλεται, προκειμένου να ανασταλεί η διαδικασία πλειστηριασμού της 

κύριας κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, για χρονικό διάστημα δεκαπέντε μηνών ή 

μέχρι τη μεταβίβασή της στο Φορέα, όποιο από τα δύο προηγηθεί χρονικά. 

Προκειμένου για την έγκριση του προγράμματος από τους αρμόδιους ευρωπαϊκούς 

θεσμούς και την ενεργοποίησή του, επέρχονται βελτιώσεις στο νομοθετικό πλαίσιο 

υπέρ του ευάλωτου δανειολήπτη, και συγκεκριμένα: α) τροποποιούνται οι 

προϋποθέσεις ορισμού του δανειολήπτη ως «ευάλωτου» στον ν. 4738/2020 (Α’ 207), 

έτσι ώστε να αφαιρεθεί η πρόβλεψη υποχρεωτικής διαμονής στην Ελλάδα τα 
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τελευταία πέντε (5) έτη και β) αφαιρείται η υποχρέωση επιστροφής των ποσών της 

επιδότησης ως αχρεωστήτως καταβληθέντων στο Δημόσιο, σε περίπτωση 

υπαναχώρησης του ευάλωτου δανειολήπτη από τη μεταβίβαση της κύριας κατοικίας 

στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, μόλις αυτός συσταθεί. Με τις 

τροποποιήσεις αυτές επέρχεται η άμεση ενεργοποίηση του προγράμματος 

προστασίας ευάλωτων οφειλετών. 

 

Άρθρο 151 

Με την προτεινόμενη δημιουργία νέας δομής εντός της Διεύθυνσης Λογιστικής 

Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και τη δημιουργία ενός νέου 

τμήματος εντός αυτής, αντιμετωπίζεται το έλλειμμα της στοχευμένης υποστήριξης του 

εμβληματικού έργου της λογιστικής μεταρρύθμισης καθώς και της αξιόπιστης 

κατάρτισης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων από μία εξειδικευμένη 

δομή.  

 

Άρθρο 152 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 4935/2022 (Α΄103) με σκοπό 

την παροχή της δυνατότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης των στελεχών της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, της Γενικής Διεύθυνσης 

Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων, στο αντικείμενο είτε της 

εφαρμοσμένης ελεγκτικής - λογιστικής είτε της δημόσιας ελεγκτικής – λογιστικής, 

αντιμετωπίζεται το ζήτημα της εξειδικευμένης εκπαίδευσης των εν λόγω στελεχών για 

τη αρτιότερη επιτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και την υποστήριξη του 

εμβληματικού έργου της λογιστικής μεταρρύθμισης. 

 

Άρθρο 153 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση επέρχονται συμπληρώσεις και τεχνικές βελτιώσεις 

του άρθρου 67 του ν. 4270/2014.  

 

Άρθρο 154 

Προστίθεται εδάφιο στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 71 του ν. 

4270/2014, με το οποίο δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του προϊσταμένου 

οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για αιτήματα ανακατανομών 

πιστώσεων, μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του ειδικού φορέα του προϋπολογισμού του 

Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες», σε περίπτωση που οι 

προβλεπόμενες, κατ΄ έτος, σχετικές πιστώσεις στον ειδικό φορέα, δεν άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του. 

 

Άρθρο 155 

Αντικαθίσταται το άρθρο 72 του ν. 4270/2014 με σκοπό την εναρμόνιση του άρθρου 

με την οικονομική ταξινόμηση όπως αυτή προσδιορίζεται στο π.δ. 54/2018, στον ν. 

4270/2014, αλλά και στην υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του 

Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του 

Κρατικού Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240). 

 

354 



 

 

Άρθρο 156 

Καταργείται το άρθρο 73 του ν. 4270/2014 με το οποίο προσδιορίζονται οι πιστώσεις 

οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες, μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους στο 100%, αλλά στο 

90%. 

 

Άρθρο 157 

Επιτυγχάνεται η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 74 του ν. 4270/2014, 

καθώς ο Υπουργός Οικονομικών θα μπορεί, με αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, αύξηση πιστώσεων του προϋπολογισμού όχι μόνο 

των Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων αλλά του συνόλου των φορέων 

της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης, καλύπτεται ένα κενό στο νομοθετικό πλαίσιο που 

μέχρι σήμερα δεν προέβλεπε διαδικασία εγγραφής πιστώσεων κατά τη διάρκεια του 

οικονομικού έτους για τα έσοδα από δωρεές σε χρήμα που προορίζονται, με βάση τη 

δήλωση βούλησης του δωρητή, για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών από φορείς 

της Κεντρικής Διοίκησης χωρίς την ύπαρξη ρητής διάταξης νόμου.  

 

Άρθρο 158 

Προστίθεται εξουσιοδοτική διάταξη στο άρθρο 154 του ν. 4601/2019, αναφορικά με 

την υποχρέωση υποβολής ηλεκτρονικού τιμολογίου. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της 

υποχρεωτικότητας υποβολής του ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους οικονομικούς 

φορείς θα καθοριστεί με την κοινή υπουργική απόφαση που προβλέπεται από την 

εξουσιοδοτική διάταξη. 

 

Άρθρο 159 

Θεσπίζεται η χρήση του ηλεκτρονικού τιμολογίου σε όλες τις δημόσιες συμβάσεις που 

εκτελούνται στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 4601/2019 (Α΄ 44) 

ανεξαρτήτως ορίων ποσών. Η προτεινόμενη ρύθμιση επιβάλλεται από την ανάγκη 

πλήρους ενσωμάτωσης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στο πεδίο των δημοσίων 

δαπανών, ώστε να επιτυγχάνεται με τον τρόπο αυτόν η επιτάχυνση των διαδικασιών 

λήψης, επεξεργασίας και πληρωμής των δαπανών του Δημοσίου προς τους 

οικονομικούς φορείς (τόσο αναδόχους δημοσίων συμβάσεων όσο και υπεργολάβους, 

στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων). Οποιοδήποτε δε κόστος για τους 

οικονομικούς φορείς αναφορικά με την εφαρμογή της προτεινόμενης ρύθμισης 

αντισταθμίζεται από το σχετικό όφελος που προκύπτει μέσω της επιτάχυνσης των 

διαδικασιών. 

 

Άρθρο 160 

Θεσπίζεται η υποχρέωση των οικονομικών φορέων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

τιμολόγια που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών 

τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην περ. 12 του άρθρου 149 του ανωτέρω νόμου. 

 

Άρθρο 161 

Με την προτεινόμενη διάταξη ερμηνεύεται αυθεντικά η διάταξη της παρ. 13 του 

άρθρου 10 του ν. 3156/2003, ώστε να είναι σαφές ότι η μεταβίβαση των δανείων 

αυτών, για τα οποία έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, δεν τροποποιεί τους 
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ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις των δανείων, όπως ρητά ορίζεται στην παρ. 13 

του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και προκύπτει από τον επίσης εφαρμοστέο κανόνα 

του άρθρου 455 του ΑΚ, και ότι επομένως δεν επαυξάνεται η εγγυητική ευθύνη του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Άρθρο 162 

Με την εν λόγω ρύθμιση αίρονται αμφισημίες αναφορικά με τη καταβολή ενός 

επιπλέον μισθού, άπαξ σε δωδεκάμηνη βάση, στους υπαγόμενους στο ιατρικό και 

λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών, στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) 

των παρ. 3 και 4 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄ 115), όπως συμπληρώθηκε με 

τις όμοιες του άρθρου 8 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207), καθώς και της περ. (α) της παρ. 4 

του άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και της περ. (α) της παρ.9 του άρθρου 50 

του ν. 4633/2019 (Α΄ 161). 

 

Άρθρο 163 

Με την τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 4778/2021 εξειδικεύεται και 

προσδιορίζεται η εξουσιοδότηση προς τον Διοικητή της ΑΑΔΕ για την έκδοση 

κανονιστικής απόφασης, η οποία ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής της 

διαδικασίας ετήσιας αξιολόγησης του προσωπικού της ΑΑΔΕ. 

 

Άρθρο 164 

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 54 του ν. 4955/2022, το οποίο 

αφορά σε οργανωτικές αλλαγές στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής 

Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών, απαραίτητες για την εκπλήρωση ορόσημου δράσης του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ), προκειμένου η διάταξη να εκπληρώνει πλήρως 

τα ζητούμενα της δράσης του ΤΑΑ.  

 

Άρθρο 165 

Με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 το διοικητικό προσωπικό του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του ν. 

4440/2016 για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για δύο (2) έτη από την έναρξη 

ισχύος του νόμου αυτού (31.07.2020), ήτοι μέχρι την 31η.7.2022. Η προθεσμία αυτή 

κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί για μία εισέτι διετία προκειμένου: α) να δοθεί 

κατάλληλος χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής του ΝΣΚ στο ΕΣΚ, ενόψει της 

πρόσφατης ριζικής αναδιάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του με το π.δ. 

51/2022 (Α΄ 123), της εκτεταμένης ψηφιοποίησης των εργασιών και της ανάπτυξης 

διαλειτουργικότητας με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρχές και φορείς και β) του 

γεγονότος ότι, λόγω επικείμενης συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού διοικητικών 

υπαλλήλων του, πρέπει να διατηρηθεί για μία διετία η ευχέρεια για κατ’ εξαίρεση 

διενέργεια μετατάξεων στο ΝΣΚ υπαλλήλων από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224). 
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Άρθρο 166 

Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αυτοδίκαιη παράταση των ατομικών 

συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του προσωπικού, που απασχολείται για τις 

ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας και περιφερειακών 

Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ από την ημερομηνία λήξης τους 

έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών 

καθαριότητας, που βρίσκονται σε εξέλιξη και, σε κάθε περίπτωση, όχι πέραν της 

31ης.12.2022. 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 124 

Ο προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής αποτελεί βασική προϋπόθεση χωρίς την 

οποία καθίσταται αδύνατη η έναρξη των διαδικασιών για την υλοποίηση του έργου. 

 

Άρθρο 125 

Η ταχύτερη υλοποίηση του έργου της ανέγερσης των δικαστικών μεγάρων Βόλου και 

Λαμίας, μέσω της ένταξής τους σε διαδικασία ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, καθώς και η 

ανέγερση του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, επιβάλλουν την προώθηση 

της διαδικασίας παραχώρησης, τροποποίησης χρήσεων και καθορισμού όρων 

δόμησης, με νομοθετική διάταξη, διότι η υλοποίηση των εν λόγω ενεργειών μέσω της 

διοικητικής οδού είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα και θα επιβραδύνει την πορεία 

υλοποίησης του έργου.  

 

Άρθρο 126 

Στις ακριτικές περιοχές των νήσων Αγαθονησίου, Αρκιών, Μαράθου, Μεγίστης, 

Ψερίμου και Σαρίας της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), είχαν εκδοθεί 

αποφάσεις παραχώρησης ακινήτων κατά κυριότητα σε φυσικά πρόσωπα με καταβολή 

συμβολικού τιμήματος και για κοινωνικούς κυρίως λόγους, δυνάμει των παρ. 1 και 2 

του ως άνω άρθρου. Για τις αποφάσεις αυτές συντάχθηκαν συμβολαιογραφικές 

πράξεις, οι οποίες, στο πλαίσιο κτηματογράφησης των νήσων αυτών, 

αμφισβητήθηκαν με αγωγές εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου, ως παραχωρήσεις 

παρά μη κυρίου. Ακόμα και αν δικαιωθεί το Δημόσιο κατά τη διεκδίκηση των εν λόγω 

ακινήτων στο πλαίσιο εκδίκασης των κτηματολογικών αγωγών, υφίσταται ήδη το 

νομοθετικό πλαίσιο για την εκ νέου παραχώρηση των ακινήτων αυτών στους ήδη 

νομείς τους, το οποίο και πρόκειται να ενεργοποιηθεί για λόγους εθνικής πολιτικής 

και ενίσχυσης των ακριτικών περιοχών (άρθρο 5 του ν. 719/1977 (Α΄ 301) και άρθρο 

17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265). Ενόψει των ανωτέρω, για λόγους οικονομίας χρόνου και 

αποφυγής δικαστικών εξόδων για τους νομείς των ακινήτων αυτών και το ελληνικό 

Δημόσιο, προτείνεται η απόσυρση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του ελληνικού 

Δημοσίου ως προς τα ακίνητα που βρίσκονται εν λόγω νησιωτικές περιοχές και η 

αναγνώριση των ήδη νομέων ως κυρίων των ακινήτων αυτών, με τις οριζόμενες 

προϋποθέσεις. Επίσης, προβλέπεται ότι οι εκκρεμείς δίκες καταργούνται, ώστε να 

οριστικοποιηθούν οι σχετικές εγγραφές του Κτηματολογίου, υπέρ των νομέων των 

διεκδικούμενων ακινήτων. 
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Άρθρο 127  

Μετά τον αποχαρακτηρισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας (Δ΄ 237/2021), δεν 

υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο για την παραχώρηση της χρήσης τους προς τον Δήμο 

Ελευσίνας, διότι πλέον αυτά βρίσκονται εντός της ζώνης αιγιαλού και το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού (άρθρα 13 παρ. 2 περ. β΄, 14 

παρ. 2 και 15 παρ. 4 εδ. α΄ του ν. 2971/2001) δεν προβλέπει τη δυνατότητα 

παραχώρησης χρήσης ακινήτου εντός αιγιαλού προς Δήμο για την υλοποίηση σκοπών 

αντίστοιχων των προβλεπόμενων με την προτεινόμενη ρύθμιση. Συγκεκριμένα, η 

διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 περ. β΄ αναφέρεται σε παραχώρηση απλής χρήσης, σε 

ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κυρίως για την προσωρινή τοποθέτηση ομπρελοκαθισμάτων 

και τραπεζιών, με αντάλλαγμα που καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α του ίδιου 

νόμου, ενώ η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 δεν περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής 

της τέτοια έργα από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 

4 εδάφιο πρώτο του ν. 2971/2001, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα παραχώρησης 

της χρήσης αιγιαλού από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατ’ εξαίρεση χωρίς αντάλλαγμα, 

αφορά την εκτέλεση έργων δημόσιας ωφέλειας ή την εκτέλεση εκδηλώσεων 

εκπαιδευτικού, ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχομένου, βραχείας όμως 

χρονικής διάρκειας και δεν καλύπτει τη δυνατότητα παραχώρησης για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. 

 

Άρθρο 128  

Η έλλειψη πλήρους και σαφούς θεσμικού πλαισίου για την παραχώρηση κοινωφελών 

χώρων και χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας κυριότητας του Ελληνικού 

Δημοσίου σε όμορους Δήμους του Μ.Π.Ε-ΑΚ. καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

πραγματοποίηση της παραχώρησης αυτής και περαιτέρω εμποδίζει την αξιοποίηση 

των υπό παραχώρηση χώρων για κοινωφελείς σκοπούς υπέρ των τοπικών κοινωνιών.   

 

Άρθρο 129  

Η έλλειψη ερμηνευτικής διάταξης εν προκειμένω καθιστά εξαιρετικά δύσκολη την 

εφαρμογή της ερμηνευόμενης διάταξης, όταν προκύψει περίπτωση συμμετοχής σε γη, 

περιλαμβανόμενης στα διοικητικά τους όρια, περισσοτέρων του ενός Δήμου στη 

συνολική εδαφική έκταση που λήφθηκε υπόψη για την αδειοδότηση ΕΚΑΖ. 

 

Άρθρο 130 

Γιατί η προβλεπόμενη κανονιστική πράξη δεν περιλαμβάνει 

τα ποσοστά των ενισχύσεων με βάση τα ανώτατα όρια των κανονιστικών πράξεων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης για συγκεκριμένους τομείς. 

 

Άρθρο 131 

Η έλλειψη των κατάλληλων υποδομών συντελεί στη μη χρήση ορισμένων ελληνικών 

λιμένων ως συνοριακών σημείων διέλευσης. 

 

Άρθρο 132 
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Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ. αρ. 324/2020 απόφασης της Εκκλησίας της Ελλάδος 

το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της μοναστηριακής περιουσίας 

διατηρεί δια της Εκκλησιαστικής Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.) η 

Εκκλησία της Ελλάδος. 

Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της εν λόγω περιουσίας περιλαμβάνει και την 

κατοχή των ακινήτων, καθώς και το δικαίωμα σύστασης, διάθεσης, αλλοίωσης, 

κατάργησης των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών με τη σύμφωνη γνώμη των 

Ιερών Μονών. Το ως άνω δικαίωμα συνιστά παρεπόμενο δικαίωμα διοίκησης, χρήσης 

και κάρπωσης των ακινήτων χωρίς χρονικό περιορισμό αλλά εις το διηνεκές και με 

όλες τις εξουσίες του διοικητή, νομέα, κατόχου και κυρίου του ακινήτου ακόμη και 

της εκποιήσεως αυτού, της τελευταίας υπό τον όρο της σύμφωνης γνώμης της 

κυρίας Ιεράς Μονής. Η εγγραφή του εν λόγω δικαιώματος στα Κτηματολογικά 

Γραφεία εξυπηρετεί και το δημόσιο συμφέρον, διότι προστατεύει το δικαίωμα 

διοίκησης και διαχείρισης της ρευστοποιητέας περιουσίας των Ιερών Μονών που 

εξυπηρετεί δημόσιους σκοπούς, αλλά εξυπηρετεί και τις συναλλακτικές αρχές, διότι 

προστατεύει τους συναλλασσόμενους τρίτους δεδομένου ότι η κυρία Ιερά Μονή 

στερείται εξουσίας διαθέσεως της ρευστοποιητέας ακίνητης περιουσίας της, εφόσον 

κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μεταβίβαση εμπράγματου 

ή ενοχικού δικαιώματος επί ακινήτου που ανήκει στην κατηγορία της ρευστοποιητέας 

ακίνητης περιουσίας είναι άκυρη όταν ενεργείται ερήμην και εν 

αγνοία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 

Άρθρα 133 έως και 137  

Κρίνεται αναγκαία η θέσπιση των αξιολογούμενων ρυθμίσεων, ώστε αφενός να 

αποσαφηνισθούν οι περιπτώσεις δικαιούχων κρατικής αρωγής και αφετέρου να 

προβλεφθεί η δυνατότητα ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων της διαδικασίας 

επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού 

προσώπου, ή σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού της δικαιούχου επιχείρησης. 

Επιπλέον, οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι απαραίτητες, ώστε να διασφαλισθεί η ίση 

μεταχείριση αγροτών φυσικών και νομικών προσώπων ως προς την επιχορήγηση 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά μέσα παραγωγής, καθώς και 

φυσικών προσώπων κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης, ως προς τη δυνατότητα 

χορήγησης προκαταβολής έναντι της επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα 

παραγωγής. 

 

Άρθρο 138 

Κρίθηκε απαραίτητη η προσθήκη της νέας παρ. 6, λόγω του ότι οι εφαρμοζόμενοι 

Κανονισμοί της ΕΕ για το εν λόγω καθεστώς της «Αγροδιατροφής - Πρωτογενούς 

Παραγωγής και Μεταποίησης Γεωργικών Προϊόντων - Αλιείας – Υδατοκαλλιέργειας» 

(Υποκεφάλαιο ΣΤ του ν. 4887/2022), καθορίζουν συγκεκριμένα ποσοστά, τα οποία, 

ανάλογα με την Περιφέρεια στην οποία υλοποιείται η επένδυση, παρεκκλίνουν σε 

σχέση με τα οριζόμενα στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων και των ποσοστών 

που εφαρμόζονται στα λοιπά καθεστώτα. 

 

Άρθρο 139 
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Με τον ν. 3867/2010 (Α΄ 128) καθιερώθηκε σύστημα εγγυήσεως για την αντιμετώπιση 

της αφερεγγυότητας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ως προς το χαρτοφυλάκιο 

ζωής. Προς εκπλήρωση του σκοπού αυτού, συστάθηκε το «Εγγυητικό Κεφάλαιο 

Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής» (εφεξής «Εγγυητικό Κεφάλαιο»), νομικό πρόσωπο 

ιδιωτικού δικαίου (άρθρο 4). Οι ιδιαίτερες περιστάσεις της συγκεκριμένης χρονικής 

συγκυρίας δεν ευνοούσαν την άμεση ανάμειξη του Εγγυητικού Κεφαλαίου, αφού 

βρίσκονταν σε εξέλιξη διαδικασίες που αφορούσαν ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια ζωής 

επιχειρήσεων, οι οποίες είχαν τεθεί, εξαιρέσει των συγκεκριμένων χαρτοφυλακίων 

(ζωής), σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Έτσι, προκρίθηκε το διττό σχήμα σύμφωνα με το 

οποίο η ενεργός συμμετοχή του Εγγυητικού Κεφαλαίου, όσον αφορά τα εν λόγω 

ασφαλιστικά χαρτοφυλάκια του κλάδου ζωής προϋπέθετε, εφόσον ανελάμβανε αυτό 

κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στον νόμο την υποχρέωση ικανοποίησης των 

δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής, το πέρας της ασφαλιστικής 

εκκαθάρισης των ανωτέρω επιχειρήσεων (άρθρο 2 παρ. 5), ενώ για τις μετά την έναρξη 

ισχύος του τιθέμενες σε εκκαθάριση ασφαλιστικές επιχειρήσεις προβλέφθηκε να 

επιλαμβάνεται αμέσως (άρθρο 5 επ.). Όσον αφορά τις πρώτες, οι οποίες 

εξακολουθούν να είναι σε ασφαλιστική εκκαθάριση, δεν προκύπτει ομοιόμορφη 

εικόνα ικανοποίησης των δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής αλλά 

παρατηρείται αξιοσημείωτη απόκλιση, απότοκη, μεταξύ άλλων, της διαφορετικής 

περιουσιακής κατάστασης κάθε μίας. Η διαπίστωση αυτή, σε συνδυασμό προς τη 

διάρκεια των εκκαθαρίσεων, η οποία υπερβαίνει στην προκειμένη περίπτωση την 

δεκαετία, δημιουργεί εξ αντικειμένου ανάγκες εξισορρόπησης και εξορθολογισμού 

περιλαμβανομένης της σταδιακής επιτάχυνσης της διαδικασίας ικανοποίησης των 

δικαιούχων απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. Οι συνθήκες αυτές, όπως 

διαμορφώθηκαν προϊόντος του χρόνου, ευνοούν πλέον την περιορισμένη και σε 

αρμονία προς τις ισχύουσες ρυθμίσεις του ν. 3867/2010, συμβολή του Εγγυητικού 

Κεφαλαίου σε χρόνο προγενέστερο της λήξης των ασφαλιστικών εκκαθαρίσεων κατά 

τρόπο, όμως, που να μην διαταράσσεται ο σκοπός αλλά και η συστηματικότητα του ν. 

3867/2010. Έτσι, με το άρθρο 92 του ν. 4714/2020 προστέθηκε παρ. 5α στο άρθρο 2 

του ν. 3864/2010 που προέβλεπε τη χορήγηση, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 

προκαταβολής ποσού είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€ 25.000.000). Σήμερα, 

κρίνεται σκόπιμο η προκαταβολή αυτή να επαναληφθεί, συμπεριλαμβάνοντας και 

τους δικαιούχους που εντάχθηκαν μεταγενέστερα στην Κατάσταση Δικαιούχων 

Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής. 

Επίσης, με τη νέα διάταξη ρυθμίζεται το ζήτημα του χειρισμού τυχόν αδιάθετων 

υπολοίπων, καθώς προβλέπεται ότι ποσά που έχουν καταβληθεί από το Εγγυητικό 

Κεφάλαιο Ζωής και παραμένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη μετά τη μεταφορά στον 

ειδικό λογαριασμό της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, επιστρέφονται 

εντόκως στο Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. 

Ακόμη, αναστέλλεται κάθε αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού 

Κεφαλαίου Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. Δεδομένου ότι το Εγγυητικό Κεφάλαιο 

Ζωής ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία των δικαιούχων από ασφάλιση - ως 

περιπτώσεων που χρήζουν αυξημένης προστασίας λόγω της φύσης του δικαιώματος 

της ασφάλισης - περιορίζοντας τις αρνητικές οικονομικές συνέπειες της 
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αφερεγγυότητας ασφαλιστικής εταιρίας ζωής, είναι απαραίτητο να προστατευτεί η 

χρηματοοικονομική του ισορροπία, ώστε να είναι δυνατόν, μετά τη λήξη της 

εκκαθάρισης, να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δικαιούχων εξασφαλίζοντας την ίση 

μεταχείρισή τους. Επίσης, με την προσθήκη αυτή εξασφαλίζεται αναλογική 

νομοθετική ρύθμιση για τους εγγυητικούς φορείς της ασφαλιστικής αγοράς, ήτοι το 

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ιδιωτικής Ασφάλισης Ζωής και το Επικουρικό Κεφάλαιο 

Ασφάλισης Ευθύνης από Ατυχήματα Αυτοκινήτων. 

 

Άρθρο 140  

 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις αντιμετωπίζονται τα κάτωθι προβλήματα:  

1. Λήγει οποιαδήποτε (ερμηνευτική) αμφιβολία περί των απαλλαγών που τυγχάνει η 

ΕΤΕπ, ως ενωσιακό όργανο, σε όλα τα κράτη μέλη με βάση τις ιδρυτικές διατάξεις που 

περιλαμβάνονται στη Συνθήκη (άρθρο 343) και το από 8 Απριλίου 1965 Πρωτόκολλο 

(άρθρο 21), αναφορικά με την εγγραφή εξασφαλίσεων. Ειδικότερα καθίσταται πλέον 

σαφές ότι και στην Ελλάδα η ΕΤΕπ δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε επιβάρυνση και 

τέλος για την καταχώριση σε οποιαδήποτε δημόσια βιβλία και μητρώα των 

συμβάσεων κύριων και παρεπόμενων εξασφαλιστικών, στις οποίες συμβάλλεται.  

2. Επικαιροποιείται η διάταξη, ώστε να συμπεριλάβει νέες μορφές και εργαλεία που 

χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα για την προμήθεια και εκτέλεση 

έργων και υπηρεσιών στο πλαίσιο της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής της 

χώρας, όπως ενδεικτικά είναι οι συμβάσεις παραχώρησης έργων και υπηρεσιών, οι 

συμβάσεις στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ και της 

Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας, καθώς και οι συμβάσεις σύμπραξης 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).  

3. Η ΕΤΕπ είναι χρηματοδοτικός οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν εμπίπτει 

αυστηρά στην έννοια του «πιστωτικού ιδρύματος», στην οποία περιλαμβάνονται οι 

τράπεζες και τα χρηματοδοτικά ιδρύματα που τελούν υπό την εποπτεία της ΕΚΤ και 

των κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών. Για τον λόγο αυτό δεν επωφελείται των 

προνομίων που θεσπίζουν το ν.δ. 4001/1959 και το ν.δ. 17/1023 για τις ασφάλειες που 

συστήνονται υπέρ εμπορικών τραπεζών (τα οποία αφορούν κυρίως την προστασία του 

εγκύρου των εξασφαλίσεων που παρέχονται σε χρόνο πριν την πτώχευση, αλλά και 

την επιτάχυνση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης). Με την εν λόγω 

τροποποίηση επεκτείνονται τα ως άνω προνόμια και στην ΕΤΕπ.  

4. Με την πρόβλεψη εκπροσώπου εξασφαλίσεων ειδικά για τα χρηματοδοτικά 

σχήματα που συμμετέχουν κοινοπρακτικά η ΕΤΕπ και λοιποί χρηματοδότες, ο οποίος 

θα διαχειρίζεται τις εξασφαλίσεις και θα ενεργεί στο όνομα των συμμετεχόντων 

χρηματοδοτών, χωρίς να καθίσταται απαραίτητο η δανειακή σύμβαση της ΕΤΕπ να 

λαμβάνει τη μορφή ομολογιακού δανείου, αλλά και αυτή ενός απλού τραπεζικού 

δανείου, η ΕΤΕπ θα μπορεί να χορηγεί δάνεια απευθείας με τη σύμπραξη λοιπών 

δανειστών χρησιμοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία και δανειακές συμβάσεις 

που χρησιμοποιεί κατά πάγια τακτική επ’ ωφελεία των δανειοληπτών, οι οποίοι θα 

έχουν πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ με σημαντική μείωση κόστους 

προετοιμασίας των δανειακών συμβάσεων και απλούστευση των διαδικασιών 

προετοιμασίας, σύνταξης και εκτέλεσης αυτών. Έτσι θα διευκολυνθεί και η σύμπραξη 
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της ΕΤΕπ με εμπορικές τράπεζες. Άλλωστε η συμμετοχή της ΕΤΕπ στις πιστωτικές 

συμπράξεις αποτελεί εχέγγυο και λειτουργεί ως κίνητρο για τη συμμετοχή και των 

εμπορικών τραπεζών στη χρηματοδότηση έργων.  

Ανακεφαλαιώνοντας, τονίζεται ότι η ΕΤΕπ έχει στηρίξει ιστορικά στην Ελλάδα την 

ανάπτυξη των τομέων των υποδομών και της ενέργειας, διαθέτοντας κεφάλαια είτε 

στον δημόσιο τομέα είτε στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας. Στην περίπτωση 

χρηματοδοτήσεων στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας, αυτό επιτυγχάνεται είτε 

άμεσα, χρηματοδοτώντας μόνη ή από κοινού με ελληνικές και αλλοδαπές εμπορικές 

τράπεζες και λοιπούς πολυμερείς διεθνείς χρηματοδοτικούς οργανισμούς, ιδιωτικά 

αλλά και δημόσια έργα και υπηρεσίες, τα οποία υλοποιούνται με τη μέθοδο των 

δημοσίων συμβάσεων έργων, παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, είτε έμμεσα διαθέτοντας 

σχετικά κεφάλαια σε εμπορικές τράπεζες ή / και σε λοιπά επενδυτικά σχήματα είτε 

άμεσα με τη μορφή απευθείας χρηματοδότησης των φορέων υλοποίησης. Καθώς μια 

νέα «γενιά» έργων αναπτύσσεται στην Ελλάδα τόσο στον τομέα των υποδομών με νέα 

έργα παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ, όσο και στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο του 

Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα και του Ελληνικού Σχεδίου Δίκαιης 

Μετάβασης, η ΕΤΕπ αναμένεται να κληθεί να υποστηρίξει πιο άμεσα και ενεργά τον 

ιδιωτικό τομέα που θα αναλάβει τη στήριξη τέτοιων έργων.  

Σε συμμόρφωση προς τις ενωσιακές διατάξεις για την ίδρυση και λειτουργία της ΕΤΕπ, 

η Ελληνική Δημοκρατία με το άρθρο 23 του ν. 2682/1999 θέσπισε το ειδικό καθεστώς 

που διέπει τις χρηματοδοτήσεις της ΕΤΕπ στην Ελλάδα. Καθώς νέα δεδομένα έχουν 

δημιουργηθεί τόσο στην ελληνική όσο και στην ευρωπαϊκή αγορά με κυρίαρχο 

χαρακτηριστικό τον διευρυμένο ρόλο της ΕΤΕπ στην άμεση και απευθείας 

χρηματοδοτική στήριξη επενδύσεων εντός των κρατών μελών, κρίνεται απαραίτητη η 

τροποποίηση των ειδικών διατάξεων του ν. 2682/1999. 

 

Άρθρα 141 έως 146  

 

α) Το Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων δημιουργήθηκε με εισφορές των 

πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα με τις παρ. 11 έως 15 του άρθρου 4 του ν. 

3746/2009, ώστε να καλυφθεί η αύξηση του ποσού εγγύησης των καταθέσεων από το 

ΤΕΚΕ από το αρχικό ποσό των 20.000 ευρώ, στο ισχύον ποσόν των 100.000 ευρώ. Το 

ΠΚΚΚ διατηρήθηκε και στον ν. 4370/2016, όπου προβλέφθηκε εξαρχής ότι αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο των πιστωτικών ιδρυμάτων. Ωστόσο, πλέον εκλείπουν οι 

συνθήκες που επέβαλαν τον σχηματισμό του ΠΚΚΚ με έκτακτες εισφορές των 

πιστωτικών ιδρυμάτων από το 2009 και εφεξής, καθώς: α) τα διαθέσιμα του ΤΕΚΕ 

υπερβαίνουν σημαντικά το ελάχιστο επιτρεπτό όριο του 0,8% των εγγυημένων 

καταθέσεων, β) έχει επιτευχθεί πλέον η χρηματοπιστωτική ευστάθεια και συνεχίζεται 

η αύξηση των καταθέσεων, γ) έχει μειωθεί σημαντικά ο όγκος των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων και δ) η απόδοση του ΠΚΚΚ στα πιστωτικά ιδρύματα θα 

ενισχύσει, σημαντικά, τον δείκτη κεφαλαιακής τους επάρκειας και ως εκ τούτου θα 

ενισχύσει τα περιθώρια χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. 

β) Η αναδιατύπωση της παρ. 5 του άρθρου 27 του ν.4370/2016 είναι απαραίτητη, προς 

τον σκοπό διασφάλισης της συνέπειας στις διατάξεις του ιδίου νόμου. 
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γ) Οι μεταθέσεις των καταληκτικών ημερομηνιών στις παρ. 6 και 8 του άρθρου 27 του 

ν. 4370/2016 είναι απαραίτητες, προκειμένου τα υποβαλλόμενα στο ΤΕΚΕ στοιχεία 

από τα πιστωτικά ιδρύματα να είναι τα πλέον οριστικά και να μην υπόκεινται σε 

περαιτέρω τροποποιήσεις, με στόχο να καταστεί συνολικά η διαδικασία εύρυθμη και 

αποτελεσματική.  

δ) Η μεταφορά των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΣΚΚ σε ειδικούς λογαριασμούς που 

τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι απαραίτητη για την επίτευξη πλήρους 

συμμόρφωσης με το άρθρο 44 (2) της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ και είναι σκόπιμο να λάβει 

χώρα παράλληλα με την απόδοση στα πιστωτικά ιδρύματα της ατομικής μερίδας που 

αυτά διαθέτουν στο ΠΚΚΚ. 

 

Άρθρο 147 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 78 της Οδηγίας 2009/65/ΕΚ, οι εταιρείες επενδύσεων και οι 

εταιρείες διαχείρισης απαιτείται να συντάσσουν ένα σύντομο έγγραφο με βασικές 

πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά των οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ), το οποίο παρέχεται στους επενδυτές («βασικές 

πληροφορίες για τους επενδυτές»), ώστε οι εν λόγω επενδυτές να είναι ευλόγως σε 

θέση να κατανοούν τη φύση και τους κινδύνους του προσφερόμενου σε αυτούς 

ΟΣΕΚΑ.  

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014 απαιτείται από τους παραγωγούς 

συσκευασμένων επενδυτικών προϊόντων για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικών 

προϊόντων βασιζόμενων σε ασφάλιση (PRIIP), προτού διατεθεί ένα PRIIP σε ιδιώτες 

επενδυτές, να καταρτίζουν και να δημοσιεύουν έγγραφο βασικών πληροφοριών για 

το εν λόγω προϊόν, προκειμένου να παρέχουν τη δυνατότητα στους ιδιώτες επενδυτές 

να κατανοήσουν και να συγκρίνουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τους κινδύνους του 

PRΙΙΡ.  

Οι ΟΣΕΚΑ θεωρούνται επίσης PRIIP. 

Οι «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και τα έγγραφα βασικών πληροφοριών 

καλύπτουν κατ’ ουσίαν τις ίδιες απαιτήσεις παροχής πληροφοριών.  

Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να εξασφαλιστεί ότι οι ιδιώτες επενδυτές σε PRIIP, οι οποίοι 

ενδιαφέρονται να αποκτήσουν μερίδια ΟΣΕΚΑ, δεν θα λαμβάνουν, από 1ης 

Ιανουαρίου 2023, και τα δύο έγγραφα για το ίδιο χρηματοπιστωτικό προϊόν. Πρέπει 

επομένως να οριστεί ότι το έγγραφο βασικών πληροφοριών θεωρείται ότι πληροί τις 

απαιτήσεις που ισχύουν όσον αφορά τις βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές. 

Επιπλέον, για τους επενδυτές εκτός των ιδιωτών επενδυτών, οι εταιρείες επενδύσεων 

και οι εταιρείες διαχείρισης θα πρέπει να συνεχίσουν να καταρτίζουν «βασικές 

πληροφορίες για τους επενδυτές» σύμφωνα με την Οδηγία 2009/65/ΕΚ, εκτός εάν 

αποφασίσουν να καταρτίσουν έγγραφο βασικών πληροφοριών, όπως ορίζεται στον 

Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1286/2014. Στις εν λόγω περιπτώσεις, οι αρμόδιες αρχές δεν θα 

πρέπει να υποχρεώνουν τις εταιρείες επενδύσεων και τις εταιρείες διαχείρισης να 

παρέχουν τις «βασικές πληροφορίες για τους επενδυτές» και μόνο το έγγραφο 

βασικών πληροφοριών θα πρέπει να παρέχεται στους εν λόγω επενδυτές.  

Ενόψει των ανωτέρω και δεδομένου ότι με τις υφιστάμενες διατάξεις δεν δίνεται 

επαρκής χρόνος στους εμπλεκόμενους στις επενδύσεις να υιοθετήσουν τις νέες 
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αλλαγές, προστέθηκε, με την Οδηγία 2021/2261, σχετικό άρθρο 82α στην Οδηγία 

2009/65/ΕΚ, για την ενσωμάτωση του οποίου στο εσωτερικό δίκαιο προστίθεται 

άρθρο 84α στον ν. 4099/2012. 

 

Άρθρα 148 έως 150  

 

Η καθυστέρηση ενεργοποίησης του ενδιάμεσου προγράμματος αποτελεί πρόβλημα, 

γιατί κωλύει την προστασία των ευάλωτων οφειλετών από διαδικασίες αναγκαστικής 

εκτέλεσης.  

 

Άρθρο 151 

 

Η απαιτούμενη υποστήριξη του έργου της λογιστικής μεταρρύθμισης καθώς και της 

κατάρτισης αξιόπιστων ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, 

προϋποθέτει την άμεση σύσταση εξειδικευμένης διοικητικής δομής εντός της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και τη 

δημιουργία εντός αυτής τμήματος για τη σύνταξη Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων. Επίσης, η δομή θα πρέπει να συλλειτουργήσει τόσο με την 5η μελέτη 

που αρχίζει στο πλαίσιο του νέου συστήματος πληροφορικής της Κεντρικής Διοίκησης 

(GOV ERP), όσο και με τον εμπειρογνώμονα (expert της Τεχνικής Βοήθειας (DG 

REFORM), στο τρίτο τρίμηνο του 2022.  

 

Άρθρο 152 

 

Απαραίτητο συστατικό της μεταρρύθμισης είναι η επιμόρφωση των στελεχών της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, η οποία κρίνεται σημαντική για την 

υποστήριξη του σημαντικού έργου που έχει αναλάβει η Διεύθυνση στο πλαίσιο της 

λογιστικής μεταρρύθμισης.   

 

Άρθρο 153 

 

Επέρχονται συμπληρώσεις και τεχνικές βελτιώσεις των διατάξεων του άρθρου 67 του 

ν. 4270/2014, ώστε να είναι σύμφωνες με την εκδοθείσα -κατ΄ εξουσιοδότηση των 

παρ. 2 και 3 του άρθρου 55 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014- 

υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού» (Β΄ 3240).  

 

Άρθρο 154 

 

Προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 71 του 

ν. 4270/2014 ώστε, κατ΄ εξαίρεση, να μην απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του 

προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών για αιτήματα 

ανακατανομών πιστώσεων, μεταξύ μειζόνων κατηγοριών του ειδικού φορέα του 

προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» σε 
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περίπτωση που οι προβλεπόμενες, κατ΄ έτος, σχετικές πιστώσεις στον ειδικό φορέα, 

δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων του. Με την εν λόγω ρύθμιση δίνεται επιπλέον 

ευελιξία στον Υπουργό Οικονομικών, ως δημοσιονομικό θεματοφύλακα, για 

αμεσότερη ανταπόκριση, απέναντι σε απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 155 

 

Απαιτείται η εναρμόνιση του άρθρου 72 του ν. 4270/2014 με την οικονομική 

ταξινόμηση, όπως αυτή προσδιορίζεται στο π.δ. 54/2018, στο ν. 4270/2014, αλλά και 

στην υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών «Οικονομική και Διοικητική Ταξινόμηση του Κρατικού 

Προϋπολογισμού» (Β΄3240). Η εν λόγω διάταξη αποτελεί πλέον τη βασική νομοθετική 

ρύθμιση για την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών, με τις οποίες θα 

ορίζονται για ορισμένη χρονική περίοδο ή για το σύνολο του οικονομικού έτους τόσο 

το ποσοστό διάθεσης των πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού, όσο και τα όρια 

πληρωμών.  

 

Άρθρο 156 

 

Καταργείται το άρθρο 73 του ν. 4270/2014 με το οποίο προσδιορίζονται οι πιστώσεις 

οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες, μέχρι την 30η Ιουνίου κάθε έτους στο 100%, αλλά στο 

90%. Από την εφαρμογή της διάταξης μέχρι σήμερα έχει παρατηρηθεί ότι το ύψος των 

πιστώσεων οι οποίες μέχρι την 30η Ιουνίου ήταν υποχρεωτικά διαθέσιμες στο 90% 

ήταν ιδιαίτερα περιορισμένες με αποτέλεσμα η διάταξη να μην επιτυγχάνει τον 

δημοσιονομικό στόχο του περιορισμού των διαθέσιμων πιστώσεων για ελαστικές 

δαπάνες στον προϋπολογισμό των φορέων. Από την άλλη, η διάταξη εμπόδιζε την 

χορήγηση, πριν την 1η Ιουλίου, αυξημένου ποσοστού διάθεσης, σε ποσοστό άνω του 

90%, σε πλήρως αιτιολογημένες περιπτώσεις. Εξάλλου από την εφαρμογή της προς 

κατάργηση διάταξης, σε συνδυασμό με την Α.Π. οικ. 2/122106/ΔΠΓΚ/19-12-2021 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Διάθεση των πιστώσεων του 

Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022» (ΑΔΑ: ΨΤ09Η-9Ρ3), το 

αποτέλεσμα που αποτυπώνεται είναι ότι το σύνολο των εγγεγραμμένων πιστώσεων 

στον τακτικό προϋπολογισμό για πρωτογενείς δαπάνες ήταν ύψους 52.329.545.000 

ευρώ, εκ των οποίων οι άμεσες διαθέσιμες πιστώσεις ήταν ύψους 50.306.041.873 

ευρώ (ήτοι 96,1%) και οι μη διαθέσιμες μέχρι 30/6/2022 πιστώσεις ήταν ύψους 

2.023.503.127 ευρώ (ήτοι 3,9%). Εξαιρουμένων δε των εξοπλιστικών δαπανών τα 

αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται σε 98,3% και 1,7%.  

 

Άρθρο 157 

 

Αντιμετωπίζεται το ζήτημα της αύξησης των πιστώσεων, με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, του συνόλου των φορών της Κεντρικής Διοίκησης και όχι μόνο των 

Υπουργείων και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, ενώ καλύπτεται ένα νομοθετικό 

κενό ως προς τη διαδικασία εγγραφής πιστώσεων κατά τη διάρκεια του οικονομικού 
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έτους για τα έσοδα από δωρεές σε χρήμα που προορίζονται, με βάση τη δήλωση 

βούλησης του δωρητή, για την κάλυψη συγκεκριμένων δαπανών από φορείς της 

Κεντρικής Διοίκησης.  

 

Άρθρα 158 έως 160 

 

Μέχρι σήμερα η υποχρέωση έκδοσης ηλεκτρονικού τιμολογίου υφίσταται μόνο άνω 

συγκεκριμένων ορίων ποσών. 

 

Άρθρο 161 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη ερμηνεύεται αυθεντικά η διάταξη της παρ. 13 του 

άρθρου 10 του ν. 3156/2003, ώστε να είναι σαφές ότι η μεταβίβαση των δανείων 

αυτών, για τα οποία έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, δεν τροποποιεί τους 

ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις των δανείων, και ότι επομένως δεν 

επαυξάνεται η εγγυητική ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Άρθρο 162 

 

Αίρονται οι αμφισημίες αναφορικά με την αληθή έννοια των ερμηνευόμενων 

διατάξεων. 

 

Άρθρο 163  

 

Η υφιστάμενη διατύπωση της τροποποιούμενης διάταξης δεν περιλαμβάνει 

εξουσιοδότηση ως προς την έκδοση κανονιστικής απόφασης για τη μεταβατική 

διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 20 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), η οποία αφορά στη 

διαδικασία αξιολόγησης του έτους 2020. 

 

Άρθρο 164  

 

Η διάταξη του άρθρου 54 του ν. 4955/2022 θεσπίστηκε για την εκπλήρωση ορόσημου 

του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

Άρθρο 165 

 

Η λήξη την 31η.7.2022 της παράτασης της σχετικής προθεσμίας των παρ. 6 και 7 του 

άρθρου 66 του ν. 4714/2020 περί εξαίρεσης του διοικητικού προσωπικού του Ν.Σ.Κ. 

από το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας του ν. 4440/2016, στερεί τη δυνατότητα από 

αυτό (Ν.Σ.Κ.) να στελεχωθεί εγκαίρως με το απαραίτητο, για τη λειτουργία των 

οργανικών του μονάδων, διοικητικό προσωπικό, πρόβλημα που επιτείνεται και λόγω 

της επικείμενης συνταξιοδότησης αρκετών υπαλλήλων.  

 

Άρθρο 166  
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Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία δεδομένης της επιτακτικής ανάγκης καθαριότητας των 

κτιρίων του Υπουργείου Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, μέχρι την ολοκλήρωση των εν 

εξελίξει διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 124 

 

Αφορά ολόκληρο το κοινωνικό σύνολο. 

 

 

Άρθρο 125 

 

Αφορά τους πολίτες των τοπικών κοινωνιών του Βόλου και της Λαμίας και τους 

λειτουργούς της δικαιοσύνης. 

 

Άρθρο 126 

 

Η προτεινόμενη διάταξη αφορά τους μόνιμους κατοίκους, νομείς ακινήτων που 

διεκδικούνται από το ελληνικό Δημόσιο και τα οποία βρίσκονται στις νήσους 

Αγαθονήσι, Αρκιούς, Μάραθο, Μεγίστη, Ψέριμο και Σαρία. 

 

Άρθρο 127 

 

Η προτεινόμενη διάταξη αφορά τον Δήμο Ελευσίνας και τους πολίτες της τοπικής 

κοινωνίας. 

 

Άρθρο 128 

Αφορά τους Δήμους Ελληνικού - Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου και τους 

κατοίκους των περιοχών αυτών.  

 

Άρθρο 129 

 

Αφορά τους Δήμους, που συμμετέχουν με τμήμα γης, που εμπίπτει στα υφιστάμενα 

διοικητικά τους όρια, επί της συνολικής εδαφικής έκτασης που λήφθηκε υπόψη για 

την αδειοδότηση της ΕΚΑΖ.  

 

 

Άρθρα 133 έως 137  

 

Οι ρυθμίσεις αφορούν στους δικαιούχους επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών από 

θεομηνίες. Πέραν αυτών, επηρεάζεται και το σύνολο της κοινωνίας, με πολυεπίπεδο 

τρόπο, ιδίως λόγω του γεγονότος ότι οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις συνιστούν ένα 

ακόμα ειδικότερο μέσο για την ενίσχυση της ικανότητας του διοικητικού μηχανισμού 
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να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην ενίσχυση πληττόμενων λόγω έκτακτης 

συνθήκης και συνεπώς, στη στήριξη της ελληνικής οικονομίας. 

 

Άρθρο 139 

 

Αφορά το Εγγυητικό Κεφάλαιο, τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή και τους δικαιούχους 

απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής της παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3867/2010. 

 

Άρθρο 140  

 

Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων καθώς και τις 

ημεδαπές και αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα, στον βαθμό που 

συμμετέχουν σε χρηματοδότηση έργου, που τυγχάνει χρηματοδότησης από την ΕΤΕπ. 

 

Άρθρα 141 έως 147  

 

Οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις αφορούν τα πιστωτικά ιδρύματα, το ΤΕΚΕ, την Τράπεζα 

της Ελλάδος και, έμμεσα, όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που συναλλάσσονται με 

τα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Άρθρα 148 έως 150  

 

Τους δανειολήπτες που πληρούν τα κριτήρια των «ευάλωτων οφειλετών». 

 

Άρθρο 140 

 

Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ). 

 

Άρθρο 141  

 

Αφορά τις εταιρείες επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης και εμμέσως το σύνολο της 

κεφαλαιαγοράς. 

 

Άρθρο 142 

 

Αφορά οργανική μονάδα της δημόσιας διοίκησης.  

 

 

Άρθρο 151  

 

Το Λογιστικό Πλαίσιο της Γενικής Κυβέρνησης θα εφαρμοστεί από τις οντότητες 

αναφοράς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 54/2018. Τα οφέλη από την 

εφαρμογή ενός σύγχρονου Πλαισίου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης αφορούν 
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τους Παρόχους Πόρων (φορολογούμενους, δανειστές), τους Λήπτες Υπηρεσιών και 

τελικά τους Πολίτες ως φυσικούς δικαιούχους των οντοτήτων του Δημόσιου Τομέα. 

Η άμεση σύσταση της νέας Διοικητικής Δομής εντός της Διεύθυνσης Λογιστικής 

Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ) σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης και η δημιουργία ενός νέου 

τμήματος θα βοηθήσουν σημαντικά στη στοχευμένη υποστήριξη του έργου της 

Λογιστικής Μεταρρύθμισης που άπτεται ολόκληρης της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Άρθρο 152 

 

Η επιμόρφωση των στελεχών της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης θα 

βοηθήσει στην υποστήριξη του έργου της Λογιστικής Μεταρρύθμισης και της 

μακροπρόθεσμης εφαρμογής της. 

 

Άρθρα 150 έως 154 

 

Αφορούν την Κεντρική Διοίκηση, συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. που ανήκουν 

στην Κεντρική Διοίκηση καθώς και στους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Άρθρα 155 έως 157  

 

Όλους τους αναδόχους και τους υπεργολάβους δημοσίων συμβάσεων για τις 

κατηγορίες συμβάσεων που αναφέρονται στο άρθρο 148 του ν. 4601/2019 (Α’ 44). 

 

Άρθρο 158 

 

Τους αποκτώντες δανειακές απαιτήσεις, κατόπιν πώλησης και μεταβίβασης, για τις 

οποίες απαιτήσεις είχε παρασχεθεί η εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με 

τις διατάξεις των ν. 2322/1995 και 4549/2018. 

 

Άρθρο 159 

 

Το ιατρικό και λοιπό προσωπικό που εργάζεται στα Προαναχωρησιακά Κέντρα 

Κράτησης Αλλοδαπών, στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, στα 

Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Επικράτειας. 

 

Άρθρο 160 

 

Άμεσα αφορά τους εργαζόμενους στον τομέα της καθαριότητας με συμβάσεις 

εργασίας ορισμένου χρόνου στο Υπουργείο Οικονομικών και στην ΑΑΔΕ και έμμεσα το 

σύνολο του προσωπικού, αλλά και τους πολίτες, που επισκέπτονται τους χώρους των 

ανωτέρω υπηρεσιών.   
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 Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 
Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
                    Άρθρα, 133-137, 159             ΝΑΙ Χ     ΟΧΙ  
                    Άρθρα 124-127, 147-158               ΝΑΙ       Χ ΟΧΙ  

 Άρθρα 148-150: Η προστασία των ευάλωτων οφειλετών από διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης έχει αποτελέσει αντικείμενο νομοθετικής ρύθμισης, και δη 

έχει συσταθεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης Ακινήτων του άρθρου 218 

του ν. 4738/2020.  

Επιπλέον, με τα άρθρα 13 επ. του ν. 4916/2022 (Α’ 65) εισήχθη Πρόγραμμα 

Συνεισφοράς του Δημοσίου με ωφελούμενους ευάλωτους οφειλέτες για το χρονικό 

διάστημα μέχρι τη μεταβίβαση της κατοικίας τους στον Φορέα Απόκτησης και 

Επαναμίσθωσης του ν. 4738/2020. 

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 

i) με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής 
πράξης; 

 

Άρθρα 133-137  

 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις προτεινόμενες 

ρυθμίσεις απαιτούν διάταξη τυπικού νόμου. 

 

 

Άρθρα 143-145 

 

Οι παρούσες διατάξεις τροποποιούν την περ. α) του 

άρθρου 217 ν. 4738/2020 (Α’ 217), την παρ. 2 του άρθρου 

22 ν. 4916/2022 (Α’ 65) και την παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 

4916/2022. 

 

Άρθρο 149 

Αφορά στην τροποποίηση του άρθρου 21 του ν. 

4935/2022. 

 

Άρθρα 150-154 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγουν τροποποιήσεις στον 

ν. 4270/2014 (Α’ 143).  

 

Άρθρα 155-157 

- Επειδή αφορά στην τροποποίηση της ίδιας της διάταξης 

του άρθρου 148 του ν. 4601/2019, στην οποία 

αναφέρονται τα όρια ποσών για τα ηλεκτρονικά τιμολόγια 

που εκδίδονται κατά την εκτέλεση συγκεκριμένων 
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συμβάσεων. Ως εκ τούτου δεν μπορεί να γίνει με ιεραρχικά 

κατώτερο κανόνα δικαίου.  

- Επειδή πρέπει να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 

151 του ν. 4601/2019 ώστε να θεσπιστεί η υποχρέωση των 

οικονομικών φορέων να υποβάλλουν ηλεκτρονικά 

τιμολόγια. 

 

Άρθρα 147, 158-159 

Είναι ερμηνευτικές διατάξεις νόμου. 

 

Άρθρο 160  

 

Κρίνεται αναγκαία η ρύθμιση του συγκεκριμένου 

προβλήματος με τυπικό νόμο, διότι δεν υφίσταται σχετική 

νομοθετική εξουσιοδότηση. 

 

ii) με αλλαγή 
διοικητικής 
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομ
ένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Άρθρα 133-137  
 
Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 

ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με αλλαγή 

διοικητικής πρακτικής, συμπεριλαμβανομένης της 

δυνατότητας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης της 

υφιστάμενης νομοθεσίας.  

 
Άρθρο 141  
 
Συνιστά ενσωμάτωση της Οδηγίας αριθ. 2021/2261, η 

οποία τροποποιεί την Οδηγία αριθ. 2009/65, η οποία έχει 

ενσωματωθεί με τον ν. 4099/2012. 

 

 

Άρθρα 143-145 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να 

εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 

συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 

ερμηνευτικής προσέγγισης της υφιστάμενης νομοθεσίας, 

καθώς αφορούν σε ζητήματα προστασία ευάλωτων 

οφειλετών, ζητήματα που απαιτούν νομοθετική ρύθμιση. 

 

 

Άρθρα 148-156 

 

Αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή νέα ερμηνευτική 

προσέγγιση υφιστάμενης νομοθεσίας δεν δύνανται να 

επιφέρουν τους σκοπούς των προτεινόμενων διατάξεων. 

Απαιτείται παρέμβαση μέσω της ψήφισης τυπικού νόμου. 
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Άρθρα 157-158 

 

Απαιτείται παρέμβαση μέσω της ψήφισης τυπικού νόμου. 

 

Άρθρο 160  

 

Η αλλαγή διοικητικής πρακτικής ή η επιλογή νέας 

ερμηνευτικής προσέγγισης δεν μπορεί να επιτύχει τους 

επιδιωκόμενους στόχους. 

 

 

iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Άρθρα 133-137  
 

Οι στόχοι που επιδιώκονται με τις αξιολογούμενες 

ρυθμίσεις δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με διάθεση 

περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

 

Άρθρα 143-145 

 

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων 

δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των 

θεμάτων προστασίας των ευάλωτων οφειλετών. 

 

Άρθρα 148-159 

 

Λόγω της φύσης των ζητημάτων που αντιμετωπίζουν οι 

διατάξεις. 

 

Άρθρο 160 

 

Οι επιδιωκόμενοι στόχοι δεν δύνανται να 

πραγματοποιηθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής και 

διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων. 

 
 

 Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ         ΟΧΙ  Χ  
 
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 
 

 i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του 
ΟΟΣΑ: 

 

 
ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 
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 iii) σε διεθνείς 
οργανισμούς: 

 
 

 
 
 
 

 Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

 
 

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 

i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρο 124  
 
Ο ορισμός του Υπουργείου Οικονομικών ως 
αναθέτουσας αρχής και κυρίου του έργου 
σηματοδοτεί την έναρξη των διαδικασιών για 
την υλοποίηση του έργου. 
 
 
Άρθρο 125  
 
Η ταχύτερη υλοποίηση του έργου της 
ανέγερσης των δικαστικών μεγάρων Βόλου και 
Λαμίας. 
 
 

Άρθρο 126  

 

Η οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού 

ζητήματος των διεκδικούμενων εκ μέρους του 

Δημοσίου, ακινήτων τα οποία νέμονται 

μόνιμοι κάτοικοι των ακριτικών νησιωτικών 

περιοχών Αγαθονησίου, Αρκιών, Μαράθου, 

Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας της παρ. 1 του 

άρθρου 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265) και τα 

οποία τους είχαν παραχωρηθεί κατά το 

παρελθόν. 

 

Άρθρο 127  
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Η παραχώρηση της χρήσης προς τον Δήμο 

Ελευσίνας, ακινήτων που βρίσκονται εντός της 

αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης λιμένα 

Ελευσίνας (Δ΄ 237/2021) και έχουν 

παραχωρηθεί στον Οργανισμό Λιμένα 

Ελευσίνας ΑΕ (Ο.Λ.Ε. ΑΕ) με την από 20.5.2003 

σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και 

του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ (Ο.Λ.Ε. 

ΑΕ), για την εξυπηρέτηση των αναγκών και την 

υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η 

πόλη της Ελευσίνας, στο πλαίσιο της ανάδειξής 

της, ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της 

Ευρώπης για το έτος 2023. 

 

Άρθρα 133-137  
 

• Η αποσαφήνιση και συμπλήρωση της έννοιας 

του «δικαιούχου κρατικής αρωγής» με σκοπό 

την κάλυψη όλων των περιπτώσεων 

δικαιούχων.  

• Η πληρέστερη ρύθμιση της διαδικασίας 

επιχορήγησης με τη συμπλήρωση της διάταξης 

που εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών 

για την έκδοση σχετικών αποφάσεων, η 

ρύθμιση των όρων και προϋποθέσεων 

χορήγησης της επιχορήγησης σε περίπτωση 

θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου 

φυσικού προσώπου ή εταιρικού 

μετασχηματισμού της δικαιούχου 

επιχείρησης.  

• Η χορήγηση προκαταβολής έναντι 

επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα 

παραγωγής σε φυσικά πρόσωπα που κατέχουν 

αγροτική εκμετάλλευση αλλά δεν είναι κατ’ 

επάγγελμα αγρότες.  

• Η επέκταση της δυνατότητας να χορηγείται 

επιχορήγηση για ζημιές σε φυτικά μέσα 

παραγωγής σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις που 

κατέχονται και από νομικά πρόσωπα. 

 

Άρθρο 139  
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Περαιτέρω ικανοποίηση των δικαιούχων της 

παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, από 

ασφαλίσεις ζωής. 

 
Άρθρο 140  
 
Η διευκόλυνση της δραστηριότητας στη χώρα 

μας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, 

χρηματοδοτικού πυλώνα στην Ελλάδα και η 

κινητροδότηση των εμπορικών τραπεζών για 

χρηματοδότηση έργων που χρηματοδοτούνται 

από την ΕΤΕπ. 

 
Άρθρα 141- 146  
 

 - Ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 

των πιστωτικών ιδρυμάτων, 

 - Διασφάλιση συνέπειας στις διατάξεις του 

ιδίου νόμου και προώθηση της ασφάλειας 

δικαίου, 

 - Βελτίωση της διαδικασίας υποβολής 

στοιχείων στο ΤΕΚΕ, 

 - Πλήρης συμμόρφωση με τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2014/59/ΕΕ. 

 

Άρθρο 147 

Η ικανοποίηση της ανάγκης σωστής 

πληροφόρησης των επενδυτών.  

 

Άρθρο 147  

Εκπλήρωση ορόσημου δράσης του Ταμείου 

Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.  

 

Άρθρα 148- 150  

Η προστασία των ευάλωτων οφειλετών από 

διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. 

 

Άρθρο 151  

Με την άμεση σύσταση της νέας δομής θα 

δοθεί η δυνατότητα στη Διεύθυνση Λογιστικής 
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Γενικής Κυβέρνησης να υποστηρίξει με 

επάρκεια το έργο της λογιστικής 

μεταρρύθμισης. 

 

Άρθρο 152 

Η δυνατότητα επιμόρφωσης των στελεχών της 

θα βοηθήσει στη καλύτερη υποστήριξη της εν 

λόγω μεταρρύθμισης.  

 

Άρθρο 153 

Στοχεύει σε τεχνικές βελτιώσεις και 

συμπληρώσεις των ισχυουσών διατάξεων του 

άρθρου 67 του ν. 4270/2014. 

Παρέχεται επιπλέον ευελιξία στον Υπουργό 

Οικονομικών, ως δημοσιονομικό 

θεματοφύλακα, και επιδιώκεται η αμεσότερη 

ανταπόκριση, απέναντι σε απρόβλεπτα και 

έκτακτα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

 

Άρθρο 154  

Εναρμονίζεται το άρθρο 72 του ν. 4270/2014 

με την οικονομική ταξινόμηση του κρατικού 

προϋπολογισμού όπως αυτή προσδιορίζεται 

στο π.δ. 54/2018, στο ν. 4270/2014, αλλά και 

στην υπό στοιχεία 2/58493/ΔΠΓΚ/31.7.2018 

απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού 

Οικονομικών (Β΄ 3240).  

 

Άρθρο 156  

Καταργείται το άρθρο 73 του ν. 4270/2014, 

καθώς μέσω του εν λόγω άρθρου δεν 

επετεύχθη ο δημοσιονομικός στόχος του 

περιορισμού των διαθέσιμων πιστώσεων για 

ελαστικές δαπάνες στον προϋπολογισμό των 

φορέων. 

 

Άρθρο 157  
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Στόχος της διάταξης είναι η διεύρυνση του 

πεδίου εφαρμογής του άρθρου 74 του ν. 

4270/2014, ώστε να αφορά στο σύνολο των 

φορέων της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και η 

κάλυψη νομοθετικού κενού αναφορικά με τη 

διαδικασία εγγραφής πιστώσεων για τα έσοδα 

από δωρεές σε χρήμα. 

 

Άρθρα 158-160  

Η επέκταση της υποχρεωτικότητας χρήσης του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου σε όλες τις δημόσιες 

δαπάνες που εκτελούνται στο πλαίσιο των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 

4601/2019 (Α. 44) ανεξαρτήτως ορίων ποσών. 

 

Άρθρο 161  

Με την προτεινόμενη διάταξη ερμηνεύεται 

αυθεντικά η διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 

10 του ν. 3156/2003, ώστε να είναι σαφές ότι η 

μεταβίβαση των δανείων αυτών, για τα οποία 

έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, δεν 

τροποποιεί τους ουσιαστικούς όρους και 

προϋποθέσεις των δανείων όπως ρητά 

ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 

3156/2003 και προκύπτει από τον επίσης 

εφαρμοστέο κανόνα του άρθρου 455 του ΑΚ 

και επομένως δεν επαυξάνεται η εγγυητική 

ευθύνη του Ελληνικού Δημοσίου. 

 

Άρθρο 162 

Με τη παρούσα ρύθμιση αίρονται αμφισημίες 

αναφορικά με την καταβολή ενός επιπλέον 

μισθού στους υπαγόμενους στο ιατρικό και 

λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης 

Αλλοδαπών, στα Κέντρα Φιλοξενίας 

Προσφύγων και Μεταναστών, στα Κέντρα 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης της Επικράτειας, 

σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. (α) των παρ. 

3 και 4 του άρθρου 99 του ν.4486/2017 

(Α΄115), όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες 

του άρθρου 8 του ν. 4650/2019 (Α΄ 207), καθώς 
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και της περ. (α) της παρ. 4 του άρθρου 123 του 

ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και της περ. (α) της παρ.9 

του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161). 

 

Άρθρο 165  

Η δυνατότητα άμεσης στελέχωσης του Ν.Σ.Κ. 

με το απαραίτητο διοικητικό προσωπικό. 

 

Άρθρο 166 

Η προστασία της δημόσιας υγείας για τους 

εργαζόμενους, τους πολίτες, που 

επισκέπτονται τις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, ιδίως κατά την 

περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-

19, που οι σχετικές ανάγκες είναι ιδιαίτερα 

αυξημένες. 

 

ii) μακροπρόθεσμοι: 

Άρθρο 124 
Η δημιουργία του Κυβερνητικού Πάρκου αυτή 

καθαυτή αποτελεί στρατηγική επένδυση και 

εμβληματικό έργο για το σύνολο της κοινωνίας 

και της οικονομίας. Η σταδιακή αποδέσμευση 

των κονδυλίων του κρατικού προϋπολογισμού 

που διοχετεύονται μέχρι την ολοκλήρωση του 

έργου και η διάθεση αυτών σε άλλους τομείς 

της οικονομίας και της κοινωνίας, η βιώσιμη 

ανάπτυξη, η ανάπτυξη και η εξέλιξη της 

τοπικής κοινωνίας, αλλά και η εξυπηρέτηση 

των εργαζομένων και των πολιτών δια της 

συγκεντρώσεως των δημοσίων υπηρεσιών 

εμπίπτουν στους μακροπρόθεσμους στόχους 

της αξιολογούμενης ρύθμισης. Το έργο 

αναλαμβάνεται εξ ολοκλήρου από το 

Υπουργείο Οικονομικών που αποτελεί την 

αναθέτουσα αρχή και θεματοφύλακα των ως 

άνω σκοπών. 

 

Άρθρο 126  

Η οριστικοποίηση των κτηματολογικών 

εγγραφών υπέρ των μόνιμων κατοίκων και 

νομέων ακινήτων που βρίσκονται στις 

νησιωτικές περιοχές Αγαθονησίου, Αρκιών, 

Μαράθου, Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας της 

παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 
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265) και η αποκατάσταση της κοινωνικής 

ειρήνης. 

 

Άρθρα 133-137  

• Η αποκατάσταση της κανονικότητας στην 

οικονομική ζωή πληττόμενων επιχειρήσεων 

μετά από μία έκτακτη συνθήκη και, μέσω 

αυτής η στήριξη της εθνικής οικονομίας και η 

ομαλοποίηση της οικονομικής ζωής. 

• Η ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και της 

αρχής της νομιμότητας της Διοίκησης. 

 

Άρθρο 139  

Αντιμετώπιση του ζητήματος των αδιάθετων 

ποσών, όσων δηλαδή έχουν καταβληθεί από 

το Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής αλλά 

παραμένουν αδιάθετα επί τρία (3) έτη μετά τη 

μεταφορά τους στον ειδικό λογαριασμό της 

παρ. 5α του άρθρου 2 του ν. 3867/2010. 

 

Άρθρο 140  

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις 

μακροπρόθεσμα σκοπείται η περαιτέρω 

ενίσχυση της παρουσίας και της 

δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων στην Ελλάδα και η αύξηση της 

χρηματοδότησης έργων από την ΕΤΕπ και από 

τις εμπορικές τράπεζες. 

 

Άρθρα 141-146  

α) Ενίσχυση της δυνατότητας χρηματοδότησης 

της πραγματικής οικονομίας και 

β) Μείωση του διοικητικού φόρτου για τα 

πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Άρθρο 141  

Η βελτίωση της εμπιστοσύνης των ιδιωτών 

επενδυτών στις χρηματοπιστωτικές αγορές 

προς όφελος όλων. 

 

Άρθρα 148-150  

Η θέσπιση ενός μόνιμου πλαισίου προστασίας 

των ευάλωτων οφειλετών από διαδικασίες 

αναγκαστικής εκτέλεσης. 
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Άρθρα 151 επ.  

Διαφάνεια, λογοδοσία και λήψη αποφάσεων 

στη βάση ενός σύγχρονου και αξιόπιστου 

Πλαισίου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 

για τις οντότητες αναφοράς που εμπίπτουν στο 

πεδίο εφαρμογής του Λογιστικού Πλαισίου της 

Γενικής Κυβέρνησης. 

 

Άρθρα 158-160  

Η επέκταση της υποχρεωτικότητας χρήσης του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου σε όλες τις δημόσιες 

δαπάνες που εκτελούνται στο πλαίσιο των 

διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 148 του ν. 

4601/2019 (Α’ 44) ανεξαρτήτως ορίων ποσών. 

 

Άρθρο 163  

Η ορθή εφαρμογή του ν. 4778/2021 για το 

προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. 

 

 

 

 
 

 Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:     
ΑΜΕΣΗ      ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

 

i)  Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

Άρθρα 148-150  

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις δεν επηρεάζουν τη 

χρήση του πληροφοριακού συστήματος, το οποίο έχει 

προβλεφθεί στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος 

προστασίας ευάλωτων. 

 ii) Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 

 
 

11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);               
ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε:  

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ         ΟΧΙ    

380 



 

 

 
Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε: 
 
 

 
 

 Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 124  Για τον σκοπό της υλοποίησης του έργου της μελέτης, 

κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας και συντήρησης των 

χώρων διοίκησης και ελεύθερων χώρων - αστικού πρασίνου με 

την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης» στην περιοχή του πρώην 

εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης- Υμηττού, με την 

προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται αναθέτουσα αρχή το 

Υπουργείο Οικονομικών και αρμόδια οργανική μονάδα αυτού η 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης 

Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, η οποία θα 

συνεπικουρείται από τη Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης 

Υλικού και Υποδομών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών 

Υπηρεσιών. Το εμβληματικού χαρακτήρα έργο κρίνεται ως 

γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας, καθώς 

στοχεύει στην ουσιώδη βελτίωση των υποδομών (ενδεικτικά, 

με την κατασκευή ενεργειακά αναβαθμισμένων 

εγκαταστάσεων) και την αναβάθμιση των δημοσίων 

υπηρεσιών, συμβάλλοντας στη βιώσιμη ανάπτυξη. 

 125  Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση 

άνευ ανταλλάγματος στο Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών 

Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) της κυριότητας δύο τμημάτων του 

δημόσιου ακινήτου με ΑΒΚ 628 (παλαιός αιγιαλός), εμβαδού 

4.406,93 τ.μ. και 839,96 τ.μ., κειμένων εντός των εγκεκριμένων 

ορίων του ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 1274 της 

συνοικίας Νεάπολης του Δήμου Βόλου για την ανέγερση του 

Δικαστικού Μεγάρου Βόλου. Επίσης, προβλέπεται η 

τροποποίηση της χρήσης γης συγκεκριμένων τμημάτων των 

ακινήτων που έχουν παραχωρηθεί για την ανέγερση του 

Δικαστικού Μεγάρου Λαμίας και του Διοικητηρίου Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας αντίστοιχα. Η ταχύτερη υλοποίηση του έργου 
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της ανέγερσης των δικαστικών μεγάρων Βόλου και Λαμίας, 

μέσω της ένταξής τους σε διαδικασία ΣΔΙΤ του ν. 3389/2005, 

καθώς και η ανέγερση του Διοικητηρίου Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, επιβάλλει την προώθηση της διαδικασίας 

παραχώρησης, τροποποίησης χρήσεων και καθορισμού όρων 

δόμησης, με νομοθετική διάταξη, διότι η υλοποίηση των εν 

λόγω ενεργειών μέσω της διοικητικής οδού είναι ιδιαίτερα 

χρονοβόρα και θα επιβραδύνει την πορεία υλοποίησης του 

έργου.  

 126 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η αναγνώριση της 

κυριότητας έναντι του Δημοσίου των νομέων επί ακινήτων που 

βρίσκονται στις νησιωτικές περιοχές Αγαθονησίου, Αρκιών, 

Μαράθου, Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας της παρ. 1 του 

άρθρου 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265), εφόσον: α) αυτοί είναι 

μόνιμοι κάτοικοι των νησιών αυτών β) έχουν αναγραφεί ως 

κύριοι στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές, γ) δεν έχει 

εκδοθεί και κοινοποιηθεί σε αυτούς ή τους δικαιοπαρόχους 

τους Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής ή Πρωτόκολλο 

Καθορισμού Αποζημίωσης Αυθαίρετης Χρήσης για τα ακίνητα 

αυτά, δ) δεν προβάλλονται δικαιώματα του Δημοσίου εξ άλλης 

αιτίας και ε) δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς του άρθρου 25 

παρ. 1 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) περί απαγόρευσης των 

δικαιοπραξιών στις παραμεθόριες περιοχές. Στις ακριτικές 

περιοχές των νήσων Αγαθονησίου, Αρκιών, Μαράθου, 

Μεγίστης, Ψερίμου και Σαρίας της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 

2443/1996, είχαν εκδοθεί αποφάσεις παραχώρησης ακινήτων 

κατά κυριότητα σε φυσικά πρόσωπα με καταβολή συμβολικού 

τιμήματος και για κοινωνικούς κυρίως λόγους, δυνάμει των 

παρ. 1 και 2 του ως άνω άρθρου. Για τις αποφάσεις αυτές 

συντάχθηκαν συμβολαιογραφικές πράξεις, οι οποίες, στο 

πλαίσιο κτηματογράφησης των νήσων αυτών, αμφισβητήθηκαν 

με αγωγές εκ μέρους του ελληνικού Δημοσίου, ως 

παραχωρήσεις παρά μη κυρίου. Ακόμα και αν δικαιωθεί το 

Δημόσιο κατά τη διεκδίκηση των εν λόγω ακινήτων στο πλαίσιο 

εκδίκασης των κτηματολογικών αγωγών, υφίσταται ήδη το 

νομοθετικό πλαίσιο για την εκ νέου παραχώρηση των ακινήτων 

αυτών στους ήδη νομείς τους, το οποίο και πρόκειται να 

ενεργοποιηθεί για λόγους εθνικής πολιτικής και ενίσχυσης των 

ακριτικών περιοχών (άρθρο 5 του ν. 719/1977 (Α΄ 301) και 

άρθρο 17 του ν. 2443/1996 (Α΄ 265). Ενόψει των ανωτέρω, για 

λόγους οικονομίας χρόνου και αποφυγής δικαστικών εξόδων 

για τους νομείς των ακινήτων αυτών και το ελληνικό Δημόσιο, 

προτείνεται η απόσυρση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων του 

ελληνικού Δημοσίου ως προς τα ακίνητα που βρίσκονται εν 

λόγω νησιωτικές περιοχές και η αναγνώριση των ήδη νομέων 
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ως κυρίων των ακινήτων αυτών, με τις οριζόμενες 

προϋποθέσεις. Προβλέπεται ότι η συνδρομή των 

προϋποθέσεων των περ. α και ε αποδεικνύεται με βεβαίωση 

του κατά τόπον αρμόδιου δήμου και ότι για τη διαπίστωση της 

συνδρομής των προϋποθέσεων των περ. β, γ και δ αρμόδια 

είναι η οικεία Κτηματική Υπηρεσία, η οποία συγκεντρώνει το 

σύνολο των απαιτούμενων στοιχείων των περ. α έως ε και τα 

διαβιβάζει στο κατά τόπον αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο. 

Τέλος, προβλέπεται ότι εκκρεμείς δίκες μεταξύ των νομέων και 

του ελληνικού Δημοσίου καταργούνται, ώστε να 

οριστικοποιηθούν οι σχετικές εγγραφές του Κτηματολογίου, 

υπέρ των νομέων των διεκδικούμενων ακινήτων και να 

συνεχιστούν απρόσκοπτα η κοινωνική ζωή και ειρήνη. 

 127 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προβλέπεται η παραχώρηση 

άνευ ανταλλάγματος για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών, 

προς τον Δήμο Ελευσίνας της χρήσης των κτιρίων 55 και 56 που 

βρίσκονται εντός της αποχαρακτηρισμένης χερσαίας ζώνης 

λιμένα Ελευσίνας (Δ΄ 237/2021) και έχουν παραχωρηθεί στον 

Οργανισμό Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ (Ο.Λ.Ε. ΑΕ) με την από 

20.5.2003 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του 

Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας ΑΕ (Ο.Λ.Ε. ΑΕ), όπως η τελευταία 

κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4597/2019 (Α΄ 35). Η 

παραχώρηση υλοποιείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

και την υλοποίηση των δράσεων που έχει αναλάβει η πόλη της 

Ελευσίνας, στο πλαίσιο της ανάδειξής της, ως Πολιτιστικής 

Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το έτος 2023. Μετά τον 

αποχαρακτηρισμό της χερσαίας ζώνης λιμένα Ελευσίνας (Δ΄ 

237/2021), δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο για την 

παραχώρηση της χρήσης τους προς τον Δήμο Ελευσίνας, διότι 

πλέον αυτά βρίσκονται εντός της ζώνης αιγιαλού και το ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο περί παραχώρησης χρήσης αιγιαλού 

(άρθρα 13 παρ. 2 περ. β΄, 14 παρ. 2 και 15 παρ. 4 εδάφιο πρώτο 

του ν. 2971/2001) δεν προβλέπει τη δυνατότητα παραχώρησης 

χρήσης ακινήτου εντός αιγιαλού προς Δήμο για την υλοποίηση 

σκοπών αντίστοιχων των προβλεπόμενων με την προτεινόμενη 

ρύθμιση. Συγκεκριμένα, η διάταξη του άρθρου 13 παρ. 2 περ. 

β΄ αναφέρεται σε παραχώρηση απλής χρήσης, σε ΟΤΑ α΄ και β΄ 

βαθμού, κυρίως για την προσωρινή τοποθέτηση 

ομπρελοκαθισμάτων και τραπεζιών, με αντάλλαγμα που 

καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α του ίδιου νόμου, ενώ η 

διάταξη του άρθρου 14 παρ. 2 δεν περιλαμβάνει στο πεδίο 

εφαρμογής της τέτοια έργα από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. 

Περαιτέρω, η διάταξη του άρθρου 15 παρ. 4 εδάφιο πρώτο του 

ν. 2971/2001, η οποία προβλέπει τη δυνατότητα παραχώρησης 

της χρήσης αιγιαλού από ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, κατ’ εξαίρεση 
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χωρίς αντάλλαγμα, αφορά την εκτέλεση έργων δημόσιας 

ωφέλειας ή την εκτέλεση εκδηλώσεων εκπαιδευτικού, 

ερευνητικού, αθλητικού ή πολιτιστικού περιεχομένου, 

βραχείας όμως χρονικής διάρκειας και δεν καλύπτει τη 

δυνατότητα παραχώρησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

 128 Με τη ρύθμιση της παρ. 1 προβλέπεται η δυνατότητα του 

ελληνικού Δημοσίου, να παραχωρεί κατά κυριότητα χωρίς 

αντάλλαγμα στους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου 

και Γλυφάδας συγκεκριμένων εδαφικών χώρων από τους 

κοινωφελείς χώρους, καθώς και τους χώρους κοινωνικής 

ανταποδοτικότητας που περιήλθαν στην πλήρη κυριότητα του 

ελληνικού Δημοσίου μετά τη διανομή των γεωτεμαχίων του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε.-Α.Κ.), 

η οποία κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4787/2021 (Α’44). 

Η πρόβλεψη της εν λόγω παραχώρησης θεσμοθετείται 

προκειμένου οι παραχωρούμενοι χώροι να χρησιμοποιηθούν 

από τους οικείους Δήμους για κοινωφελείς σκοπούς σύμφωνα 

με τις χρήσεις γης που μπορούν να επιτραπούν από την 

πολεοδομική νομοθεσία, δηλαδή, για την ανέγερση επ’ αυτών 

κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων προορισμένων για 

κοινωφελείς χρήσεις.  

Με την παρ. 2, ως προς τη διαδικασία παραχώρησης, 

προβλέπονται δύο στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι εδαφικοί χώροι 

που μπορούν να παραχωρηθούν σε κάθε ενδιαφερόμενο Δήμο 

που έχει υποβάλει σχετικό έγγραφο αίτημα και κατά το δεύτερο 

στάδιο με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου 

Οικονομικών εκδίδεται η απόφαση παραχώρησης για κάθε 

συγκεκριμένο εδαφικό χώρο, ο οποίος με την προαναφερόμενη 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών έχει καθοριστεί ως 

δυνάμενος να παραχωρηθεί σε συγκεκριμένο Δήμο. Με την 

απόφαση παραχώρησης, προβλέπεται ότι μπορούν να τίθενται 

όροι και προϋποθέσεις σχετικά με αυτήν. Προβλέπεται επίσης 

ότι η απόφαση παραχώρησης, ως μεταβιβαστική εμπραγμάτου 

δικαιώματος, μεταγράφεται και καταχωρίζεται στο αρμόδιο 

υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα. 

 Με την παρ. 3, ενόψει του ότι με την περ. β’ της παρ. 2 του 

άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’70) προβλέπονται ορισμένα 

προσωρινού χαρακτήρα δικαιώματα, μεταξύ άλλων και επί των 

κοινωφελών χώρων που καθορίζονται από τις οικείες 

πολεοδομικές μελέτες στον χώρο του Μ.Π.Ε.-Α.Κ., 

διευκρινίζεται ότι τα δικαιώματα αυτά δεν επηρεάζονται από 

την ως άνω παραχώρηση.                 

 129 Με την εισαγόμενη ρύθμιση εισάγεται ερμηνευτική διάταξη ως 

προς την παρ. 3 του άρθρου 372/2018 (Α’5), προκειμένου να 
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καταστεί σαφής η ρύθμιση της διάταξης αυτής στις περιπτώσεις 

που για την αδειοδότηση της επιχείρησης καζίνο (ΕΚΑΖ) 

λήφθηκε υπόψη εδαφική έκταση, η οποία εμπίπτει στα 

διοικητικά όρια περισσοτέρων του ενός Δήμων και οι 

εγκαταστάσεις της ΕΚΑΖ ενδέχεται να καταλαμβάνουν χώρο 

που επίσης εμπίπτει στα διοικητικά όρια περισσοτέρων του 

ενός Δήμων.  

 130 Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην εφαρμογή των 

προβλέψεων σε ποσοστά ενισχύσεων που προκύπτουν από τα 

θεσμικά κείμενα της ΕΕ. 

 131 Η Ελλάδα, σε συμμόρφωση προς το διεθνές δίκαιο και την 

ενωσιακή νομοθεσία [Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2226 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής 

Νοεμβρίου 2017, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος 

εισόδου/εξόδου (ΣΕΕ) για την καταχώριση δεδομένων εισόδου 

και εξόδου και δεδομένων άρνησης εισόδου των υπηκόων 

τρίτων χωρών που διέρχονται τα εξωτερικά σύνορα των κρατών 

μελών, τον καθορισμό των όρων πρόσβασης στο ΣΕΕ για 

σκοπούς επιβολής του νόμου και την τροποποίηση της 

σύμβασης εφαρμογής της Συμφωνίας του Σένγκεν και των 

κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 767/2008 και (ΕΕ) αριθ. 1077/2011, L 

327], έχει υποχρέωση και αυστηρά ορισμένο χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης, προκειμένου να αδειοδοτήσει και εγκαταστήσει 

κτίρια πυλών εισόδου Σένγκεν για τη διενέργεια ελέγχου των 

προσώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από το Ελληνικό 

έδαφος. Με την προτεινόμενη ρύθμιση θεσπίζονται ρυθμίσεις 

για τα αρμόδια όργανα και την υλοποίηση των αναγκαίων 

υποδομών για την προσαρμογή των θεσμοθετημένων 

θαλάσσιων συνοριακών σημείων διέλευσης στη Συνθήκη 

Schengen. 

 132 Τα σχετικά με τη διοίκηση και τη διαχείριση της περιουσίας των 

Ιερών Μονών προβλέπονταν στο άρθρο 46 του ν. 590/1977 το 

οποίο όριζε ότι το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της 

μοναστηριακής περιουσίας ασκούσε ο Οργανισμός Διοικήσεως 

της Εκκλησιαστικής Περιουσίας, ο οποίος καταργήθηκε με το 

άρθρο 3 του ν. 1811/1988 (Α’ 231) η παρ. 2 του οποίου ορίζει: 

«Τη ρευστοποιητέα αστική και απομένουσα στις Μονές που 

συμβάλλονται στη Σύμβαση αυτή αγροτολιβαδική και δασική 

περιουσία, θα διοικεί και θα διαχειρίζεται η Εκκλησία της 

Ελλάδος, η οποία και νομιμοποιείται ενεργητικά και παθητικά 

ως προς την περιουσία αυτή, υπεισερχομένη στα δικαιώματα 

και υποχρεώσεις του καταργούμενου Ο.Δ.Ε.Π.». 

Κατά το υφιστάμενο δίκαιο, δηλαδή σύμφωνα με το άρθρο 2 

της υπ. αρ. 324/2020 (Α' 249) απόφασης της Εκκλησίας της 

Ελλάδος το δικαίωμα διοίκησης και διαχείρισης της 
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μοναστηριακής περιουσίας διατηρεί, δια της Εκκλησιαστικής 

Κεντρικής Υπηρεσίας Οικονομικών (Ε.Κ.Υ.Ο.), η Εκκλησία της 

Ελλάδος. Η διοίκηση, διαχείριση και αξιοποίηση της εν λόγω 

περιουσίας περιλαμβάνει και την κατοχή των ακινήτων, καθώς 

και το δικαίωμα σύστασης, διάθεσης, αλλοίωσης, κατάργησης 

των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επ’ αυτών με τη σύμφωνη 

γνώμη των Ιερών Μονών. Η εγγραφή του εν λόγω δικαιώματος 

στα Κτηματολογικά Γραφεία εξυπηρετεί και το δημόσιο 

συμφέρον, διότι προστατεύει το δικαίωμα διοίκησης και 

διαχείρισης της ρευστοποιητέας περιουσίας των Ιερών Μονών 

που εξυπηρετεί δημόσιους σκοπούς, αλλά εξυπηρετεί και τις 

συναλλακτικές αρχές, διότι προστατεύει τους 

συναλλασσόμενους τρίτους δεδομένου ότι η κυρία Ιερά Μονή 

στερείται εξουσίας διαθέσεως της ρευστοποιητέας ακίνητης 

περιουσίας της, εφόσον κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη 

σύσταση, αλλοίωση, μεταβίβαση εμπράγματου ή ενοχικού 

δικαιώματος επί ακινήτου που ανήκει στην κατηγορία της 

ρευστοποιητέας ακίνητης περιουσίας είναι άκυρη όταν 

ενεργείται ερήμην και εν αγνοία της Εκκλησίας της Ελλάδος. 

 133 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνεται ο ορισμός και 

αποσαφηνίζεται η έννοια του «δικαιούχου κρατικής αρωγής» 

αναφορικά με τις κοινωνίες αστικού και κληρονομικού δικαίου 

και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, που υπάγονται στην έννοια 

των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, προβλέπεται ρητά ότι στην 

έννοια των επιχειρήσεων υπάγονται οι κοινωνίες αστικού και 

κληρονομικού δικαίου που ασκούν νόμιμη οικονομική 

δραστηριότητα και διευκρινίζεται ότι στις αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις ανήκουν οι γεωργικές και κτηνοτροφικές 

μονάδες, τις οποίες κατέχουν είτε φυσικά πρόσωπα κατ’ 

επάγγελμα αγρότες είτε νομικά πρόσωπα. 

 134 Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στην πληρέστερη ρύθμιση 

των προϋποθέσεων και της διαδικασίας επιχορήγησης με την 

αναγκαία συμπλήρωση και περαιτέρω εξειδίκευση της 

διάταξης που εξουσιοδοτεί τον Υπουργό Οικονομικών για την 

έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες καθορίζονται οι ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημίας και τη 

διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης. Ειδικότερα, με σκοπό 

την πληρέστερη ρύθμιση των όρων και της διαδικασίας 

επιχορήγησης προβλέπεται πλέον ρητά ότι με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται και το ανώτατο ύψος 

επιχορήγησης που μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή/και 

ανά κατηγορία δικαιούχων/ζημιάς, καθώς και οι ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη της ζημίας.  

Επιπλέον, για την κάλυψη και των περιπτώσεων θανάτου ή 

συνταξιοδότησης του δικαιούχου φυσικού προσώπου, καθώς 
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και των περιπτώσεων εταιρικού μετασχηματισμού της 

δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, 

διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή, 

εισάγεται η δυνατότητα ρύθμισης με την ίδια ή όμοια ως άνω 

απόφαση. Ειδικότερα, δύναται να καθορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την καταβολή της επιχορήγησης σε περίπτωση 

θανάτου ή συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού προσώπου, 

καθώς και στις περιπτώσεις εταιρικού μετασχηματισμού της 

δικαιούχου επιχείρησης, όπως συγχώνευσης επιχειρήσεων, 

διάσπασης ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη μορφή. Η εν 

λόγω ρύθμιση αφορά τις θεομηνίες από την 1η Ιουνίου 2020 

και μετά. 

 135 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση συμπληρώνεται η διάταξη για 

την επιχορήγηση μη κατά κύριο επάγγελμα αγροτών με την 

προσθήκη της δυνατότητας χορήγησης προκαταβολής έναντι 

του συνολικού ποσού της επιχορήγησης, κατ’ ανάλογη 

εφαρμογή της αντίστοιχης ρύθμισης που προβλέπεται ήδη για 

τους κατ’ επάγγελμα αγρότες στο άρθρο 12Β του ν. 4797/2021 

ώστε να διασφαλισθεί ή ίση μεταχείριση των δύο κατηγοριών 

δικαιούχων. Τέλος, τροποποιείται ο τίτλος του άρθρου ώστε να 

καθίσταται σαφές ότι η διάταξη αφορά την επιχορήγηση 

κατόχων αγροτικής εκμετάλλευσης που δεν είναι κατ’ 

επάγγελμα αγρότες. 

 136 Με την προτεινόμενη ρύθμιση ορίζεται με σαφήνεια ότι 

δικαιούχοι επιχορήγησης για ζημιές σε φυτικά μέσα 

παραγωγής είναι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που κατέχονται 

είτε από φυσικά πρόσωπα, κατ’ επάγγελμα αγρότες, είτε από 

νομικά πρόσωπα. 

 137 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιούνται οι 

εξουσιοδοτικές διατάξεις ώστε να εναρμονισθούν με την 

εξουσιοδότηση που παρέχεται στη διάταξη της παρ. 7 του 

άρθρου 7, όπως διαμορφώνεται με την προτεινόμενη ανωτέρω 

ρύθμιση, για την έκδοση απόφασης/αποφάσεων σχετικά με τη 

ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων όσον αφορά τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιχορήγησης. 

 138 Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στη βελτίωση της 

εξουσιοδοτικής διάταξης για την έκδοση κανονιστικής πράξης, 

στην οποία θα εξειδικεύονται τα ποσοστά ενισχύσεων. 

 139 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προστίθεται παρ. 5β στο άρθρο 

2 του ν. 3867/2010, με την οποία η προκαταβολή της παρ. 5α 

του ιδίου άρθρου καταλαμβάνει τις, μέχρι την έναρξη ισχύος 

της αξιολογούμενης ρύθμισης, βεβαιωμένες απαιτήσεις της 

Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων από ασφαλίσεις ζωής για 

τις οποίες δεν υφίσταται δικαστική αμφισβήτηση κατά της 
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Κατάστασης Δικαιούχων Απαιτήσεων ή οι οποίες επιλύθηκαν 

με δικαστική απόφαση που δεν υπόκειται σε ένδικα μέσα, για 

τον λόγο δε αυτό προσαυξάνεται κατά είκοσι πέντε 

εκατομμύρια ευρώ (€ 25.000.000).  

Επίσης, ορίζεται ότι ποσά που έχουν καταβληθεί από το 

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής και παραμένουν αδιάθετα επί τρία 

(3) έτη μετά τη μεταφορά στον ειδικό λογαριασμό της παρ. 5α 

του άρθρου 2 του ν. 3867/2010, επιστρέφονται εντόκως στο 

Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής από τον ασφαλιστικό εκκαθαριστή. 

Ακόμη, μετά την παρ. 5 του άρθρου 10 του ν. 3867/2010, 

προστίθεται παρ. 6, με την οποία αναστέλλεται κάθε 

αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος του Εγγυητικού Κεφαλαίου 

Ζωής, είτε εις χείρας του, είτε εις χείρας τρίτων, από την έναρξη 

ισχύος του παρόντος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025. 

 140 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται το άρθρο 23 του 

ν. 2682/1999, με σκοπό την προσαρμογή του στα σύγχρονα 

δεδομένα, καθώς και τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης από 

την ΕΤΕπ και τις εμπορικές τράπεζες.   

 141 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αναδιατύπωση 

ορισμών με σκοπό την προσαρμογή τους, όπου απαιτείται, στις 

προτεινόμενες νέες ρυθμίσεις, που αφορούν επί της ουσίας το 

άρθρο 25α. 

 142 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην αναδιατύπωση της 

διάταξης του άρθρου 6 παρ. 2 αναφορικά με τη διαδικασία επί 

αποχωρήσεως πιστωτικού ιδρύματος από το ΣΚΚ. 

 143 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί : 

Α) στη διαγραφή των αναφορών στο ΠΚΚΚ στις παρ. 2, 4 και 7, 

δεδομένου ότι το ΠΚΚΚ πλέον δεν περιλαμβάνεται στα 

διαθέσιμα του ΣΚΚ και 

Β) στη διαγραφή των παρ. 8-13, οι οποίες αφορούν στο ΠΚΚΚ, 

που πλέον ρυθμίζεται στο άρθρο 25α.  

 144 Εισάγεται άρθρο 25α που αποσκοπεί στη ρύθμιση της 

διαδικασίας και των προϋποθέσεων απόδοσης των διαθεσίμων 

του ΠΚΚΚ στα πιστωτικά ιδρύματα. Ειδικότερα, η διαδικασία 

σταδιακής απόδοσης στα πιστωτικά ιδρύματα της μερίδας τους 

στο ΠΚΚΚ, ρυθμίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 25α. Επίσης, 

εξουσιοδοτείται το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ να προβεί 

στις αναγκαίες για την επιστροφή του ΠΚΚΚ αποτιμήσεις και να 

ρυθμίζει κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα αναφορικά με την ως 

άνω απόδοση. Η περιγραφόμενη στο άρθρο 25α διαδικασία 

επιστροφής του ΠΚΚΚ στα δικαιούχα πιστωτικά ιδρύματα δεν 

θίγει την παρεχόμενη στο ΤΕΚΕ ευχέρεια, εφόσον απαιτηθεί, να 

επιβάλει έκτακτες εισφορές στα μέλη του. 

 145 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί: 
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Α) στην ευθυγράμμιση με την υφιστάμενη διάταξη του άρθρου 

11 παρ. 7 του ν. 4370/2016, περί της συναλλαγματικής 

ισοτιμίας που υιοθετείται σε περίπτωση καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα και 

Β) στη μεταφορά της καταληκτικής ημερομηνίας για την 

υποβολή στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στο ΤΕΚΕ, 

αναφορικά με τον προσδιορισμό του αναλαμβανόμενου από 

αυτά κινδύνου, από την 1η Ιουλίου στην 30η Σεπτεμβρίου 

εκάστου έτους, προκειμένου τα υποβαλλόμενα στο ΤΕΚΕ 

στοιχεία να είναι τα πλέον οριστικά και να μην υπόκεινται σε 

περαιτέρω τροποποιήσεις και με στόχο να καταστεί συνολικά η 

διαδικασία εύρυθμη και αποτελεσματική. Συνεπεία της 

ανωτέρω τροποποίησης, μετατίθεται η ημερομηνία 

καθορισμού και γνωστοποίησης των εισφορών προς το ΣΚΚ από 

το ΔΣ από το τέλος Σεπτεμβρίου στη 15η Νοεμβρίου κάθε έτους 

και αντιστοίχως η προθεσμία καταβολής των εισφορών από τα 

πιστωτικά ιδρύματα από την 1η Νοεμβρίου στη 15η 

Δεκεμβρίου εκάστου έτους. 

 146 Η προτεινόμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην επίσπευση της 

καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας 

μεταφοράς των διαθέσιμων κεφαλαίων του ΣΚΚ που τηρούνται 

σε λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του 

ΤΕΚΕ στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά ιδρύματα σε 

ειδικούς λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, προκειμένου η εν λόγω διαδικασία να 

ευθυγραμμιστεί χρονικά με τη διαδικασία που προβλέπεται στο 

άρθρο 25α. 

 147  

Με την προτεινόμενη διάταξη ενσωματώνεται η Οδηγία 

2021/2261 στην εθνική νομοθεσία. Η προαναφερόμενη Οδηγία 

τροποποιεί-συμπληρώνει την Οδηγία 2009/65, η οποία έχει 

ενσωματωθεί με τον ν. 4099/2012. Συνεπώς, προστίθεται 

άρθρο 84Α στον ν. 4099/2012, προκειμένου να μεταφερθεί η 

πρόβλεψη της Οδηγίας 2021/2261 και να οριστεί ότι, όταν μια 

εταιρεία επενδύσεων ή μια εταιρεία διαχείρισης, συντάσσει, 

παρέχει, αναθεωρεί και μεταφράζει έγγραφο βασικών 

πληροφοριών για οποιοδήποτε από τα αμοιβαία κεφάλαια, 

που διαχειρίζεται, και το έγγραφο αυτό πληροί τις απαιτήσεις 

που θεσπίζει ο Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τότε καλύπτονται οι 

απαιτήσεις ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού που 

θεσπίζονται με την Οδηγία 2009/65, όπως έχουν μεταφερθεί 

στο εσωτερικό δίκαιο με τον ν. 4099/2012. 
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 148 Δίνεται ο ορισμός της έννοιας του «ευάλωτου οφειλέτη» και ως 

τέτοιος ορίζεται ο οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου 

πληρούνται σωρευτικά τα εισοδηματικά και περιουσιακά 

κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 

4472/2017 (Α’ 74). 

 149 Με την προτεινόμενη ρύθμιση τροποποιείται η παρ. 2 του 

άρθρου 22 ν. 4916/2022 (Α’ 65) και αφαιρείται η υποχρέωση 

επιστροφής των ποσών της επιδότησης ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντων στο Δημόσιο, σε περίπτωση υπαναχώρησης 

του ευάλωτου δανειολήπτη από τη μεταβίβαση της κύριας 

κατοικίας στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, μόλις 

αυτός συσταθεί.  

Ως εκ τούτου, προβλέπεται ότι εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν 

υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς τον Φορέα Απόκτησης και 

Επαναμίσθωσης του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους Δευτέρου του 

Τρίτου Βιβλίου του ν. 4738/2020, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 219 του ανωτέρω νόμου, εντός ενός (1) μηνός από την 

έναρξη λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, παύει η 

αναστολή της παρ. 2 του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία 

αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται από το σημείο στο οποίο 

ευρισκόταν κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. Επίσης, 

χάνει για το μέλλον το δικαίωμα μεταβίβασης της κύριας 

κατοικίας του στον Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 219 του ν. 4738/2020. 

 150 Με το άρθρο αυτό τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 

4916/2022 (Α’ 65), έτσι ώστε να μην προβλέπεται η επιστροφή 

ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων σε περίπτωση 

υπαναχώρησης του οφειλέτη από τη μεταβίβαση της κατοικίας 

στον Φορέα. 

 

 151 Με την προτεινόμενη διάταξη προβλέπεται η δημιουργία νέας 

δομής εντός της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης 

(ΛΠΓΚ) σε επίπεδο Υποδιεύθυνσης, η οποία θα αποτελείται από 

το ήδη υπάρχον «Τμήμα Γ΄ Λογιστικού Σχεδίου Γενικής 

Κυβέρνησης» το οποίο μετονομάζεται σε «Τμήμα Γ΄ Λογιστικού 

Πλαισίου Γενικής Κυβέρνησης» και ένα νέο τμήμα με ονομασία 

«Τμήμα Δ΄ Ενοποιημένων Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων». Η αρμοδιότητα της νέας Υποδιεύθυνσης είναι η 

υποστήριξη του εμβληματικού έργου της λογιστικής 

μεταρρύθμισης και η εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου 

Γενικής Κυβέρνησης για την κατάρτιση αξιόπιστων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων τόσο Ατομικών όσο και 

Ενοποιημένων. Το νέο τμήμα «Τμήμα Δ΄ Ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων», θα έχει ως κύρια 

αρμοδιότητα την κατάρτιση Ενοποιημένων 
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Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τις συστάσεις 

των θεσμών, αλλά και την επείγουσα αρμοδιότητα της 

εφαρμογής της 5ης Μελέτης για τη κατάρτιση Ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, που θα υλοποιηθεί στο 

πλαίσιο του νέου συστήματος πληροφορικής (GOV ERP), καθώς 

και της δράσης στο πλαίσιο της τεχνικής βοήθειας από τη DG 

REFORM. 

 152 Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιούνται ο τίτλος και οι 

παρ. 1 και 4 του άρθρου 21 του ν. 4935/2022 με σκοπό την 

παροχή της δυνατότητας εκπαίδευσης και κατάρτισης των 

στελεχών της Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης, της 

Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών 

Κανόνων, στο αντικείμενο είτε της εφαρμοσμένης ελεγκτικής - 

λογιστικής είτε της δημόσιας ελεγκτικής – λογιστικής, 

προκειμένου να εμπλουτίσουν το γνωσιακό τους υπόβαθρο για 

τη αρτιότερη επιτέλεση των υπηρεσιακών τους καθηκόντων και 

την υποστήριξη του εμβληματικού έργου της λογιστικής 

μεταρρύθμισης. 

 153 Η αξιολογούμενη ρύθμιση επιφέρει τεχνικές βελτιώσεις και 

συμπληρώσεις των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4270/2014. 

 154 Με την αξιολογούμενη ρύθμιση προστίθεται εδάφιο στην παρ. 

3 του άρθρου 71 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με στόχο την 

αμεσότερη ανταπόκριση σε απρόβλεπτα και έκτακτα γεγονότα 

που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του κρατικού 

προϋπολογισμού, μέσω της επιπλέον παροχής ευελιξίας στον 

Υπουργό Οικονομικών. 

 155 Η αξιολογούμενη ρύθμιση αποσκοπεί στην εναρμόνιση του 

άρθρου 72 του ν. 4270/2014 με την οικονομική ταξινόμηση του 

κρατικού προϋπολογισμού. 

 156 Με τη διάταξη καταργείται το άρθρο 73 του ν. 4270/2014, η 

εφαρμογή του οποίου δεν οδήγησε στην επίτευξη του 

δημοσιονομικού στόχου του περιορισμού των διαθέσιμων 

πιστώσεων για ελαστικές δαπάνες στον προϋπολογισμό των 

φορέων. 

 157 Με τη διάταξη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 74 

του ν. 4270/2014, προκειμένου να αφορά στο σύνολο των 

φορέων της Κεντρικής Διοίκησης (και όχι μόνο τα Υπουργεία και 

τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις) και να καλυφθεί το κενό στο 

νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με τη διαδικασία εγγραφής 

πιστώσεων για τα έσοδα από δωρεές σε χρήμα. 

 158 Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση 

ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών. 
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 159 Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση και 

λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημοσίων 

δαπανών. 

 160 Η ρύθμιση στοχεύει στην προσαρμογή της νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 133) για την έκδοση και 

τη λήψη ηλεκτρονικών τιμολογίων, καθώς και τη συναφή 

πληρωμή δαπανών, εκ μέρους των αναθετουσών αρχών / 

αναθετόντων φορέων, στο πλαίσιο δημοσίων δαπανών. 

 161 Με την προτεινόμενη διάταξη ερμηνεύεται αυθεντικά η 

διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, ώστε να 

είναι σαφές ότι η μεταβίβαση των δανείων αυτών, για τα οποία 

έχει εγγυηθεί το Ελληνικό Δημόσιο, δεν τροποποιεί τους 

ουσιαστικούς όρους και προϋποθέσεις των δανείων όπως ρητά 

ορίζεται στην παρ. 13 του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και 

προκύπτει από τον επίσης εφαρμοστέο κανόνα του άρθρου 455 

του ΑΚ και επομένως δεν επαυξάνεται η εγγυητική ευθύνη του 

Ελληνικού Δημοσίου. 

 162 Με τη παρούσα ρύθμιση αίρονται αμφισημίες αναφορικά με τη 

καταβολή ενός επιπλέον μισθού στους υπαγόμενους στο 

ιατρικό και λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα 

Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, στα Κέντρα 

Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών, στα Κέντρα Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης της Επικράτειας, σύμφωνα με τις διατάξεις 

της περ. (α) των παρ. 3 και 4 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 

(Α΄ 115), όπως συμπληρώθηκε με τις όμοιες του άρθρου 8 του 

ν. 4650/2019 (Α΄ 207), καθώς και της περ. (α) της παρ. 4 του 

άρθρου 123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) και της περ. (α) της παρ. 

9 του άρθρου 50 του ν. 4633/2019 (Α΄ 161). 

 163 Η προτεινόμενη διάταξη αποσκοπεί στην εξειδίκευση της 

νομοθετικής εξουσιοδότησης της παρ. 3 του άρθρου 47 του ν. 

4778/2021 και τη συμπερίληψη στο πεδίο της εξουσιοδότησης 

της μεταβατικής διάταξης της παρ. 5 του άρθρου 20 του ίδιου 

νόμου. 

 164 Με την προτεινόμενη διάταξη αντικαθίσταται το άρθρο 54 του 

ν. 4955/2022, κατά τρόπο ώστε να εκπληρώνεται το ορόσημο 

δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, σύμφωνα 

με το οποίο απαιτείται, μεταξύ άλλων, σύσταση οργανικής 

μονάδας στο Υπουργείο Οικονομικών για την ενοποίηση της 

φορολογικής νομοθεσίας. 

 165 Με τις παρ. 6 και 7 του άρθρου 66 του ν. 4714/2020 το 

διοικητικό προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

(Ν.Σ.Κ) εξαιρέθηκε από τις διατάξεις του ν. 4440/2016 για το 
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Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ΕΣΚ) για δύο (2) έτη από την 

έναρξη ισχύος του νόμου αυτού (31.7.2020), ήτοι μέχρι την 

31η.7.2022. Η προθεσμία αυτή κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί 

για μία εισέτι διετία προκειμένου: α) να δοθεί κατάλληλος 

χρόνος προετοιμασίας και προσαρμογής του ΝΣΚ στο ΕΣΚ, 

ενόψει της πρόσφατης ριζικής αναδιάρθρωσης των διοικητικών 

υπηρεσιών του με το π.δ. 51/2022 (Α΄ 123), της εκτεταμένης 

ψηφιοποίησης των εργασιών και της ανάπτυξης 

διαλειτουργικότητας με τις άλλες δημόσιες υπηρεσίες, αρχές 

και φορείς και β) του γεγονότος ότι, λόγω επικείμενης 

συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού διοικητικών υπαλλήλων 

του, πρέπει να διατηρηθεί για μία διετία η ευχέρεια για κατ’ 

εξαίρεση διενέργεια μετατάξεων στο ΝΣΚ υπαλλήλων από τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 

του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 (Α΄224). 

 166 Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται η αυτοδίκαιη 

παράταση των ατομικών συμβάσεων εργασίας ορισμένου 

χρόνου του προσωπικού, που απασχολείται στον τομέα της 

καθαριότητας στα κτίρια του Υπουργείου Οικονομικών και της 

ΑΑΔΕ, μέχρι την ολοκλήρωση των εκκρεμών διαγωνιστικών 

διαδικασιών και όχι πέραν της 31ης.12.2022. 

Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 

 
Βλ. συνημμένη.  

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος 

 
Βλ. συνημμένη.  

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων   Χ Χ       

Μείωση δαπανών Χ  Χ  Χ    

Εξοικονόμηση 
χρόνου 

 Χ  Χ  Χ    
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Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
 Χ Χ Χ     

Άλλο    Χ       

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
Χ Χ Χ      

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

 Χ  Χ Χ      

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

Χ   Χ  Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

  Χ   Χ     

Άλλο           

 
 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 
 

Άρθρο 124 :  

Η αξιολογούμενη ρύθμιση οδηγεί στην αποδέσμευση από τον κρατικό προϋπολογισμό κονδυλίων με την 

εξοικονόμηση των μισθωμάτων και μέρους λειτουργικών εξόδων που καταβάλλει το ελληνικό Δημόσιο και στην 

προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης του κέντρου της Αθήνας με τη μερική αποσυμφόρηση αυτού. Περαιτέρω, η 

κατασκευή του έργου προωθεί γενικότερα τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς συμβάλλει στην προστασία και 

αναβάθμιση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει 

την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. 

 

Άρθρο 140:  

Με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα διευκολυνθεί η δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

(ΕΤΕπ) στη χώρα μας, θα μειωθεί το κόστος προετοιμασίας των δανειακών συμβάσεων και θα επιτευχθεί 

απλούστευση των διαδικασιών προετοιμασίας, σύνταξης και εκτέλεσης αυτών. Συνεπώς αναμένεται να 

ενισχυθεί περαιτέρω η διάθεση κεφαλαίων εκ μέρους της ΕΤΕπ και η υποστήριξη έργων σε τομείς, όπως η 

ενέργεια και οι υποδομές. Τέλος, αναμένεται να κινητροδοτηθούν και οι εμπορικές τράπεζες για συμμετοχή 

τους σε σχήματα χρηματοδότησης, στα οποία συμμετέχει η ΕΤΕπ με τελικό αποδέκτη του σχετικού οφέλους την 

εθνική οικονομία. 

 
Άρθρα 141- 146 : 

Οι προτεινόμενες διατάξεις αποσκοπούν: 

α) στη ρύθμιση της σταδιακής απόδοσης της ατομικής μερίδας που διαθέτει κάθε πιστωτικό ίδρυμα στο 

Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων, δεδομένου ότι εκλείπουν οι συνθήκες που επέβαλαν τον 

σχηματισμό αυτού και προκειμένου να ενισχυθεί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας των πιστωτικών ιδρυμάτων 

και, συνεπώς, τα περιθώρια χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, 

β) στην ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της διαδικασίας υποβολής στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα 

στο ΤΕΚΕ αναφορικά με τον προσδιορισμό του αναλαμβανόμενου από αυτά κινδύνου και καθορισμού και 

καταβολής εισφορών των πιστωτικών ιδρυμάτων προς το ΣΚΚ και 

394 



 

 

γ) στην ευθυγράμμιση της καταληκτικής ημερομηνίας ολοκλήρωσης της διαδικασίας μεταφοράς των 

διαθέσιμων κεφαλαίων του ΣΚΚ από λογαριασμούς τρίμηνων προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ στα 

πιστωτικά ιδρύματα σε ειδικούς λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την προθεσμία 

ολοκλήρωσης της διαδικασίας σταδιακής απόδοσης του ΠΚΚΚ στα πιστωτικά ιδρύματα. 

 

Άρθρα 148- 150 :  

Τα οφέλη της ρύθμισης συνίστανται στο ότι θα μπορέσει να εκκινήσει άμεσα το πρόγραμμα προστασίας της 

κατοικίας των ευάλωτων οφειλετών, μετά την προσαρμογή των διατάξεων προς την απόφαση έγκρισης του 

καθεστώτος ενίσχυσης από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

 

 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

Χ        

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

        

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση/ 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
        

Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

Χ          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

Χ        

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 

Δεν προκαλείται επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών για το τρέχον οικονομικό 

έτος και για τα έτη του εγκεκριμένου Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής, αλλά ορίζεται 

το Υπουργείο Οικονομικών ως αναθέτουσα αρχή και κύριος του έργου της δημιουργίας και συντήρησης χώρων 

διοίκησης και ελεύθερων χώρων – αστικού πρασίνου με την ονομασία «Ανδρέας Λεντάκης», στον χώρο του 

πρώην εργοστασίου της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης –Υμηττού. 
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Από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν προκύπτει επιπλέον κόστος από αυτό που είχε προβλεφθεί κατά την 

υιοθέτηση των διατάξεων του προγράμματος προστασίας των ευάλωτων οφειλετών. 

 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
         

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

         

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

         

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

          

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

         

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

          

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Δεν αναμένονται κίνδυνοι από την εφαρμογή των προτεινόμενων ρυθμίσεων.  

 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 
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Ε. Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες 

 
 
 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

 
 
 
Άρθρο 139  
Τράπεζα της Ελλάδος, Εγγυητικό Κεφάλαιο Ζωής, 
Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος. 
 
Άρθρο 140 
 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 
 
Άρθρο 166  
 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) 
 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

23. 
Σχόλια στο πλαίσιο της διαβούλευσης μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμαςwww.opengov.gr (ηλεκτρονική επισύναψη της έκθεσης) 

  
 
Επί των γενικών 
αρχών («επί της 
αρχής») της 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
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αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

  
 
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Επί των άρθρων 
της 
αξιολογούμενης 
ρύθμισης 
 

 
Αριθμός 
συμμετασχόντων 
 

 

  
 
 
Σχόλια που υιοθετήθηκαν 
 
 
 

 

  
Σχόλια που δεν 
υιοθετήθηκαν 
(συμπεριλαμβανομένης 
επαρκούς αιτιολόγησης) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Στ. Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 άρθρα 5, 24 Σ, 9Α Σ, 28 Σ 

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 
 
Άρθρα 16, 17, 20 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της ΕΕ 
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Άρθρο 343 ΣυνθΕΕ 
 
Άρθρο 22 του από 8 Απριλίου 1965 Πρωτοκόλλου 
 

 
 

Κανονισμός 

 

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2021/2259 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 

2021 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 

1286/2014 όσον αφορά την παράταση της μεταβατικής 

ρύθμισης για εταιρείες διαχείρισης, εταιρείες 

επενδύσεων και πρόσωπα που παρέχουν επενδυτικές 

συμβουλές για μερίδια οργανισμών συλλογικών 

επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και μη ΟΣΕΚΑ ή 

πωλούν μερίδια ΟΣΕΚΑ και μη ΟΣΕΚΑ  

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2017/653 της Επιτροπής, της 8ης 

Μαρτίου 2017, για τη συμπλήρωση του κανονισμού 

(ΕΕ) αριθ. 1286/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου σχετικά με τα έγγραφα βασικών 

πληροφοριών που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά 

προϊόντα για ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά 

προϊόντα βασιζόμενα σε ασφάλιση (PRIIP) με τη 

θέσπιση ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά 

την παρουσίαση, το περιεχόμενο, την επανεξέταση και 

την αναθεώρηση των εγγράφων βασικών πληροφοριών 

και τις προϋποθέσεις για την εκπλήρωση της απαίτησης 

για την παροχή των εν λόγω εγγράφων  

 

Κανονισμός (ΕΕ) 1286/2014 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 

2014 σχετικά με τα έγγραφα βασικών πληροφοριών 

που αφορούν συσκευασμένα επενδυτικά προϊόντα για 

ιδιώτες επενδυτές και επενδυτικά προϊόντα βασιζόμενα 

σε ασφάλιση (PRIIP)  

 

 
 

Οδηγία 

 
Οδηγία 2014/49/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 περί των 

συστημάτων εγγύησης καταθέσεων. 

 

Οδηγία 2014/59/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου, της 15ης Μαΐου 2014 , για τη θέσπιση 

πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση 

πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων 
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και για την τροποποίηση της οδηγίας 82/891/ΕΟΚ του 

Συμβουλίου, και των οδηγιών 2001/24/ΕΚ, 2002/47/ΕΚ, 

2004/25/ΕΚ, 2005/56/ΕΚ, 2007/36/ΕΚ, 2011/35/ΕΕ, 

2012/30/ΕΕ και 2013/36/ΕΕ, καθώς και των κανονισμών 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ) 

αριθ. 1093/2010 και (ΕΕ) αριθ. 648/2012.  

 

 

Οδηγία (ΕΕ) 2021/2261 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου της 15ης Δεκεμβρίου 2021 για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όσον αφορά τη 

χρήση των εγγράφων βασικών πληροφοριών από 

εταιρείες διαχείρισης ορισμένων οργανισμών 

συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) 

 

 

Οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 για τον 

συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και 

διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους 

οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες 

(ΟΣΕΚΑ) 

 

 

Οδηγία (ΕΕ) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 

και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, περί 

πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση, την 

απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την 

έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης 

των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της 

οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 (Οδηγία για την αναδιάρθρωση 

και την αφερεγγυότητα) 

 

 
 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 
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27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο 
(αναφέρατε) 

 
 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 
 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

   

Άρθρο 128 

Παραχώρηση σε όμορους δήμους 

κοινωφελών χώρων και χώρων 

κοινωνικής ανταποδοτικότητας του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – 

«Άρθρο 61 

Παραχώρηση κοινωφελών χώρων του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 

Αγίου Κοσμά (ΜΠΕ-ΑΚ) στους Δήμους 

Ελληνικού Αργυρούπολης, Γλυφάδας 

και Αλίμου 
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Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε-Α.Κ.) - 

Αντικατάσταση άρθρου 61 ν. 

4876/2021 

 

Το άρθρο 61 του ν. 4876/2021 (Α’ 251) 

αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 61 

Παραχώρηση κοινωφελών χώρων και 

χώρων κοινωνικής ανταποδοτικότητας 

του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού 

– Αγίου Κοσμά (Μ.Π.Ε-Α.Κ.) σε όμορους 

δήμους 

 1. Κοινωφελείς χώροι και χώροι 

κοινωνικής ανταποδοτικότητας, 

χαρακτηρισμένοι από την πολεοδομική 

νομοθεσία, εντός της έκτασης του 

Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - 

Αγίου Κοσμά, οι οποίοι περιήλθαν στην 

κυριότητα του ελληνικού Δημοσίου 

μετά την κύρωση της διανομής της ως 

άνω έκτασης με το άρθρο πρώτο του ν. 

4787/2021 (Α’44), μπορούν να 

παραχωρηθούν κατά κυριότητα, χωρίς 

αντάλλαγμα, στους Δήμους Ελληνικού - 

Αργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου, 

με σκοπό την ανέγερση επ’ αυτών 

κτιρίων ή άλλων εγκαταστάσεων 

κοινωφελούς χαρακτήρα ή κοινωνικής 

ανταποδοτικότητας, ο οποίος 

προσδιορίζεται στην απόφαση 

παραχώρησης.  

Η παραχώρηση της κυριότητας γίνεται 

επί συγκεκριμένων εδαφικών χώρων, 

κατόπιν σχετικού εγγράφου αιτήματος 

του ενδιαφερόμενου δήμου, με το 

οποίο προσδιορίζεται ο αιτούμενος 

προς παραχώρηση εδαφικός χώρος με 

βάση τον μοναδικό Κωδικό Αριθμό 

Εθνικού Κτηματολογίου (Κ.Α.Ε.Κ.) που 

αντιστοιχεί σε κάθε έναν εδαφικό χώρο, 

καθώς και η προοριζόμενη χρήση του. 

2. α. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, προσδιορίζονται οι 

1. Κοινωφελείς χώροι, χαρακτηρισμένοι 

από την πολεοδομική νομοθεσία, εντός 

της έκτασης του Μητροπολιτικού Πόλου 

Ελληνικού Αγίου Κοσμά, οι οποίοι 

περιήλθαν στην κυριότητα του 

ελληνικού Δημοσίου μετά την κύρωση 

της διανομής της ως άνω έκτασης με το 

άρθρο πρώτο του ν. 4787/2021 (Α’ 44), 

μπορούν να παραχωρηθούν κατά 

κυριότητα, με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου του Υπουργείου Οικονομικών, 

στους Δήμους Ελληνικού 

Aργυρούπολης, Γλυφάδας και Αλίμου, 

με σκοπό την ανέγερση επ’ αυτών 

κτιρίων κοινωφελούς χαρακτήρα, ο 

οποίος προσδιορίζεται στην απόφαση 

παραχώρησης. Η παραχώρηση της 

κυριότητας γίνεται επί συγκεκριμένων 

εδαφικών τεμαχίων. Με την απόφαση 

του πρώτου εδαφίου μπορεί να τίθενται 

όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την 

παραχώρηση. 

2. Η απόφαση της παρ. 1 υπόκειται σε 

μεταγραφή και καταχώριση στο 

αρμόδιο υποθηκοφυλακείο και 

κτηματολογικό γραφείο, αντίστοιχα. 

3. Η παραχώρηση της παρ. 1 δεν 

επηρεάζει τα δικαιώματα της εταιρείας 

Ελληνικό Α.Ε. επί των παραχωρούμενων 

χώρων, τα οποία προβλέπονται στην 

περ. β’ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 

4062/2012 (Α’ 70).» 
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εδαφικοί χώροι, οι οποίοι μπορούν να 

παραχωρηθούν σε κάθε δήμο που 

υπέβαλε σχετικό αίτημα. Για τον 

προσδιορισμό, με την ανωτέρω 

απόφαση, των υπό παραχώρηση 

εδαφικών χώρων, συνεκτιμώνται τα 

αιτήματα που υποβάλλονται εκ μέρους 

όλων των ενδιαφερομένων δήμων. Η 

απόφαση του πρώτου εδαφίου 

δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως. 

β. Η παραχώρηση πραγματοποιείται με 

απόφαση του αρμοδίου οργάνου του 

Υπουργείου Οικονομικών, ύστερα από 

εξέταση του αιτήματος κάθε 

περίπτωσης, καθώς και των στοιχείων 

που συνοδεύουν το αίτημα αυτό. Η 

ικανοποίηση του αιτήματος 

παραχώρησης κάθε δήμου γίνεται από 

τους αντίστοιχους εδαφικούς χώρους 

που έχουν προσδιοριστεί με την ως άνω 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.  

γ. Με την απόφαση παραχώρησης της 

περ. β’ μπορεί να τίθενται όροι και 

προϋποθέσεις σχετικά με την 

παραχώρηση, όπως ιδίως εύλογη 

προθεσμία χρησιμοποίησης του 

εδαφικού χώρου για τον σκοπό που 

παραχωρήθηκε ή ανάκληση της 

παραχώρησης για συγκεκριμένους 

λόγους. 

δ. Απαιτούμενη αλλαγή χρήσης του 

εδαφικού χώρου που παραχωρείται, 

σύμφωνα με την παρούσα, 

πραγματοποιείται με πρωτοβουλία και 

ευθύνη του δήμου, προς τον οποίο 

έγινε η παραχώρηση. 

ε. Η απόφαση παραχώρησης της παρ. 2 

υπόκειται σε μεταγραφή και 

καταχώριση στο αρμόδιο 

υποθηκοφυλακείο και κτηματολογικό 

γραφείο, αντίστοιχα. 
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 3. Η παραχώρηση της παρ. 2 δεν 

επηρεάζει τα δικαιώματα της εταιρείας 

«Ελληνικό Α.Ε.» επί των 

παραχωρούμενων χώρων, τα οποία 

προβλέπονται στην περ. β’ της παρ. 2 

του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70).» 

 

 

 

  

 

  

Άρθρο 129 

Τέλη υπέρ δήμων επί των 

ακαθαρίστων εσόδων των 

Επιχειρήσεων Καζίνο - Ερμηνευτική 

διάταξη επί της παρ. 3 του άρθρου 

372 του ν. 4512/2018 

 

Κατά την αληθή έννοια της παρ. 3 του 

άρθρου 372 του ν. 4512/2018 (Α’ 5), ως 

δικαιούχοι δήμοι, υπέρ των οποίων 

επιβάλλονται τα αναφερόμενα σε αυτή 

τέλη σε ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) 

επί των ακαθαρίστων εσόδων των 

Επιχειρήσεων Καζίνο (Ε.Κ.Α.Ζ.) και των 

επιχειρήσεων που λειτουργούν εντός 

αυτών, θεωρούνται εκείνοι που 

συμμετέχουν με τμήμα γης, που 

εμπίπτει στα υφιστάμενα διοικητικά 

τους όρια, επί της συνολικής εδαφικής 

έκτασης που λήφθηκε υπόψη για την 

αδειοδότηση της Ε.Κ.Α.Ζ.. Σε περίπτωση 

συμμετοχής, κατά την έννοια του 

πρώτου εδαφίου, περισσοτέρων του 

ενός δήμων, το ως άνω ποσοστό 

επιβαλλομένων τελών κατανέμεται 

υπέρ των δήμων που συμμετέχουν, 

ανάλογα με το εμβαδό της συμμετοχής 

τους σε γη στη συνολική έκταση, βάσει 

της οποίας αδειοδοτήθηκε η οικεία 

Ε.Κ.Α.Ζ..  

 

 

 

Άρθρο 372 παρ.3 ν. 4512/2018  

«3. Επί των ακαθαρίστων εσόδων των 
ΕΚΑΖ και των επιχειρήσεων που 
λειτουργούν εντός αυτών επιβάλλονται 
τέλη υπέρ των Δήμων, μέσα στα 
διοικητικά όρια των οποίων βρίσκονται 
οι ΕΚΑΖ, σε ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%).» 
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Άρθρο 134 

Διαδικασία επιχορήγησης 

επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα φορέων – Τροποποίηση 

παρ. 7 άρθρου 7 ν. 4797/2021 

 

Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4797/2021 

(Α΄66) τροποποιείται, στο πρώτο και το 

δεύτερο εδάφιο, με τη συμπλήρωση 

του αντικειμένου της εξουσιοδότησης 

και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής: 

«7. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά των 

επιχειρήσεων και των φορέων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής, το 

ανώτατο ύψος επιχορήγησης που 

μπορεί να χορηγηθεί ανά δικαιούχο ή 

ανά κατηγορία δικαιούχων ή ζημιάς, οι 

ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις για 

την κάλυψη της ζημιάς, και κάθε άλλο 

θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 

παρόντος. Με την ίδια ή όμοια 

απόφαση δύναται να εξειδικεύεται 

περαιτέρω η διαδικασία της 

επιχορήγησης και να καθορίζονται οι 

όροι και οι προϋποθέσεις, τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή της 

επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή 

συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού 

προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις 

εταιρικού μετασχηματισμού της 

δικαιούχου επιχείρησης, όπως 

συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης 

ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη 

μορφή, για τις θεομηνίες από την 1η 

Ιουνίου 2020 και εφεξής.» 

 

 

 

 

 

Τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου 7 
του ν. 4797/2021, η οποία έχει ως εξής: 

«7. Με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών καθορίζονται τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά των 
επιχειρήσεων και των φορέων μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη 
Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής και κάθε 
άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του 
παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση 
δύναται να εξειδικεύεται περαιτέρω η 
διαδικασία της επιχορήγησης.» 
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Άρθρο 135 

Επιχορήγηση μη κατά κύριο 

επάγγελμα αγροτών – Τροποποίηση 

παρ. 2 άρθρου 12 ν. 4797/2021 

 

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 

4797/2021 (Α΄66) προστίθεται δεύτερο 

εδάφιο και το άρθρο 12 διαμορφώνεται 

ως εξής: 

«Άρθρο 12 

Επιχορήγηση αγροτών 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου 

παρατηρούνται σημαντικές και 

εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό 

πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

δύναται να παρέχεται επιχορήγηση 

ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα 

τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που 

καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 

του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που 

δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 

αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην 

κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων 

των λοιπών όρων και προϋποθέσεων 

των άρθρων 4 και 7. 

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου 

παρατηρούνται σημαντικές και 

εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό 

πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 

ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά 

μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις 

καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 

και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 

δύναται να παρέχεται επιχορήγηση 

ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα 

τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που 

καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 

12 του άρθρου 12Β, σε φυσικά 

Τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 
4797/2021, το οποίο έχει ως εξής: 

«Άρθρο 12 

Επιχορήγηση αγροτών 

1. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου 
παρατηρούνται σημαντικές και 
εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό 
πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
ή σε μέγεθος καταστροφής, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
δύναται να παρέχεται επιχορήγηση 
ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που 
καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 5 
του άρθρου 7, σε φυσικά πρόσωπα που 
δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στην 
κείμενη νομοθεσία, αλλά κατέχουν 
αγροτικές εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων 
των λοιπών όρων και προϋποθέσεων 
των άρθρων 4 και 7. 

 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου 
παρατηρούνται σημαντικές και 
εκτεταμένες ζημίες σε αριθμό 
πληγεισών αγροτικών εκμεταλλεύσεων 
ή σε μέγεθος καταστροφής, σε φυτικά 
μέσα παραγωγής, όπως δενδρώδεις 
καλλιέργειες ή αμπέλια, με κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών 
και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, 
δύναται να παρέχεται επιχορήγηση 
ποσοστού που δεν ξεπερνά το πενήντα 
τοις εκατό (50%) της επιχορήγησης που 
καθορίζεται με την απόφαση της παρ. 12 
του άρθρου 12Β, σε φυσικά πρόσωπα 
που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα 
αγρότες, όπως αυτοί ορίζονται στη 
νομοθεσία, αλλά κατέχουν αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις, τηρουμένων των 
λοιπών όρων, προϋποθέσεων και 
διαδικασιών των άρθρων 4 και 12Β. 

 «3. Οι κάτοχοι των αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να 
υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας 
ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 
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πρόσωπα που δεν είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες, όπως αυτοί 

ορίζονται στη νομοθεσία, αλλά 

κατέχουν αγροτικές εκμεταλλεύσεις, 

τηρουμένων των λοιπών όρων, 

προϋποθέσεων και διαδικασιών των 

άρθρων 4 και 12Β. Για τις περιπτώσεις 

του πρώτου εδαφίου δύναται να 

παρέχεται προκαταβολή έναντι του 

συνολικού ποσού της επιχορήγησης, 

μετά από εισήγηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του Οργανισμού Ελληνικών 

Γεωργικών Ασφαλίσεων, τηρουμένων 

των λοιπών όρων, προϋποθέσεων και 

διαδικασιών των άρθρου 4 και των παρ. 

6 έως 9 του άρθρου 12Β. 

 3. Οι κάτοχοι των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων έχουν υποχρέωση να 

υποβάλουν τη δήλωση ενιαίας 

ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν 

εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής 

της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 

στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των 

εξαιρέσεων από την υποχρεωτική 

ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του 

ν. 3877/2010.» 

2. Η παρούσα ισχύει από την 1η.5.2021. 

 

Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν 
εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής 
της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον 
Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων, με την επιφύλαξη των 
εξαιρέσεων από την υποχρεωτική 
ασφάλιση του ΕΛ.ΓΑ. του άρθρου 4 του 
ν. 3877/2010.» 

 

 

 

 

 

 

  

Άρθρο 136 

Διαδικασία επιχορήγησης αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων για ζημιές σε φυτικά 

μέσα παραγωγής – Τροποποίηση παρ. 

2 άρθρου 12Β ν. 4797/2021 

1. Η παρ. 2 του άρθρου 12Β του ν. 

4797/2021 (Α΄66) τροποποιείται ως 

προς τον ορισμό των δικαιούχων και 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 12Β 
του ν. 4797/2021, η οποία έχει ως εξής: 

«2. Δικαιούχοι είναι οι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες που έχουν υποβάλει 
τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ελέγχου και έχουν εκπληρώσει την 
υποχρέωση καταβολής της ειδικής 
ασφαλιστικής εισφοράς στον 
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«2. Δικαιούχοι είναι είτε φυσικά 

πρόσωπα που είναι κατά κύριο 

επάγγελμα αγρότες είτε νομικά 

πρόσωπα που κατέχουν αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις, εφόσον έχουν 

υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης 

στο Ολοκληρωμένο Σύστημα 

Διαχείρισης Ελέγχου και έχουν 

εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής 

της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς 

στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 

Ασφαλίσεων.» 

1. Η παρούσα ισχύει από την 

1η.5.2021. 

Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών 
Ασφαλίσεων.» 

 Άρθρο 137 

Ρύθμιση θεμάτων επιχορήγησης για 

αντιμετώπιση ζημιών από θεομηνίες – 

Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 22 ν. 

4797/2021 - Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

Η παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 

4797/2021 (Α΄ 66) τροποποιείται με τη 

συμπλήρωση του αντικειμένου της 

εξουσιοδότησης στο πρώτο και το 

δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά των 

επιχειρήσεων και των φορέων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 

του άρθρου 7, το ανώτατο ύψος 

επιχορήγησης που μπορεί να χορηγηθεί 

ανά δικαιούχο ή ανά κατηγορία 

δικαιούχων ή ζημιάς, οι ειδικότεροι 

όροι και προϋποθέσεις για την κάλυψη 

της ζημιάς, και κάθε άλλο θέμα σχετικό 

με την εφαρμογή του άρθρου 7. Με την 

ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να 

εξειδικεύεται περαιτέρω η διαδικασία 

της επιχορήγησης και να καθορίζονται 

οι όροι και οι προϋποθέσεις, τα 

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 22 

του ν. 4797/2021, η οποία έχει ως εξής: 

«2. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών καθορίζονται τα 

απαιτούμενα δικαιολογητικά των 

επιχειρήσεων και των φορέων μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 

διαβιβάζονται από την περιφέρεια στη 

Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της παρ. 3 

του άρθρου 7 και κάθε άλλο θέμα 

σχετικό με την εφαρμογή του άρθρου 7. 

Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται 

να εξειδικεύεται περαιτέρω η 

διαδικασία της επιχορήγησης.» 
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απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με την καταβολή της 

επιχορήγησης σε περίπτωση θανάτου ή 

συνταξιοδότησης δικαιούχου φυσικού 

προσώπου, καθώς και στις περιπτώσεις 

εταιρικού μετασχηματισμού της 

δικαιούχου επιχείρησης, όπως 

συγχώνευσης επιχειρήσεων, διάσπασης 

ή μετατροπής της επιχείρησης σε άλλη 

μορφή, για τις θεομηνίες από την 

1η.6.2020 και εφεξής.» 

 

  

Άρθρο 140 

Αντικειμενική απαλλαγή από 

επιβαρύνσεις, μορφών 

χρηματοδότησης με συμβαλλόμενη 

την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

– Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 

2682/1999 

Το άρθρο 23 του ν. 2682/1999 (Α΄ 16) 

τροποποιείται: α) στις παρ. 1 και 2 με τη 

συμπλήρωση και επικαιροποίηση του 

πεδίου εφαρμογής, β) με την προσθήκη 

παρ. 3 και 4 και το άρθρο 23 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«Άρθρο 23 

Αντικειμενική απαλλαγή από ορισμένες 

επιβαρύνσεις, μορφών 

χρηματοδοτήσεως στις οποίες 

συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων 

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, 

εγγυήσεων ή άλλων μορφών 

χρηματοδοτήσεως, στις οποίες 

συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, η εξόφλησή τους, η 

πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ` 

αυτών, τα παρεπόμενα αυτών 

σύμφωνα παροχής εγγυήσεως, 

υποθήκης, ενεχύρου ή πάσης άλλης 

ασφαλείας, εκχωρήσεις και κάθε άλλη 

σχετική με το αντικείμενο της Τράπεζας 

Τροποποιείται το άρθρο 23 του ν. 

2682/1999, το οποίο έχει ως εξής: 

Αντικειμενική απαλλαγή από ορισμένες 

επιβαρύνσεις, μορφών 

χρηματοδοτήσεως, στις οποίες 

συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων 

1. Οι συμβάσεις δανείων, πιστώσεων, 

εγγυήσεων ή άλλων μορφών 

χρηματοδοτήσεως, στις οποίες 

συμβάλλεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, η εξόφληση τους, η 

πληρωμή τόκων ή προμηθειών επ΄ 

αυτών, τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα 

παροχής εγγυήσεως, υποθήκης, 

ενεχύρου ή πάσης άλλης ασφαλείας, 

εκχωρήσεις και κάθε άλλη σχετική με το 

αντικείμενο της Τράπεζας αυτής 

σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή εξώδικη 

ενάσκηση των συναφών δικαιωμάτων ή 

η εκτέλεση των αντίστοιχων 

υποχρεώσεων, καθώς και η εξ αυτών 

απόκτηση εσόδων, απαλλάσσονται 

αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, 

του ειδικού φόρου τραπεζικών 

εργασιών, της εισφοράς του άρθρου 1 

παρ. 3 του Ν. 128/1975 (ΦΕΚ 178 Α΄), 

όπως εκάστοτε ισχύει, παντός φόρου, 

φόρου εισοδήματος και της 

παρακρατήσεως αυτού ή εισφοράς, 

καθώς και άλλων παντός είδους ή 

φύσεως επιβαρύνσεων υπέρ του 
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αυτής σύμβαση ή πράξη ή δικαστική ή 

εξώδικη ενάσκηση των συναφών 

δικαιωμάτων ή η εκτέλεση των 

αντίστοιχων υποχρεώσεων ή 

μεταγραφή αυτών σε δημόσια βιβλία ή 

αρχεία, καθώς και η εξ αυτών απόκτηση 

εσόδων, απαλλάσσονται 

αντικειμενικώς των τελών χαρτοσήμου, 

του ειδικού φόρου τραπεζικών 

εργασιών, της εισφοράς της παρ. 3 του 

άρθρου 1 του ν. 128/1975 (Α΄ 178), 

όπως εκάστοτε ισχύει, παντός φόρου, 

φόρου εισοδήματος και της 

παρακρατήσεως αυτού ή εισφοράς ή 

προμήθειας ή τέλους εγγραφής, καθώς 

και άλλων παντός είδους ή φύσεως 

επιβαρύνσεων υπέρ του Ελληνικού 

Δημοσίου ή τρίτου δημοσίου ή 

ιδιωτικού φορέα, 

συμπεριλαμβανομένων των 

δικαιωμάτων των υποθηκοφυλάκων ή 

ενεχυροφυλάκων ή κτηματολογικών 

γραφείων ή γενικά υπέρ οιουδήποτε 

τρίτου. 

2. Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, 

διενεργούμενες από ημεδαπές ή 

αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά 

ιδρύματα προς χρηματοδότηση: α) 

αυτοχρηματοδοτούμενων ή 

συγχρηματοδοτούμενων ή δημόσιων 

έργων της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 

2052/1992 (Α΄ 94) και της παρ. 1 του 

άρθρου 2 του π.δ. 166/1996 (Α΄ 125) ή 

δημόσιων συμβάσεων έργων, 

προμηθειών ή υπηρεσιών του ν. 

4412/2016 (Α’ 147) ή συμβάσεων 

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών 

του ν. 4413/2016 (Α’ 148), όπως οι 

ανωτέρω νόμοι ισχύον σήμερα ή 

αντικατασταθούν ή τροποποιηθούν ή 

συμπληρωθούν στο μέλλον, β) 

παραχωρήσεων έργων ή υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένων αυτών που 

εντάσσονται στο πρόγραμμα 

ιδιωτικοποιήσεων του Ελληνικού 

Ελληνικού Δημοσίου ή γενικά υπέρ 

οποιουδήποτε τρίτου.  

2. Οι αυτές ως ανωτέρω πράξεις, 

διενεργούμενες από ημεδαπές ή 

αλλοδαπές τράπεζες και πιστωτικά 

ιδρύματα, προς χρηματοδότηση 

αυτοχρηματοδοτούμενων ή 

συγχρηματοδοτούμενων δημόσιων 

έργων της παραγράφου 4 του άρθρου 9 

του Ν. 2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α΄) και των 

άρθρων 3 παράγραφος 1 δ΄ του Π.Δ. 

23/1993  

(ΦΕΚ 8 Α΄) και 2 παράγραφος 1 του Π.Δ. 

166/1996 (ΦΕΚ 125 Α΄) και υπό την 

προϋπόθεση ότι τα έργα αυτά έτυχαν 

χρηματοδότησης και από την Ε.Τ.Επ.., 

υπάγονται, με εξαίρεση το φόρο 

εισοδήματος, στο αυτό φορολογικό 

καθεστώς που απολαμβάνει η Ε.Τ.ΕΠ., 

σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο. 
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Δημοσίου και του Ταμείου Αξιοποίησης 

Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ή 

οποιουδήποτε άλλου φορέα και εν 

γένει συναλλαγών σχετικών με την 

αξιοποίηση και εκμετάλλευση 

περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν 

στο Ελληνικό Δημόσιο ή 

παραχωρούνται από αυτό και γ) 

συμπράξεων εν γένει του δημοσίου και 

του ιδιωτικού τομέα του ν. 3389/2005 

(Α΄ 232) περί των Συμπράξεων 

Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα, και υπό 

την προϋπόθεση ότι η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων αποτελεί 

συμβαλλόμενο μέρος των εκάστοτε υπό 

α’ ή β’ ή γ’ συμβάσεων χρηματοδότησης 

και συνεπώς τα έργα αυτά έτυχαν 

χρηματοδότησης και από την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

υπάγονται, με εξαίρεση τον φόρο 

εισοδήματος, στο αυτό φορολογικό 

καθεστώς και καθεστώς απαλλαγών 

που απολαμβάνει η Ευρωπαϊκή 

Τράπεζα Επενδύσεων, σύμφωνα με την 

παρ. 1.  

3. Το ν.δ. 4001/1959 (Α’ 233) και το ν.δ. 

της 17 Ιουλ./13 Αυγ. 1923 (A’ 224) 

εφαρμόζονται σε εμπράγματες 

ασφάλειες που παρέχονται υπέρ της 

Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 

προς εξασφάλιση απαιτήσεων εκ 

συμβάσεων δανείων και πιστώσεων ή 

συμβάσεων που προβλέπονται στις 

παρ. 1 και 2.  

4. Σε περίπτωση κοινοπρακτικών ή 

συγχρηματοδοτούμενων δανείων, όπου 

μετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων, οι εμπράγματες 

ασφάλειες δύναται να λαμβάνονται στο 

όνομα του εκπρόσωπου εξασφαλίσεων 

για λογαριασμό των δανειστών που 

μετέχουν στο κοινοπρακτικό ή 

συγχρηματοδοτούμενο δάνειο, καθώς 

και άλλων πιστωτών, οι απαιτήσεις των 
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οποίων συνδέονται με το 

κοινοπρακτικό ή 

συγχρηματοδοτούμενο δάνειο. Ως 

εκπρόσωπος εξασφαλίσεων μπορεί να 

ορίζεται οποιοσδήποτε εκ των 

προσώπων του άρθρου 64 του ν. 

4548/2018 (Α’ 104). Ο εκπρόσωπος 

εξασφαλίσεων διορίζεται από τα μέρη 

της σύμβασης χρηματοδότησης 

δυνάμει ειδικής έγγραφης συμφωνίας 

περί διορισμού αυτού και έχει τα 

καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που 

ορίζονται στο άρθρο 65 του ν. 

4548/2018, εκτός αν άλλως ορίζεται στη 

σύμβαση διορισμού του. Το άρθρο 73 

του ν. 4548/2018 εφαρμόζονται 

αναλογικά επί κοινοπρακτικών ή 

συγχρηματοδοτούμενων δανείων, στα 

οποία μετέχει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 

Επενδύσεων.». 

 

 

  

 

Άρθρο 141 

Ορισμοί Κυρίου και Πρόσθετου 

Κεφαλαίου Κάλυψης Καταθέσεων - 

Αντικατάσταση περ. 25 και 31 παρ. 1 

άρθρου 3 ν. 4370/2016 

 

Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 

4370/2016 (Α΄37) επέρχονται οι εξής 

τροποποιήσεις: 

1. Ο ορισμός της περ. 25 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«25) «Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΚΚΚΚ)»: ομάδα 

περιουσίας που αποτελεί ενεργητικό 

του ΤΕΚΕ και περιλαμβάνεται στο 

ενεργητικό του ΣΚΚ,» 

2. Ο ορισμός της περ. 31 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

Αντικαθίστανται οι περ. 25 και 31 της 

παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4370/2016 

(Α΄37), το οποίο είχε ως εξής : 

 

«Άρθρο 3 

Ορισμοί 

(άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/49/ΕΕ) 

 

1. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου 

ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

1) «Αξία περιουσιακών στοιχείων 

πελατών των συμμετεχόντων στο Σκέλος 

Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ)»: ο μέσος 

όρος της τρέχουσας αξίας του συνόλου 

των περιουσιακών στοιχείων των 

πελατών του συμμετέχοντος στο ΣΚΕ, τα 

οποία κατείχε το συμμετέχον στο ΣΚΕ 

κατά τις ημερομηνίες αναφοράς. 

Προκειμένου για παράγωγα 

χρηματοπιστωτικά μέσα του άρθρου 5 

του ν. 3606/2007(Α΄195), ως Αξία 

λογίζεται η αξία των συμβολαίων και 
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«31) «Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΠΚΚΚ)»: Το πρόσθετο 

κεφάλαιο κάλυψης καταθέσεων, το 

οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις 

παρ. 11 έως 15 του άρθρου 4 του ν. 

3746/2009 (Α΄ 27) και προέκυψε από τις 

εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 6 

του ν. 3714/2008 (Α’ 231), αποτελεί 

περιουσιακό στοιχείο των πιστωτικών 

ιδρυμάτων και πλέον ρυθμίζεται 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 25α του παρόντος,» 

 

των δικαιωμάτων κατά τις ημερομηνίες 

αναφοράς. Για περιουσιακά στοιχεία 

πελάτη, των οποίων η Αξία υπερβαίνει 

τις 30.000 ευρώ, ως Αξία, κατά την 

ανωτέρω έννοια, υπολογίζεται το ποσό 

των 30.000 ευρώ. 

Στις περιπτώσεις λογαριασμών τίτλων 

συνδικαιούχων στους οποίους 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 

5638/1932 (Α΄307), ως Αξία 

υπολογίζεται επίσης το καλυπτόμενο 

ανά συνδικαιούχο ποσό, βάσει των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 14. 

2) «απαίτηση από καλυπτόμενη 

επενδυτική υπηρεσία»: Απαίτηση η 

οποία προκύπτει είτε από την αδυναμία 

απόδοσης στους επενδυτές – πελάτες 

των κεφαλαίων που τους οφείλει το 

πιστωτικό ίδρυμα ή κεφαλαίων τους 

που βρίσκονται στην κατοχή του 

πιστωτικού ιδρύματος, άμεσα ή έμμεσα, 

στο πλαίσιο της εκ μέρους του 

πιστωτικού ιδρύματος παροχής 

καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών 

είτε από την αδυναμία παράδοσης 

στους επενδυτές πελάτες 

χρηματοπιστωτικών μέσων, κατά την 

έννοια του άρθρου 5 του ν. 3606/2007 

που τους ανήκουν και τα οποία το 

συμμετέχον στο ΤΕΚΕ πιστωτικό ίδρυμα 

κατέχει, διαχειρίζεται ή φυλάσσει για 

λογαριασμό τους παρά το γεγονός ότι 

υφίσταται σχετική υποχρέωση του 

συμμετέχοντος σύμφωνα με το δίκαιο 

και τους όρους που διέπουν τη σύμβασή 

του με τον επενδυτή – πελάτη, και 

ανεξάρτητα από το αν η υποχρέωση 

αυτή του συμμετέχοντος θεμελιώνεται 

στη σύμβαση ή στο νόμο και ως προς το 

οποίο (πιστωτικό ίδρυμα): 

α) η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή 

της διαπιστώνει ότι το συμμετέχον 

πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να 

εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του έναντι 

των επενδυτών πελατών του για λόγους 
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που συνδέονται άμεσα με την 

οικονομική του κατάσταση και η 

αδυναμία αυτή προβλέπεται ότι δεν 

είναι αναστρέψιμη στο προσεχές μέλλον 

ή 

β) δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε 

λόγους που έχουν άμεση σχέση με την 

οικονομική κατάσταση του 

συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος, 

έχει εκδώσει απόφαση για την 

αναστολή της δυνατότητας των 

επενδυτών πελατών και εν γένει 

δανειστών του πιστωτικού ιδρύματος να 

ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους κατά 

του εν λόγω πιστωτικού ιδρύματος, στην 

περίπτωση που το γεγονός αυτό συμβεί 

πριν δημοσιευτεί η απόφαση της 

Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται 

υπό α΄ ανωτέρω, 

3) «αρμόδια αρχή»: η Τράπεζα της 

Ελλάδος ή για τα άλλα κράτη μέλη η 

αρμόδια αρχή όπως ορίζεται στην 

περίπτωση 40 της παρ. 1 του άρθρου 4 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 

(ΕΕ L 176), 

4) «δεσμεύσεις προς πληρωμή»: η 

ανέκκλητη και άνευ όρων ή αιρέσεων 

δέσμευση προς πληρωμή σε μετρητά 

από ένα πιστωτικό ίδρυμα προς το ΤΕΚΕ 

εις εκπλήρωση των υποχρεώσεών του 

προς το ΤΕΚΕ, η οποία είναι πλήρως 

εξασφαλισμένη, με την προϋπόθεση ότι 

η εξασφάλιση: 

α) συνίσταται σε στοιχεία ενεργητικού 

χαμηλού κινδύνου, 

β) δεν βαρύνεται από δικαιώματα 

τρίτων και ευρίσκεται στη διάθεση του 

ΤΕΚΕ, 

5) «διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα» ή 

«διαθέσιμα ΤΕΚΕ»: μετρητά, καταθέσεις 

και στοιχεία ενεργητικού χαμηλού 

κινδύνου, τα οποία μπορούν να 

ρευστοποιηθούν εντός προθεσμίας που 

δεν υπερβαίνει την καθοριζόμενη στην 

παράγραφο 3 του άρθρου 11 και 
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δεσμεύσεις προς πληρωμή έως το όριο 

που καθορίζεται στην παράγραφο 9 του 

άρθρου 27 και αποτελούνται από τα 

διαθέσιμα της παραγράφου 1 του 

άρθρου 39, 

6) «Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΕΚΕ 

(ΔΣ)»: Το, σύμφωνα με την παράγραφο 

1 του άρθρου 48, Διοικητικό Συμβούλιο 

του ΤΕΚΕ, 

7) «εγγυημένες απαιτήσεις από 

καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες»: 

οι επιλέξιμες απαιτήσεις από 

καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες 

μέχρι ποσού ίσου με το επίπεδο 

κάλυψης που αναφέρεται στο άρθρο 13, 

8) «εγγυημένες καταθέσεις»: όλες οι 

επιλέξιμες καταθέσεις μέχρι ποσού ίσου 

με το επίπεδο κάλυψης που αναφέρεται 

στο άρθρο 9, 

9) «Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης 

Επενδύσεων»: Το ενεργητικό του ΤΕΚΕ 

που τίθεται προς εξυπηρέτηση του 

Σκέλους Κάλυψης Επενδύσεων και 

προορίζεται αποκλειστικά για την 

ικανοποίηση απαιτήσεων των 

επενδυτών−πελατών των 

συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης 

Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών 

ιδρυμάτων, 

10) «Ενεργητικό του Σκέλους Κάλυψης 

Καταθέσεων»: Το ενεργητικό του ΤΕΚΕ 

που τίθεται προς εξυπηρέτηση του 

Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων και 

προορίζεται αποκλειστικά για την 

ικανοποίηση απαιτήσεων των 

καταθετών των συμμετεχόντων στο 

Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του ΤΕΚΕ 

πιστωτικών ιδρυμάτων και τη 

χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης 

πιστωτικών ιδρυμάτων κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο εσωτερικό 

άρθρο 104 του άρθρου 2 του ν. 

4335/2015 (Α΄87). 

11) «επενδυτής πελάτης»: φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο στο οποίο ένα 
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πιστωτικό ίδρυμα παρέχει επενδυτικές 

ή παρεπόμενες υπηρεσίες του άρθρου 4 

του ν. 3606/2007, 

12) «επιλέξιμες απαιτήσεις από 

καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες»: 

όλες οι απαιτήσεις από καλυπτόμενες 

επενδυτικές υπηρεσίες πλην όσων 

εμπίπτουν στην εξαίρεση από την 

καταβολή αποζημιώσεων από τα ΣΕΚ 

σύμφωνα με το άρθρο 12, 

13) «επιλέξιμες καταθέσεις»: όλες οι 

καταθέσεις πλην όσων εμπίπτουν στην 

εξαίρεση από την καταβολή 

αποζημιώσεων από τα ΣΕΚ σύμφωνα με 

το άρθρο 8, 

14) «επίπεδο−στόχος»: το ύψος των 

χρηματοδοτικών μέσων στο οποίο 

πρέπει να ανέρχονται τα διαθέσιμα του 

ΣΚΚ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του 

άρθρου 25, εκφραζόμενο ως ποσοστό 

των διαθεσίμων αυτών επί των 

εγγυημένων καταθέσεων των μελών 

τους, 

15) «επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών 

υπηρεσιών (ΕΠΕΥ)»: οι επιχειρήσεις που 

ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 2 του 

ν. 3606/2007, 

16) «ημερομηνία αδυναμίας»: η 

ημερομηνία κατά την οποία η Τράπεζα 

της Ελλάδος προβαίνει στη διαπίστωση 

που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 

27 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ή η 

δικαστική αρχή λαμβάνει την απόφαση 

που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 

27 της παραγράφου 1 του άρθρου 3, 

17) «ημερομηνία αναφοράς αξίας 

περιουσιακών στοιχείων πελατών 

συμμετέχοντος στο ΣΚΕ ή ημερομηνία 

αναφοράς»: η τελευταία εργάσιμη 

ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου 

του προηγούμενου έτους, 

18) «θεσμικά συστήματα προστασίας 

(ΘΣΠ)»: τα θεσμικά συστήματα 

προστασίας που αναφέρονται στην παρ. 

7 του άρθρου 113 του Κανονισμού (ΕΕ) 
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αριθ. 575/2013 και πληρούν τις 

προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου 

της παρ. 2 του άρθρου 4 της Οδηγίας 

2014/49/ΕΕ, 

19) «καλυπτόμενες επενδυτικές 

υπηρεσίες»: οι επενδυτικές υπηρεσίες 

που αναφέρονται στις παραγράφους 1 

(α) έως (δ), (στ), (ζ) του άρθρου 4 του ν. 

3606/2007 και της παρεπόμενης 

υπηρεσίας της παραγράφου 2(α) του 

ίδιου άρθρου, πλην όσων εμπίπτουν 

στην εξαίρεση από την καταβολή 

αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 12 του 

παρόντος νόμου, 

20) «κατάθεση»: το πιστωτικό υπόλοιπο 

που προκύπτει από κεφάλαια 

κατατεθειμένα σε λογαριασμό ή από 

προσωρινές καταστάσεις απορρέουσες 

από συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές 

και το οποίο το πιστωτικό ίδρυμα 

οφείλει να επιστρέψει βάσει των 

ισχυόντων νόμιμων και συμβατικών 

όρων, περιλαμβανομένων των 

καταθέσεων προθεσμίας και των 

καταθέσεων ταμιευτηρίου, αλλά 

εξαιρουμένων των καταθέσεων ως προς 

τις οποίες: 

α) η ύπαρξη του πιστωτικού υπολοίπου 

μπορεί να αποδειχθεί μόνον με 

χρηματοπιστωτικό μέσο, όπως ορίζεται 

στο άρθρο 5 του ν. 3606/2007, εκτός εάν 

πρόκειται για αποταμιευτικό προϊόν 

που βεβαιώνεται με πιστοποιητικό 

κατάθεσης στο όνομα συγκεκριμένου 

προσώπου και το οποίο υφίσταται ήδη 

σε κράτος μέλος στις 2 Ιουλίου 2014, 

β) το κεφάλαιο του πιστωτικού 

υπολοίπου δεν είναι επιστρεπτέο στο 

άρτιο, 

γ) το κεφάλαιο του πιστωτικού 

υπολοίπου είναι επιστρεπτέο στο άρτιο 

μόνον δυνάμει ειδικής εγγύησης ή 

συμφωνίας που παρέχεται από 

πιστωτικό ίδρυμα ή τρίτο μέρος. 
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Στην έννοια των καταθέσεων δεν 

εμπίπτουν: (i) οι συμφωνίες πώλησης με 

σύμφωνο επαναγοράς (repos), οι 

απαιτήσεις εκ των οποίων καλύπτονται 

κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των 

άρθρων 16 έως 19 για τις επενδυτικές 

υπηρεσίες και (ii) το ηλεκτρονικό χρήμα, 

όπως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1 του 

Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) και τα ποσά που 

λαμβάνονται έναντι του ηλεκτρονικού 

χρήματος, σύμφωνα με το άρθρο 16 

παρ. 3 του Ν. 4021/2011 

21) «καταθέτης»: ο κάτοχος ή, σε 

περίπτωση κοινού λογαριασμού, κάθε 

κάτοχος της κατάθεσης, 

22) «κοινός λογαριασμός»: 

λογαριασμός που ανοίγεται στο όνομα 

δύο ή περισσότερων προσώπων ή επί 

του οποίου δύο ή περισσότερα 

πρόσωπα έχουν δικαιώματα που 

ασκούνται μέσω της υπογραφής ενός ή 

περισσότερων από τα πρόσωπα αυτά 

κατά το ν. 5638/1932 (Α΄ 307) «περί 

καταθέσεως εις κοινόν λογαριασμόν», 

23) «κράτος μέλος προέλευσης»: κράτος 

μέλος προέλευσης όπως ορίζεται στην 

περίπτωση 43 της παρ. 1 του άρθρου 4 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, 

24) «κράτος μέλος υποδοχής»: κράτος 

μέλος υποδοχής όπως ορίζεται στην 

περίπτωση 44 της παρ. 1 του άρθρου 4 

του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, 

25) «Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΚΚΚΚ)»: ομάδα 

περιουσίας που αποτελεί ενεργητικό 

του ΤΕΚΕ και αποτελείται από το 

ενεργητικό του ΣΚΚ αφαιρουμένου του 

ενεργητικού του ΠΚΚΚ. 

26) «λογαριασμοί πελατείας των ΕΠΕΥ»: 

οι τραπεζικοί λογαριασμοί στους 

οποίους τοποθετούνται κεφάλαια 

επενδυτών−πελατών σύμφωνα με την 

παρ. 1 του άρθρου 18 της υπ’ αριθμ. 

2/452/1.11.2007 (Β΄ 2137) απόφασης 

της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, 
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27) «μη διαθέσιμη κατάθεση»: 

κατάθεση απαιτητή από τον καταθέτη η 

οποία δεν δύναται να καταβληθεί από 

πιστωτικό ίδρυμα εν όλω ή εν μέρει 

βάσει των ισχυόντων νόμιμων ή 

συμβατικών όρων, και ως προς το οποίο 

(πιστωτικό ίδρυμα): 

α) η Τράπεζα της Ελλάδος με απόφασή 

της έχει διαπιστώσει ότι το 

συγκεκριμένο πιστωτικό ίδρυμα δεν 

φαίνεται προς το παρόν ικανό να 

επιστρέψει την κατάθεση, για λόγους 

που έχουν άμεση σχέση με την 

οικονομική του κατάσταση, και δεν 

προβλέπεται ότι το πιστωτικό ίδρυμα θα 

καταστεί ικανό στο προσεχές μέλλον. Η 

ανωτέρω απόφαση λαμβάνεται εντός 

πέντε (5) εργασίμων ημερών από τη 

στιγμή που αποδειχθεί, για πρώτη 

φορά, ότι το συμμετέχον πιστωτικό 

ίδρυμα δεν έχει επιστρέψει τις 

ληξιπρόθεσμες και απαιτητές 

καταθέσεις και δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ή 

β) δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε 

λόγους που έχουν άμεση σχέση με την 

οικονομική κατάσταση του πιστωτικού 

ιδρύματος, έλαβε απόφαση η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα την αναστολή του 

δικαιώματος των καταθετών να 

εγείρουν αξιώσεις έναντι του 

ιδρύματος. 

Οι υπό α΄ και β΄ περιπτώσεις συνιστούν 

λόγο ανάκλησης της άδειας του 

πιστωτικού ιδρύματος κατά την 

περίπτωση ε΄του άρθρου 19 του ν. 

4261/2014 (Α΄107), 

28) «ορισθείσα αρχή»: το Υπουργείο 

Οικονομικών ή για τα άλλα κράτη μέλη ο 

φορέας που διοικεί ή εποπτεύει ένα ΣΕΚ 

ή, όταν τη λειτουργία του ΣΕΚ διοικεί 

ιδιωτική οντότητα, μία δημόσια αρχή 

που ορίζει το ενδιαφερόμενο κράτος 

μέλος για την εποπτεία του συστήματος 

αυτού, 
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29) «Περιουσιακά στοιχεία επενδυτών 

πελατών»: τα χρηματοπιστωτικά μέσα 

που κατέχουν τα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ 

πιστωτικά ιδρύματα και 

υποκαταστήματα αυτών για 

λογαριασμό επενδυτών – πελατών τους 

στο πλαίσιο της παροχής των 

καλυπτομένων επενδυτικών 

υπηρεσιών, κατά την έννοια της 

περιπτώσεως 19 της παραγράφου 1 του 

άρθρου 3. 

Στα χρηματοπιστωτικά μέσα που 

κατέχουν τα συμμετέχοντα στο ΣΚΕ 

πιστωτικά ιδρύματα και 

υποκαταστήματα περιλαμβάνονται και 

οι τίτλοι σε λογιστική μορφή. Στην 

έννοια της κατοχής εμπίπτει, πέραν της 

φύλαξης και διοικητικής διαχείρισης 

κατά την έννοια της περίπτωσης α΄ της 

παρ. 2 το άρθρου 4 του ν. 3606/2007 

χρηματοπιστωτικών μέσων από το ίδιο 

το συμμετέχον στο ΣΚΕ που ενεργεί ως 

θεματοφύλακας και η ανάθεση από το 

συμμετέχον στο ΣΚΕ της φύλαξης των 

τίτλων σε τρίτο πρόσωπο, πιστωτικό 

ίδρυμα ή ΕΠΕΥ, που ενεργεί ως 

υποθεματοφύλακας σύμφωνα με τις 

εντολές του συμμετέχοντος και γενικώς 

κάθε περίπτωση κατά την οποία τα 

χρηματοπιστωτικά μέσα βρίσκονται 

στην κατοχή τρίτου, αλλά το συμμετέχον 

έχει εξουσία να τα διαθέτει, δίδοντας 

εντολές στον τρίτο. Ως κατοχή νοείται 

τόσο αυτή που γίνεται στο όνομα 

επενδυτή πελάτη όσο και αυτή που 

γίνεται στο όνομα του συμμετέχοντος 

στο ΣΚΕ για λογαριασμό επενδυτή 

πελάτη, 

30) «πιστωτικό ίδρυμα»: το πιστωτικό 

ίδρυμα όπως ορίζεται στην περίπτωση 1 

της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού 

(ΕΕ) αριθμ. 575/2013, 

31) «Πρόσθετο Κεφάλαιο Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΠΚΚΚ)»: Το πρόσθετο 

κεφάλαιο κάλυψης καταθέσεων, το 
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οποίο δημιουργήθηκε σύμφωνα με τις 

παραγράφους 11 έως 15 του άρθρου 4 

του ν. 3746/2009 (Α΄ 27) και πλέον 

ρυθμίζεται σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στα άρθρα 6 και 25 του 

παρόντος νόμου, 

32) «Σκέλος Εξυγίανσης (ΣΕ)»: το 

ενεργητικό του ΤΕΚΕ, το οποίο 

συστάθηκε με το πρώην άρθρο 13Α του 

ν. 3746/2009 και τίθεται προς 

εξυπηρέτηση του σκοπού της 

χρηματοδότησης μέτρων εξυγίανσης, 

όπως ειδικότερα περιγράφεται στην 

περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 4 

του παρόντος και στο εσωτερικό άρθρο 

96 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, 

33) «Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων 

(ΣΚΕ)»: το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που 

τίθεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού 

της κάλυψης απαιτήσεων από παροχή 

επενδυτικών υπηρεσιών όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4, 

34) «Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων 

(ΣΚΚ)»: το ενεργητικό του ΤΕΚΕ που 

τίθεται προς εξυπηρέτηση του σκοπού 

της εγγύησης καταθέσεων, όπως 

ειδικότερα περιγράφεται στην 

περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του 

άρθρου 4, 

35) «στοιχεία ενεργητικού χαμηλού 

κινδύνου»: στοιχεία ενεργητικού που 

εμπίπτουν στην πρώτη ή στη δεύτερη 

κατηγορία που αναφέρονται στον 

πίνακα 1 του άρθρου 336 του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013 ή 

οποιαδήποτε στοιχεία ενεργητικού που 

κρίνονται εξίσου ασφαλή και ρευστά 

από την Τράπεζα της Ελλάδος, 

36) «συστήματα εγγύησης καταθέσεων» 

ή «ΣΕΚ»: τα συστήματα που 

αναφέρονται στην περίπτωση α΄ και β΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 2 και 

συστήματα άλλων κρατών μελών, 
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37) «Ταμείο Εξυγίανσης»: το ΣΕ του 

ΤΕΚΕ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στο εσωτερικό άρθρο 95 του άρθρου 2 

του ν. 4335/2015, 

38) «υποκατάστημα»: ο τόπος 

επιχείρησης νομικώς εξαρτώμενης από 

ίδρυμα, η οποία διενεργεί άμεσα, όλες ή 

ορισμένες από τις συναλλαγές που 

εντάσσονται στις δραστηριότητες των 

ιδρυμάτων. 

2.Αρμόδια αρχή για τους σκοπούς του 

Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 (EE L 

331) σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 

4 του εν λόγω Κανονισμού είναι το 

Υπουργείο Οικονομικών.» 

  

Άρθρο 142 

Παύση συμμετοχής πιστωτικού 

ιδρύματος στο Σκέλος Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΣΚΚ) - Αντικατάσταση 

παρ. 2 και περ. β΄ παρ. 3 άρθρου 6 ν. 

4370/2016 

 

Στο άρθρο 6 του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) 

επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 

1. Η παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:  

 «2. Αν πιστωτικό ίδρυμα που 

συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για 

οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να 

συμμετέχει σε αυτό, και δεν 

προσχωρήσει σε άλλο σύστημα 

εγγύησης καταθέσεων, το ΔΣ του ΤΕΚΕ 

καθορίζει, με απόφασή του, 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ 

κατά του αποχωρούντος πιστωτικού 

ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων 

οφειλομένων εισφορών του 

αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το 

ΣΕ, του τέλους συμμετοχής ή άλλων 

χρηματικών ποσών που έχει καθορίσει 

το ΔΣ του ΤΕΚΕ και είναι πληρωτέα από 

το πιστωτικό ίδρυμα έως την 

ημερομηνία αποχώρησής του. 

Πιστωτικό ίδρυμα που αποχωρεί δεν 

Τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 6 

του ν. 4370/2016 (Α’ 37), η οποία είχε ως 

εξής: 

 

«2. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα 

που συμμετέχει στο ΣΚΚ παύσει, για 

οποιονδήποτε νόμιμο λόγο, να 

συμμετέχει σε αυτό, και δεν 

προσχωρήσει σε άλλο σύστημα 

εγγύησης καταθέσεων, καταβάλλεται σε 

αυτό η αξία της ατομικής του μερίδας 

στο ΠΚΚΚ, εφόσον διαθέτει τέτοια, όπως 

αυτή διαμορφώνεται κατά το χρόνο της 

αποχώρησής του, σύμφωνα με 

απόφαση του ΔΣ. Με την επιφύλαξη της 

παραγράφου 12 του άρθρου 25 ο 

υπολογισμός της αξίας της μερίδας του 

αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος, η 

παρακράτηση από αυτή ποσών 

απαιτήσεων καταθετών που 

πιθανολογούνται από το ΤΕΚΕ ως 

βάσιμες και η καταβολή του υπολοίπου 

αυτής έχουν ως εξής: 

α) Υπολογισμός αξίας μερίδας 

αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος. 

αα) Για τον υπολογισμό της αξίας της 

μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού 

ιδρύματος προαπαιτείται ο 

υπολογισμός του ενεργητικού του ΠΚΚΚ. 

Για τον υπολογισμό του ενεργητικού του 
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έχει αξίωση στο προϊόν της 

εκκαθάρισης που εισπράττεται μετά την 

ημερομηνία αποχώρησης».  

2. Η περ. β΄ της παρ. 3 αντικαθίσταται 

ως εξής: 

«β) Κατά τα λοιπά ισχύει η διαδικασία 

που περιγράφεται στην παρ. 2.» 

 

ΠΚΚΚ λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις 

καταθετών συμμετεχόντων πιστωτικών 

ιδρυμάτων στο ΣΚΚ που τυχόν έχουν 

περιέλθει σε αδυναμία, εφόσον η 

αδυναμία του συμμετέχοντος 

πιστωτικού ιδρύματος επήλθε μέχρι και 

τρεις μήνες μετά την αποχώρηση του 

αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος. 

Υπό την αναβλητική αίρεση της 

καταβολής των σχετικών ποσών στους 

καταθέτες, αυτά αφαιρούνται από την 

αξία του ΠΚΚΚ. 

ββ) Η αξία της μερίδας του 

αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος 

υπολογίζεται με βάση τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο 10 του 

άρθρου 25.γγ) Έναντι της απαίτησης του 

αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος 

προς καταβολή της επιστρεπτέας αξίας 

της μερίδας του συμψηφίζονται 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις έχει το ΤΕΚΕ 

κατά του αποχωρούντος πιστωτικού 

ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένων 

οφειλόμενων εισφορών του 

αποχωρούντος προς το ΣΚΚ, το ΣΚΕ, το 

ΣΕ, του τέλους συμμετοχής ή άλλων 

χρηματικών ποσών που έχει καθορίσει 

το διοικητικό συμβούλιο του ΤΕΚΕ και 

είναι πληρωτέα από το πιστωτικό 

ίδρυμα έως και την ημερομηνία 

αποχώρησής του. 

Ο συμψηφισμός αυτός 

πραγματοποιείται βάσει των 

προαναφερθέντων κονδυλίων. 

Πιστωτικό ίδρυμα που αποχωρεί δεν 

έχει αξίωση στο προϊόν εκκαθάρισης 

που τυχόν εισπράττεται μετά την 

ημερομηνία αποχώρησης. 

β) Παρακράτηση ποσών απαιτήσεων 

καταθετών που πιθανολογούνται από το 

ΤΕΚΕ ως βάσιμες. 

αα) Το ΤΕΚΕ παρακρατεί από την 

επιστρεφόμενη αξία της ατομικής 

μερίδας του αποχωρούντος πιστωτικού 

ιδρύματος τα ποσά που αντιστοιχούν 
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στο ύψος απαιτήσεων καταθετών κατά 

του ΣΚΚ που πιθανολογούνται από το 

ΤΕΚΕ ως βάσιμες και αφορούν 

επιλέξιμες καταθέσεις του 

αποχωρούντος πιστωτικού ιδρύματος. 

ββ) Τα παρακρατούμενα κατά την 

υποπερίπτωση αα΄ ποσά δεν 

αποδίδονται στο αποχωρούν πιστωτικό 

ίδρυμα μέχρις ότου κριθεί αμετακλήτως 

η υπόθεση και, ανάλογα με την έκβαση, 

το ΤΕΚΕ τα αποδίδει είτε στους 

καταθέτες είτε στο αποχωρήσαν 

πιστωτικό ίδρυμα. 

γγ) Τα παρακρατούμενα ποσά 

θεωρείται ότι συμψηφίζονται με την 

απαίτηση του αποχωρούντος 

πιστωτικού ιδρύματος προς απόδοση 

της αξίας της ατομικής του μερίδας, υπό 

τη διαλυτική αίρεση της έκδοσης 

αμετάκλητης δικαστικής απόφασης που 

αναγνωρίζει ότι δεν υφίσταται σχετική 

υποχρέωση του αποχωρήσαντος έναντι 

των καταθετών. 

γ)Καταβολή αξίας μερίδας.  

Η καταβολή της αξίας της μερίδας του 

αποχωρούντος, όπως υπολογίζεται 

σύμφωνα με τις περιπτώσεις α΄ και β΄ 

ανωτέρω, γίνεται άτοκα τον πρώτο 

ημερολογιακό μήνα μετά την πάροδο 

ενός έτους από την αποχώρησή του από 

το ΣΚΚ. Λαμβανομένων υπόψη των 

κριτηρίων της παραγράφου 6 του 

άρθρου 39, η καταβολή της μερίδας 

δύναται να παρατείνεται με απόφαση 

του ΔΣ του ΤΕΚΕ και σε κάθε περίπτωση 

για χρονικό διάστημα που δεν 

υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.» 

 

 

 Άρθρο 143 

Διαθέσιμα και επίπεδο – Στόχος 

Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων (ΣΚΚ) 

– Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 7 και 

κατάργηση παρ. 8, 9, 10, 11 12, 13 

άρθρου 25 ν. 4370/2016 

Τροποποιείται το άρθρο 25 του ν. 

4370/2016 (Α’ 37), το οποίο είχε ως εξής: 

 

«Άρθρο 25 

Διαθέσιμα και επίπεδο – στόχος ΣΚΚ 
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Στο άρθρο 25 του ν. 4370/2016 (Α’ 37), 

α) τροποποιούνται αα) η παρ. 2 στο 

δεύτερο εδάφιο με την αφαίρεση του 

Πρόσθετου Κεφαλαίου Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) από τα διαθέσιμα 

του Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων 

(ΣΚΚ), αβ) η παρ. 4 με τη διαγραφή του 

δεύτερου εδαφίου, αγ) η παρ. 7, με την 

αφαίρεση του Πρόσθετου Κεφαλαίου 

Κάλυψης Καταθέσεων (ΠΚΚΚ) από τα 

διαθέσιμα του Σκέλους Κάλυψης 

Καταθέσεων (ΣΚΚ), β) επέρχονται 

νομοτεχνικές βελτιώσεις, γ) 

καταργούνται οι παρ. 8, 9, 10, 11, 12 και 

13 και το άρθρο 25 διαμορφώνεται ως 

εξής:  

«Άρθρο 25 

Διαθέσιμα και επίπεδο – στόχος ΣΚΚ 

1. Το ενεργητικό του ΣΚΚ αποτελείται 

από τα διαθέσιμά του και τυχόν 

απαιτήσεις του από οποιαδήποτε αιτία. 

2. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται 

από τακτικές, έκτακτες και αρχικές 

εισφορές τις οποίες καταβάλλουν 

υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ 

πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 5 

του παρόντος. Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ 

περιλαμβάνεται το ιδρυτικό του 

κεφάλαιο και προστίθενται τα έσοδά 

του από άλλες πηγές, όπως από τη 

διαχείριση των διαθεσίμων του, από 

την είσπραξη ή και ρευστοποίηση 

απαιτήσεών του, από τυχόν δωρεές και 

πάσης άλλης φύσεως έσοδα τα οποία 

προκύπτουν κατά την επίτευξη του 

σκοπού του. 

Τα εκ των ανωτέρω χρηματικά 

διαθέσιμα τηρούνται σε ειδικούς 

λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα 

της Ελλάδος και κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 39. 

1. Το ενεργητικό του ΣΚΚ αποτελείται 

από τα διαθέσιμά του και τυχόν 

απαιτήσεις του από οποιαδήποτε αιτία. 

2. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ σχηματίζονται 

από τακτικές, έκτακτες και αρχικές 

εισφορές τις οποίες καταβάλλουν 

υποχρεωτικά τα συμμετέχοντα στο ΣΚΚ 

πιστωτικά ιδρύματα κατά το άρθρο 5 

του παρόντος. Στα διαθέσιμα του ΣΚΚ 

περιλαμβάνεται το ιδρυτικό του 

κεφάλαιο και το ΠΚΚΚ, προστίθενται δε 

και έσοδά του από άλλες πηγές, όπως 

από τη διαχείριση των διαθεσίμων του, 

από την είσπραξη ή και ρευστοποίηση 

απαιτήσεών του, από τυχόν δωρεές και 

πάσης άλλης φύσεως έσοδα τα οποία 

προκύπτουν κατά την επίτευξη του 

σκοπού του. 

Τα εκ των ανωτέρω χρηματικά 

διαθέσιμα τηρούνται σε ειδικούς 

λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 6 του 

άρθρου 39. 

Έσοδα από την ρευστοποίηση 

απαιτήσεων του ΣΚΚ διατίθενται αρχικά 

για την αποπληρωμή των δανείων του 

και εν συνεχεία κατατίθενται στους ως 

άνω λογαριασμούς του ΣΚΚ στην 

Τράπεζα της Ελλάδος. 

3. Κάθε ζήτημα που αφορά 

προσδιορισμό, υπολογισμό και την 

καταβολή εισφορών αποφασίζεται με 

ειδική πλειοψηφία του ΔΣ του ΤΕΚΕ, με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

άρθρου 27. 

4. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ πρέπει να 

ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό 

0,8% επί του ύψους των εγγυημένων 

καταθέσεων των μελών του ΣΚΚ έως τις 

3 Ιουλίου 2024, το οποίο αποτελεί 

επίπεδο στόχο. Το ΠΚΚΚ δεν 

περιλαμβάνεται για σκοπούς 

υπολογισμού του επιπέδου στόχου. Αν 

το ΤΕΚΕ καταβάλει συνολικές 
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Έσοδα από την ρευστοποίηση 

απαιτήσεων του ΣΚΚ διατίθενται 

αρχικά για την αποπληρωμή των 

δανείων του και εν συνεχεία 

κατατίθενται στους ως άνω 

λογαριασμούς του ΣΚΚ στην Τράπεζα 

της Ελλάδος. 

3. Κάθε ζήτημα που αφορά 

προσδιορισμό, υπολογισμό και την 

καταβολή εισφορών αποφασίζεται με 

ειδική πλειοψηφία του ΔΣ του ΤΕΚΕ, με 

την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του 

άρθρου 27. 

4. Τα διαθέσιμα του ΣΚΚ πρέπει να 

ανέρχονται τουλάχιστον σε ποσοστό 

0,8% επί του ύψους των εγγυημένων 

καταθέσεων των μελών του ΣΚΚ έως τις 

3 Ιουλίου 2024, το οποίο αποτελεί 

επίπεδο στόχο. Αν το ΤΕΚΕ καταβάλει 

συνολικές αποζημιώσεις οι οποίες 

υπερβαίνουν το 0,8% των εγγυημένων 

καταθέσεων, η αρχική χρονική 

περίοδος για την επίτευξη του 

επιπέδου στόχου δύναται να 

παραταθεί με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών έως τέσσερα (4) έτη.  

5. Κατά παρέκκλιση από την 

παράγραφο 4, όταν αυτό 

δικαιολογείται δεόντως και κατόπιν 

έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 

δύναται να οριστεί ελάχιστο 

επίπεδο−στόχος χαμηλότερο από αυτό 

που ορίζεται στην παράγραφο 4, με την 

προϋπόθεση να πληρούνται οι εξής 

όροι: 

α) η μείωση βασίζεται στην παραδοχή 

ότι ένα σημαντικό μέρος των 

διαθέσιμων του ΣΚΚ δεν είναι πιθανό 

να χρησιμοποιηθεί για μέτρα 

προστασίας των καλυπτόμενων 

καταθετών, εκτός από αυτά που 

ορίζονται στην παράγραφο 2 του 

άρθρου 40 και 

αποζημιώσεις οι οποίες υπερβαίνουν το 

0,8% των εγγυημένων καταθέσεων, η 

αρχική χρονική περίοδος για την 

επίτευξη του επιπέδου στόχου δύναται 

να παραταθεί με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών έως τέσσερα (4) 

έτη. 

5. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 

4, όταν αυτό δικαιολογείται δεόντως και 

κατόπιν έγκρισης από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, δύναται να οριστεί ελάχιστο 

επίπεδο−στόχος χαμηλότερο από αυτό 

που ορίζεται στην παράγραφο 4, με την 

προϋπόθεση να πληρούνται οι εξής 

όροι: 

α) η μείωση βασίζεται στην παραδοχή 

ότι ένα σημαντικό μέρος των 

διαθέσιμων του ΣΚΚ δεν είναι πιθανό να 

χρησιμοποιηθεί για μέτρα προστασίας 

των καλυπτόμενων καταθετών, εκτός 

από αυτά που ορίζονται στην 

παράγραφο 2 του άρθρου 40 και 

β) ο τραπεζικός τομέας εντός του οποίου 

δραστηριοποιούνται τα πιστωτικά 

ιδρύματα που συνδέονται με το ΤΕΚΕ 

παρουσιάζει υψηλή συγκέντρωση με 

μεγάλη αξία στοιχείων του ενεργητικού 

να κατέχονται από μικρό αριθμό 

πιστωτικών ιδρυμάτων ή τραπεζικών 

ομίλων, που υπόκεινται σε εποπτεία σε 

ενοποιημένη βάση, τα οποία, λόγω του 

μεγέθους τους, σε περίπτωση 

αδυναμίας, είναι πιθανό να 

υποβληθούν σε διαδικασίες εξυγίανσης. 

Το εν λόγω μειωμένο επίπεδο−στόχος 

δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 

0,5% των εγγυημένων καταθέσεων. 

6. Η επίτευξη του επιπέδου στόχου δεν 

αποκλείει τη δυνατότητα του ΤΕΚΕ να 

επιβάλει περαιτέρω εισφορές προς 

εύλογη επαύξηση των διαθεσίμων του. 

7. Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο, 

καθώς και τα πάσης φύσεως διαθέσιμα 

του ΣΚΚ, εκτός του ΠΚΚΚ, δεν 
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β) ο τραπεζικός τομέας εντός του 

οποίου δραστηριοποιούνται τα 

πιστωτικά ιδρύματα που συνδέονται με 

το ΤΕΚΕ παρουσιάζει υψηλή 

συγκέντρωση με μεγάλη αξία στοιχείων 

του ενεργητικού να κατέχονται από 

μικρό αριθμό πιστωτικών ιδρυμάτων ή 

τραπεζικών ομίλων, που υπόκεινται σε 

εποπτεία σε ενοποιημένη βάση, τα 

οποία, λόγω του μεγέθους τους, σε 

περίπτωση αδυναμίας, είναι πιθανό να 

υποβληθούν σε διαδικασίες 

εξυγίανσης. 

Το εν λόγω μειωμένο επίπεδο−στόχος 

δεν δύναται να είναι χαμηλότερο από 

0,5% των εγγυημένων καταθέσεων. 

6. Η επίτευξη του επιπέδου στόχου δεν 

αποκλείει τη δυνατότητα του ΤΕΚΕ να 

επιβάλει περαιτέρω εισφορές προς 

εύλογη επαύξηση των διαθεσίμων του. 

7. Η συμμετοχή στο ιδρυτικό κεφάλαιο 

και τα πάσης φύσεως διαθέσιμα του 

ΣΚΚ δεν επιστρέφονται στα πιστωτικά 

ιδρύματα για οποιονδήποτε λόγο. 

8. [Καταργείται]. 

9. [Καταργείται]. 

10. [Καταργείται]. 

11. [Καταργείται]. 

12. [Καταργείται]. 

13. [Καταργείται].» 

 

επιστρέφονται στα πιστωτικά ιδρύματα 

για οποιονδήποτε λόγο. 

8. Το ΠΚΚΚ αποτελεί ειδική ομάδα 

περιουσίας, η οποία προέκυψε από τις 

εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 6 

του ν. 3714/2008 (Α΄ 231). 

9. Το ενεργητικό του ΠΚΚΚ θεωρείται ότι 

αποτελεί ενεργητικό των 

συμμετεχόντων σε αυτό πιστωτικών 

ιδρυμάτων, κατά το λόγο συμμετοχής 

τους σε αυτό και αποτελεί μέρος των 

διαθεσίμων και αντικείμενο διαχείρισης 

από το ΤΕΚΕ προς επίτευξη των σκοπών 

του. Τυχόν εισπραττόμενα από το 

προϊόν της εκκαθάρισης ποσά και 

πρόσοδοι του ενεργητικού του ΠΚΚΚ  

προστίθενται σε αυτό και το 

επαυξάνουν. 

10. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που 

συμμετέχει στο ΠΚΚΚ έχει μία ατομική 

μερίδα σε αυτό, που αντιστοιχεί στο 

ποσοστό συμμετοχής του στο ΠΚΚΚ. Οι 

ατομικές μερίδες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που απαρτίζουν το ΠΚΚΚ 

είναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ. 

Τυχόν κατάσχεση επιτρέπεται μόνον εις 

βάρος της τυχόν επιστρεφόμενης, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 6, στο 

πιστωτικό ίδρυμα ατομικής του μερίδας 

και μέχρι της αξίας αυτής, σε περίπτωση 

αποχώρησης αυτού από το ΣΚΚ. 

11. Σε περίπτωση καταβολής 

αποζημίωσης σε καταθέτες κατά τις 

διατάξεις του παρόντος χρησιμοποιείται 

αρχικώς, μέχρι την εξάντλησή της, η 

ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του 

πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο 

περιήλθε σε αδυναμία. Αν η μερίδα 

αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο 

καταβλητέο ποσό, χρήση των 

κεφαλαίων του ΠΚΚΚ γίνεται κατά τα 

οριζόμενα από το ΔΣ. 

12. Η ατομική μερίδα κάθε πιστωτικού 

ιδρύματος παύει να θεωρείται 
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ενεργητικό αυτού, αφ’ ης 

χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του 

ΤΕΚΕ. 

13. Η ατομική μερίδα εκάστου 

πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση 

αποχώρησής του από το ΣΚΚ 

επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 6.» 

 Άρθρο 145 

Τακτικές εισφορές Σκέλους Κάλυψης 

Καταθέσεων – Τροποποίηση άρθρου 

27 ν. 4370/2016 

Το άρθρο 27 του ν. 4370/2016 (Α’ 37) 

τροποποιείται α) στο δεύτερο εδάφιο 

της παρ. 5 με την αντικατάσταση της 

φράσης «Συναλλαγματικής Ισοτιμίας 

Αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας της τελευταίας εργάσιμης 

ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου 

του προηγούμενου έτους» από τη 

φράση «συναλλαγματικής ισοτιμίας, 

όπως αυτή προσδιορίζεται από το 

εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα της 

τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου του 

προηγούμενου έτους», β) στο δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 6, με την 

αντικατάσταση της φράσης «Έως την 1η 

Ιουλίου» από τη φράση «Έως την 30η 

Σεπτεμβρίου» και τη διαγραφή της 

φράσης «αρχής γενομένης από την 1η 

Ιουλίου 2016», γ) στο πρώτο εδάφιο της 

παρ. 8, με την αντικατάσταση της 

φράσης «μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου» 

από τη φράση «μέχρι τη 15η Νοεμβρίου 

κάθε έτους» και δ) στο δεύτερο εδάφιο 

της ίδιας παραγράφου, με την 

αντικατάσταση της φράσης «την 1η 

Νοεμβρίου» από τη φράση «τη 15η 

Δεκεμβρίου», και το άρθρο 27 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«Άρθρο 27 

Τακτικές εισφορές ΣΚΚ 

Τροποποιείται το άρθρο 27 του ν. 

4370/2016 (Α’ 37), το οποίο είχε ως εξής: 

 

«Άρθρο 27 

Τακτικές εισφορές ΣΚΚ 

 

1. Οι τακτικές εισφορές καταβάλλονται 

ετησίως.  

2. Αν τα διαθέσιμα του ΣΚΚ 

υπολείπονται του επιπέδου - στόχου, 

καταβάλλονται ετήσιες εισφορές μέχρι 

να επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο – 

στόχος. 

3. Αν, αφού έχει επιτευχθεί για πρώτη 

φορά το επίπεδο - στόχος, τα διαθέσιμα 

του ΣΚΚ μειωθούν σε λιγότερο από τα 

δύο τρίτα του επιπέδου – στόχου, το ΔΣ 

καθορίζει τις ετήσιες τακτικές εισφορές 

σε επίπεδο που επιτρέπει να επιτευχθεί 

το επίπεδο - στόχος το αργότερο μέσα 

σε έξι (6) έτη από το χρόνο μειώσεως. 

4. Οι βασικοί παράγοντες για τον 

υπολογισμό των ετησίων τακτικών 

εισφορών είναι το ύψος των 

εγγυημένων καταθέσεων και ο βαθμός 

του κινδύνου που αναλαμβάνει κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, λαμβάνονται 

υπόψη η εκάστοτε φάση του 

οικονομικού κύκλου και οι επιπτώσεις 

που μπορεί να έχει η προκυκλικότητα 

των εισφορών. Το ΔΣ του ΤΕΚΕ 

εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών, 

με κοινοποίηση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, τη μεθοδολογία υπολογισμού 

των ετήσιων τακτικών εισφορών 

λαμβάνοντας υπόψη τον 
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1. Οι τακτικές εισφορές καταβάλλονται 

ετησίως.  

2. Αν τα διαθέσιμα του ΣΚΚ 

υπολείπονται του επιπέδου - στόχου, 

καταβάλλονται ετήσιες εισφορές μέχρι 

να επιτευχθεί τουλάχιστον το επίπεδο – 

στόχος. 

3. Αν, αφού έχει επιτευχθεί για πρώτη 

φορά το επίπεδο - στόχος, τα διαθέσιμα 

του ΣΚΚ μειωθούν σε λιγότερο από τα 

δύο τρίτα του επιπέδου – στόχου, το ΔΣ 

καθορίζει τις ετήσιες τακτικές εισφορές 

σε επίπεδο που επιτρέπει να επιτευχθεί 

το επίπεδο - στόχος το αργότερο μέσα 

σε έξι (6) έτη από το χρόνο μειώσεως. 

4. Οι βασικοί παράγοντες για τον 

υπολογισμό των ετησίων τακτικών 

εισφορών είναι το ύψος των 

εγγυημένων καταθέσεων και ο βαθμός 

του κινδύνου που αναλαμβάνει κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα. Επίσης, λαμβάνονται 

υπόψη η εκάστοτε φάση του 

οικονομικού κύκλου και οι επιπτώσεις 

που μπορεί να έχει η προκυκλικότητα 

των εισφορών. Το ΔΣ του ΤΕΚΕ 

εισηγείται στο Υπουργείο Οικονομικών, 

με κοινοποίηση στην Τράπεζα της 

Ελλάδος, τη μεθοδολογία υπολογισμού 

των ετήσιων τακτικών εισφορών 

λαμβάνοντας υπόψη τον 

αναλαμβανόμενο από τα πιστωτικά 

ιδρύματα κίνδυνο και τον τρόπο που θα 

λαμβάνονται υπόψη η φάση του 

οικονομικού κύκλου και η 

προκυκλικότητα των εισφορών. Η 

μεθοδολογία καθορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η ως άνω μεθοδολογία πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τις 

κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ, στην 

οποία και κοινοποιείται από το ΤΕΚΕ. 

αναλαμβανόμενο από τα πιστωτικά 

ιδρύματα κίνδυνο και τον τρόπο που θα 

λαμβάνονται υπόψη η φάση του 

οικονομικού κύκλου και η 

προκυκλικότητα των εισφορών. Η 

μεθοδολογία καθορίζεται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης της Τράπεζας της 

Ελλάδος. Η ως άνω μεθοδολογία πρέπει 

να είναι σύμφωνη με τις κατευθυντήριες 

γραμμές της ΕΑΤ, στην οποία και 

κοινοποιείται από το ΤΕΚΕ. 

5. Για τον υπολογισμό του ύψους των 

εγγυημένων καταθέσεων για τους 

σκοπούς του υπολογισμού της ετησίας 

τακτικής εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη 

ο μέσος όρος των εγγυημένων 

καταθέσεων του προηγούμενου έτους, 

εξαγόμενος από το μέσο όρο των 

εγγυημένων καταθέσεων της 

τελευταίας ημέρας των ημερολογιακών 

τριμήνων του έτους αυτού. Για την 

εξεύρεση της μέσης τιμής των 

εγγυημένων καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα, το ύψος των εγγυημένων 

καταθέσεων θα μετατρέπεται σε ευρώ 

με την αντίστοιχη μέση τιμή της 

Συναλλαγματικής Ισοτιμίας Αναφοράς 

της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 

τελευταίας εργάσιμης ημέρας κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου του 

προηγούμενου έτους. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από την αρχή κάθε έτους, κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο 

ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ ετήσια 

κατάσταση, με το ύψος των εγγυημένων 

καταθέσεων της τελευταίας ημέρας 

κάθε ημερολογιακού τριμήνου του 

προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον προς 

τον σκοπό αυτόν ειδικώς 

εξουσιοδοτηθέντα από το πιστωτικό 

ίδρυμα και τον ορκωτό λογιστή του 

πιστωτικού ιδρύματος. Έως την 1η 
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5. Για τον υπολογισμό του ύψους των 

εγγυημένων καταθέσεων για τους 

σκοπούς του υπολογισμού της ετησίας 

τακτικής εισφοράς, λαμβάνεται υπόψη 

ο μέσος όρος των εγγυημένων 

καταθέσεων του προηγούμενου έτους, 

εξαγόμενος από το μέσο όρο των 

εγγυημένων καταθέσεων της 

τελευταίας ημέρας των ημερολογιακών 

τριμήνων του έτους αυτού. Για την 

εξεύρεση της μέσης τιμής των 

εγγυημένων καταθέσεων σε 

συνάλλαγμα, το ύψος των εγγυημένων 

καταθέσεων θα μετατρέπεται σε ευρώ 

με την αντίστοιχη μέση τιμή της 

συναλλαγματικής ισοτιμίας, όπως αυτή 

προσδιορίζεται από το εκάστοτε 

πιστωτικό ίδρυμα, της τελευταίας 

εργάσιμης ημέρας κάθε ημερολογιακού 

τριμήνου του προηγούμενου έτους. 

6. Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών 

ημερών από την αρχή κάθε έτους, κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο 

ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ ετήσια 

κατάσταση, με το ύψος των 

εγγυημένων καταθέσεων της 

τελευταίας ημέρας κάθε 

ημερολογιακού τριμήνου του 

προηγούμενου έτους, υπογεγραμμένη 

από τον νόμιμο εκπρόσωπο ή τον προς 

τον σκοπό αυτόν ειδικώς 

εξουσιοδοτηθέντα από το πιστωτικό 

ίδρυμα και τον ορκωτό λογιστή του 

πιστωτικού ιδρύματος. Έως την 30η 

Σεπτεμβρίου κάθε έτους, κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο 

ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία 

της τελευταίας ημέρας του 

προηγούμενου έτους, που ορίζει το 

ΤΕΚΕ για τον προσδιορισμό του βαθμού 

κινδύνου που αναλαμβάνει. Τα εν λόγω 

στοιχεία υπογράφονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύματος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον 

έλεγχο των υποβαλλόμενων στοιχείων 

Ιουλίου κάθε έτους, αρχής γενομένης 

από την 1η Ιουλίου 2016, κάθε 

πιστωτικό ίδρυμα που συμμετέχει στο 

ΣΚΚ αποστέλλει στο ΤΕΚΕ τα στοιχεία της 

τελευταίας ημέρας του προηγούμενου 

έτους, που ορίζει το ΤΕΚΕ για τον 

προσδιορισμό του βαθμού κινδύνου 

που αναλαμβάνει. Τα εν λόγω στοιχεία 

υπογράφονται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύματος. 

Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο 

των υποβαλλόμενων στοιχείων για τον 

υπολογισμό της βάσης εισφορών είτε 

αυτοβούλως στα πλαίσια της εποπτικής 

της αρμοδιότητας είτε κατόπιν 

αιτήματος του ΤΕΚΕ.  

7. Αρχής γενομένης από 1.1.2017 οι 

καταθέσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 10 θεωρούνται κατά τεκμήριο 

εγγυημένες στο σύνολό τους, για 

σκοπούς υπολογισμού των εισφορών 

και αξιολόγησης του ύψους των 

εγγυημένων καταθέσεων, 

επιτρεπόμενης ανταποδείξεως. 

8. Το ΔΣ καθορίζει και γνωστοποιεί τις 

εισφορές το αργότερο μέχρι το τέλος 

Σεπτεμβρίου. Τα πιστωτικά ιδρύματα 

καταβάλλουν τις ετήσιες τακτικές 

εισφορές σε μία δόση την 1η Νοεμβρίου 

του ημερολογιακού έτους που αφορούν 

με πίστωση του ειδικού λογαριασμού 

του ΣΚΚ που τηρείται στην Τράπεζα της 

Ελλάδος.  

9. Με απόφαση του ΔΣ, τα πιστωτικά 

ιδρύματα δύνανται να καλύπτουν 

ποσοστό έως το 30% της ετήσιας 

τακτικής εισφοράς τους με δεσμεύσεις 

προς πληρωμή προς το ΤΕΚΕ, όπως 

αυτές ορίζονται στην περίπτωση 4 της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3. Το ΔΣ 

καθορίζει τυχόν ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις και κάθε άλλο αναγκαίο 

ζήτημα για τις δεσμεύσεις προς 

πληρωμή, συμμορφούμενο με τις 
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για τον υπολογισμό της βάσης 

εισφορών είτε αυτοβούλως στα πλαίσια 

της εποπτικής της αρμοδιότητας είτε 

κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ.  

7. Αρχής γενομένης από 1.1.2017 οι 

καταθέσεις της παραγράφου 2 του 

άρθρου 10 θεωρούνται κατά τεκμήριο 

εγγυημένες στο σύνολό τους, για 

σκοπούς υπολογισμού των εισφορών 

και αξιολόγησης του ύψους των 

εγγυημένων καταθέσεων, 

επιτρεπόμενης ανταποδείξεως. 

8. Το ΔΣ καθορίζει και γνωστοποιεί τις 

εισφορές το αργότερο μέχρι τη 15η 

Νοεμβρίου κάθε έτους. Τα πιστωτικά 

ιδρύματα καταβάλλουν τις ετήσιες 

τακτικές εισφορές σε μία δόση τη 15η 

Δεκεμβρίου του ημερολογιακού έτους 

που αφορούν με πίστωση του ειδικού 

λογαριασμού του ΣΚΚ που τηρείται στην 

Τράπεζα της Ελλάδος.  

9. Με απόφαση του ΔΣ, τα πιστωτικά 

ιδρύματα δύνανται να καλύπτουν 

ποσοστό έως το 30% της ετήσιας 

τακτικής εισφοράς τους με δεσμεύσεις 

προς πληρωμή προς το ΤΕΚΕ, όπως 

αυτές ορίζονται στην περίπτωση 4 της 

παραγράφου 1 του άρθρου 3. Το ΔΣ 

καθορίζει τυχόν ειδικότερους όρους και 

προϋποθέσεις και κάθε άλλο αναγκαίο 

ζήτημα για τις δεσμεύσεις προς 

πληρωμή, συμμορφούμενο με τις 

σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που 

εκδίδει η ΕΑΤ. 

10. Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο 

εντάσσεται στο ΣΚΚ κατά τη διάρκεια 

του έτους, οφείλει ετήσια τακτική 

εισφορά για το ημερολογιακό έτος 

ένταξης κατ’ αναλογία του χρόνου 

συμμετοχής του σε αυτό. Σε αυτή την 

περίπτωση, ως ύψος των εγγυημένων 

καταθέσεων θεωρείται το ύψος των 

εγγυημένων καταθέσεών του βάσει των 

σχετικές κατευθυντήριες γραμμές που 

εκδίδει η ΕΑΤ. 

10. Πιστωτικό ίδρυμα το οποίο 

εντάσσεται στο ΣΚΚ κατά τη διάρκεια 

του έτους, οφείλει ετήσια τακτική 

εισφορά για το ημερολογιακό έτος 

ένταξης κατ’ αναλογία του χρόνου 

συμμετοχής του σε αυτό. Σε αυτή την 

περίπτωση, ως ύψος των εγγυημένων 

καταθέσεων θεωρείται το ύψος των 

εγγυημένων καταθέσεών του βάσει των 

στοιχείων της τελευταίας ημέρας των 

τριμήνων του έτους κατά τη διάρκεια 

των οποίων συμμετείχε στο ΣΚΚ.  

11. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα 

διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό 

ειδική εκκαθάριση οφείλει τακτική 

εισφορά για το ημερολογιακό έτος κατά 

το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του κατ’ 

αναλογία του χρόνου που λειτούργησε 

μέσα σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης 

φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών 

δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας 

του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά 

εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής 

διαδοχής του εταιρικού δικαίου.  

12. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα 

διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό 

ειδική εκκαθάριση πριν τον καθορισμό 

των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως 

καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές 

του αμέσως μετά τον καθορισμό τους 

από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 

και 28. Σε περίπτωση που πιστωτικό 

ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή 

τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση μετά τον 

καθορισμό των εισφορών 

οποιασδήποτε φύσεως από το ΤΕΚΕ 

σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28, 

καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές 

την ημέρα διακοπής της λειτουργίας 

του.» 

431 



 

 

στοιχείων της τελευταίας ημέρας των 

τριμήνων του έτους κατά τη διάρκεια 

των οποίων συμμετείχε στο ΣΚΚ.  

11. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα 

διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό 

ειδική εκκαθάριση οφείλει τακτική 

εισφορά για το ημερολογιακό έτος κατά 

το οποίο διέκοψε τη λειτουργία του κατ’ 

αναλογία του χρόνου που λειτούργησε 

μέσα σε αυτό. Οι περιπτώσεις πάσης 

φύσεως εταιρικών μετασχηματισμών 

δεν θεωρούνται διακοπή λειτουργίας 

του πιστωτικού ιδρύματος, αλλά 

εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις περί καθολικής ή ειδικής 

διαδοχής του εταιρικού δικαίου.  

12. Σε περίπτωση που πιστωτικό ίδρυμα 

διακόψει τη λειτουργία του ή τεθεί υπό 

ειδική εκκαθάριση πριν τον καθορισμό 

των εισφορών οποιασδήποτε φύσεως 

καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές 

του αμέσως μετά τον καθορισμό τους 

από το ΤΕΚΕ σύμφωνα με τα άρθρα 27 

και 28. Σε περίπτωση που πιστωτικό 

ίδρυμα διακόψει τη λειτουργία του ή 

τεθεί υπό ειδική εκκαθάριση μετά τον 

καθορισμό των εισφορών 

οποιασδήποτε φύσεως από το ΤΕΚΕ 

σύμφωνα με τα άρθρα 27 και 28, 

καταβάλλει τις οφειλόμενες εισφορές 

την ημέρα διακοπής της λειτουργίας 

του.».  

 

  

Άρθρο 146 

Τοποθέτηση διαθεσίμων ΤΕΚΕ – 

Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 39 ν. 

4370/2016 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του 

άρθρου 39 του ν. 4370/2016 (Α’ 37) 

τροποποιείται με την αντικατάσταση 

της καταληκτικής ημερομηνίας 

Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 39 

του ν. 4370/2016 (Α’ 37), η οποία είχε ως 

εξής: 

 

«6. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΣΚΚ που 

τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων 

προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ 

στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά 

ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί 

από καταβληθείσες κάθε είδους 

εισφορές και πόρους από την 
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«31η.12.2030» σε «31η.12.2024» και η 

παρ. 6 διαμορφώνεται ως έξης: 

«6. Τα διαθέσιμα κεφάλαια του ΣΚΚ που 

τηρούνται σε λογαριασμούς τρίμηνων 

προθεσμιακών καταθέσεων του ΤΕΚΕ 

στα συμμετέχοντα σε αυτό πιστωτικά 

ιδρύματα, τα οποία έχουν σχηματισθεί 

από καταβληθείσες κάθε είδους 

εισφορές και πόρους από την 

αξιοποίηση της περιουσίας του, 

μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση 

του ΔΣ του ΤΕΚΕ, λαμβανόμενης υπόψη 

της κατάστασης του ελληνικού 

τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων 

συστημικής ευστάθειας, στους ειδικούς 

λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και επενδύονται 

κατά τα αναφερόμενα στις 

προηγούμενες παραγράφους 2, 3, 4 και 

5. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι την 

31η.12.2024. Η ανωτέρω προθεσμία 

δύναται να τροποποιείται με απόφαση 

του Υπουργού Οικονομικών.».  

 

αξιοποίηση της περιουσίας του, 

μεταφέρονται σταδιακά, με απόφαση 

του ΔΣ του ΤΕΚΕ, λαμβανόμενης υπόψη 

της κατάστασης του ελληνικού 

τραπεζικού τομέα και, ιδίως, θεμάτων 

συστημικής ευστάθειας, στους ειδικούς 

λογαριασμούς που τηρεί το ΤΕΚΕ στην 

Τράπεζα της Ελλάδος και επενδύονται 

κατά τα αναφερόμενα στις 

προηγούμενες παραγράφους 2, 3, 4 και 

5. Η εν λόγω μεταφορά πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί μέχρι την 31η.12.2030. Η 

ανωτέρω προθεσμία δύναται να 

τροποποιείται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών.» 

  

Άρθρο 148 

Ορισμός ευάλωτου οφειλέτη - 

Τροποποίηση περ. α΄ άρθρου 217 ν. 

4738/2020 

Στην περ. α΄ του άρθρου 217 του ν. 

4738/2020 (Α’ 217) διαγράφονται οι 

λέξεις «λοιπά κριτήρια» και η περ. α΄ 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης» νοείται ο 

οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου 

πληρούνται σωρευτικά τα 

εισοδηματικά και περιουσιακά 

κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α’ 74).» 

 

Τροποποιείται το άρθρο 217 ν. 

4738/2020, το οποίο έχει ως εξής :  

 

 

Άρθρο 217 περ. α) ν. 4738/2020 (Α’ 217) 

 

«α) Ως «ευάλωτος οφειλέτης», νοείται ο 

οφειλέτης, στο πρόσωπο του οποίου 

πληρούνται σωρευτικά τα 

εισοδηματικά, περιουσιακά και λοιπά 

κριτήρια που ισχύουν, σύμφωνα με το 

άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).» 

 

 Άρθρο 149 Τροποποιείται το άρθρο 22 ν. 

4916/2022, το οποίο έχει ως εξής :  
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Διακοπή καταβολής συνεισφοράς 

Δημοσίου - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 22 ν. 4916/2022 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του 

άρθρου 22 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) 

διαγράφεται η αναφορά στο άρθρο 23 

σχετικά με την έκπτωση από τη 

συνεισφορά του Δημοσίου, καθώς και 

την αναζήτηση των καταβληθέντων 

ποσών από τον οφειλέτη και η παρ. 2 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν 

υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς τον 

Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 

του Κεφαλαίου Α’ του Μέρους 

Δευτέρου του Τρίτου Βιβλίου του ν. 

4738/2020, σύμφωνα με την παρ. 1 του 

άρθρου 219 του ανωτέρω νόμου, εντός 

ενός (1) μηνός από την έναρξη 

λειτουργίας αυτού, για οποιονδήποτε 

λόγο, παύει η αναστολή της παρ. 2 του 

άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία 

αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται 

από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν 

κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. 

Επίσης, χάνει για το μέλλον το δικαίωμα 

μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του 

στον Φορέα Απόκτησης και 

Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

219 του ν. 4738/2020». 

 

 

«Άρθρο 22 

 

Διακοπή καταβολής συνεισφοράς 

Δημοσίου 

 

1. Σε περίπτωση που επέλθει νωρίτερα 

από το χρονικό διάστημα του άρθρου 14 

η έναρξη λειτουργίας του Φορέα 

Απόκτησης και Επαναμίσθωσης του 

Κεφαλαίου Α' του Μέρους Δευτέρου του 

Τρίτου Βιβλίου του ν. 4738/2020 (Α' 

207), η συνεισφορά του Δημοσίου 

διακόπτεται για το μέλλον και ο 

ευάλωτος οφειλέτης προβαίνει στη 

μεταβίβαση της κύριας κατοικίας του σε 

αυτόν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα 

στο άρθρο 219 του ν. 4738/2020. 

 

2. Εάν ο ευάλωτος οφειλέτης δεν 

υποβάλλει το σχετικό αίτημα προς τον 

Φορέα Απόκτησης και Επαναμίσθωσης 

του Κεφαλαίου Α' του Μέρους Δευτέρου 

του Τρίτου Βιβλίου του ν. 4738/2020, 

σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 219 

του ανωτέρω νόμου, εντός ενός (1) 

μηνός από την έναρξη λειτουργίας 

αυτού, για οποιονδήποτε λόγο, εκπίπτει 

αναδρομικά από τη συνεισφορά του 

Δημοσίου και το σύνολο των ποσών που 

έχουν ήδη καταβληθεί αναζητείται από 

τον οφειλέτη, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στο άρθρο 23, ενώ 

παράλληλα παύει η αναστολή της παρ. 2 

του άρθρου 18, οπότε και η διαδικασία 

αναγκαστικής εκτέλεσης συνεχίζεται 

από το σημείο στο οποίο ευρισκόταν 

κατά τον χρόνο που επήλθε η αναστολή. 

Επίσης, χάνει για το μέλλον το δικαίωμα 

μεταβίβασης της κύριας κατοικίας του 

στον Φορέα Απόκτησης και 

Επαναμίσθωσης, σύμφωνα με το άρθρο 

219 του ν. 4738/2020. 
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3. Η συνεισφορά του Δημοσίου 

διακόπτεται, επίσης, στις εξής 

περιπτώσεις: 

 

α) Σε περίπτωση θανάτου του ευάλωτου 

οφειλέτη. 

 

β) Σε περίπτωση που, κατόπιν του 

επανελέγχου, διαπιστωθεί ότι ο 

οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις 

χορήγησης της συνεισφοράς του 

Δημοσίου. 

 

Ποσά που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως, 

αναζητούνται βάσει της διαδικασίας του 

άρθρου 23.» 

 

  

 

Άρθρο 150 

Αναζήτηση αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών - Τροποποίηση 

παρ. 1 άρθρου 23 ν. 4916/2022 

 

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 23 του ν. 4916/2022 (Α’ 65) 

διαγράφεται η αναφορά στην παρ. 2 

του άρθρου 22 και η παρ. 1 

διαμορφώνεται ως εξής:  

«1. Σε περίπτωση έκπτωσης του 

οφειλέτη από τη συνεισφορά του 

Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 21, τα καταβληθέντα ποσά 

συνεισφοράς αναζητούνται από αυτόν, 

του καταλογίζονται και επιστρέφονται 

εντόκως με επιτόκιο δύο τοις εκατό 

(2%). Για την ανάκτηση των ποσών 

αυτών εφαρμόζονται όσα 

προβλέπονται στις παρ. 1 έως 6 του 

άρθρου 45 του ν. 4520/2018 (Α’ 30). Σε 

περίπτωση μη οικειοθελούς 

επιστροφής τους, τα ποσά αυτά 

βεβαιώνονται και εισπράττονται 

σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 

 

 

 

Τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 23 ν. 

4916/2022 (Α’ 65), το οποίο έχει ως εξής:  

 

Άρθρο 23 

 

Αναζήτηση αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών 

 

1. Σε περίπτωση έκπτωσης του οφειλέτη 

από τη συνεισφορά του Δημοσίου, 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 

ή την παρ. 2 του άρθρου 22, τα 

καταβληθέντα ποσά συνεισφοράς 

αναζητούνται από αυτόν, του 

καταλογίζονται και επιστρέφονται 

εντόκως με επιτόκιο δύο τοις εκατό 

(2%). Για την ανάκτηση των ποσών 

αυτών εφαρμόζονται όσα προβλέπονται 

στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 45 του ν. 

4520/2018 (Α' 30). Σε περίπτωση μη 

οικειοθελούς επιστροφής τους, τα ποσά 

αυτά βεβαιώνονται και εισπράττονται 

σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης 

Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α' 

90). 
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Δημοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, Α’ 

90).» 

 

 

 

 

 

 

 

2. Υπό την επιφύλαξη αυστηρότερων 

ποινών, που προβλέπονται στην κείμενη 

ποινική νομοθεσία, σε περίπτωση 

δήλωσης από τον αιτούντα ψευδών 

στοιχείων ή απόκρυψης αληθινών στην 

αίτηση υπαγωγής, με σκοπό την 

υπαγωγή του στον παρόντα νόμο, ενώ 

δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

χαρακτηρισμού του ως ευάλωτου 

οφειλέτη, καθώς και τον προσπορισμό 

περιουσιακού οφέλους από τη 

συνεισφορά του Δημοσίου, 

εφαρμόζεται η παρ. 6 του άρθρου 22 

του ν. 1599/1986 (Α' 75). Σε κάθε 

περίπτωση, μετά από αυτεπάγγελτη ή 

κατόπιν αναφοράς έρευνα, τα σχετικά 

στοιχεία διαβιβάζονται στον αρμόδιο 

εισαγγελέα για την εξέταση των 

ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών των 

υπευθύνων. 

 

   

  

Άρθρο 152 

Εκπαίδευση προσωπικού των ΓΔΔΕ 

και ΓΔΕΣΠ στην ελεγκτική – λογιστική - 

Τροποποίηση άρθρου 21 ν. 4935/2022 

 

Στο άρθρο 21 του ν. 4935/2022 (A' 103), 

αντικαθίσταται ο τίτλος και 

τροποποιούνται α) η παρ. 1 με την 

προσθήκη της Διεύθυνσης Λογιστικής 

Γενικής Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της 

Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου 

και Δημοσιονομικών Κανόνων, β) η παρ. 

4 με την προσθήκη του αρκτικόλεξου 

Δ.Λ.Γ.Κ. και το άρθρο διαμορφώνεται 

ως εξής:  

 

«Άρθρο 21 

Εκπαίδευση του προσωπικού της 

Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών 

Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.), της Γενικής 

Διεύθυνσης Ελέγχων 

Αντικαθίστανται ο τίτλος και οι παρ. 1, 

και 4 του άρθρου 21 του ν. 4935/2022 τα 

οποία έχουν ως εξής: 

 

Άρθρο 21 ν. 4935/2022 

Εκπαίδευση του προσωπικού της 

Γενικής Διεύθυνσης 

 Δημοσιονομικών Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) και 

της Γενικής Διεύθυνσης 

 Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) 

 

 «1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν 

οργανική θέση και υπηρετούν στη 

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών 

Ελέγχων (Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική 

Διεύθυνση Ελέγχων 

Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), οι οποίες 

υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία 

Δημοσιονομικών Ελέγχων της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 
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Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.) και της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής 

Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 

Δημοσιονομικών Κανόνων 

1. Οι υπάλληλοι που κατέχουν οργανική 

θέση και υπηρετούν στη Γενική 

Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων 

(Γ.Δ.Δ.Ε.) ή στη Γενική Διεύθυνση 

Ελέγχων Συγχρηματοδοτούμενων 

Προγραμμάτων (Γ.Δ.Ε.Σ.Π.), οι οποίες 

υπάγονται στην Ειδική Γραμματεία 

Δημοσιονομικών Ελέγχων καθώς και 

στη Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης (Δ.Λ.Γ.Κ.) της Γενικής 

Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και 

Δημοσιονομικών Κανόνων, της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 

του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται 

να εκπαιδεύονται στο αντικείμενο είτε 

της εφαρμοσμένης ελεγκτικής - 

λογιστικής είτε της δημόσιας ελεγκτικής 

λογιστικής, ικανοποιώντας τις 

απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας 

για την άσκηση του επαγγέλματος του 

ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του 

δημοσιονομικού ελεγκτή και να 

διδάσκονται την ύλη αντίστοιχων 

διεθνών επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων με στόχο την απόκτησή 

τους. 

2. Η ανωτέρω εκπαίδευση παρέχεται 

από ακαδημαϊκά ιδρύματα ή από 

φορείς επαγγελματικής πιστοποίησης 

σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από 

την εφαρμογή του παρόντος 

καλύπτονται από πιστώσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

4. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της 

δυνατότητας της παρ. 1 υποχρεούνται 

να παρέχουν πραγματική υπηρεσία στη 

Γ.Δ.Ε.Ε., στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. και στη Δ.Λ.Γ.Κ. 

του Υπουργείου Οικονομικών, δύνανται 

να εκπαιδεύονται στο αντικείμενο είτε 

της εφαρμοσμένης ελεγκτικής - 

λογιστικής είτε της δημόσιας ελεγκτικής 

λογιστικής, ικανοποιώντας τις 

απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας 

για την άσκηση του επαγγέλματος του 

ορκωτού ελεγκτή - λογιστή ή του 

δημοσιονομικού ελεγκτή και να 

διδάσκονται την ύλη αντίστοιχων 

διεθνών επαγγελματικών 

πιστοποιήσεων με στόχο την απόκτησή 

τους. 

 

 2. Η ανωτέρω εκπαίδευση παρέχεται 

από ακαδημαϊκά ιδρύματα ή από 

φορείς επαγγελματικής πιστοποίησης 

σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο 

Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. 

 

 3. Οι δαπάνες που προκαλούνται από 

την εφαρμογή του παρόντος 

καλύπτονται από πιστώσεις του 

Υπουργείου Οικονομικών. 

 

 4. Οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της 

δυνατότητας της παρ. 1 υποχρεούνται 

να παρέχουν πραγματική υπηρεσία στη 

Γ.Δ.Ε.Ε. και στη Γ.Δ.Ε.Σ.Π. για πέντε (5) 

έτη μετά την απόκτηση της σχετικής 

πιστοποίησης. Εάν η ανωτέρω 

υποχρέωση δεν τηρηθεί, το κόστος της 

παρασχεθείσας επιμόρφωσης 

καταλογίζεται, με απόφαση του 

αρμόδιου διατάκτη, στον υπάλληλο και 

αναζητείται ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν ποσό. 

 

 5. Ο αριθμός των υπαλλήλων που 

δύνανται κάθε χρόνο να λάβουν την 

παραπάνω εκπαίδευση, τα κριτήρια και 

η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς και 

κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για 

την εφαρμογή του παρόντος, 

437 



 

 

για πέντε (5) έτη μετά την απόκτηση της 

σχετικής πιστοποίησης. Εάν η ανωτέρω 

υποχρέωση δεν τηρηθεί, το κόστος της 

παρασχεθείσας επιμόρφωσης 

καταλογίζεται, με απόφαση του 

αρμόδιου διατάκτη, στον υπάλληλο και 

αναζητείται ως αχρεωστήτως 

καταβληθέν ποσό. 

5. Ο αριθμός των υπαλλήλων που 

δύνανται κάθε χρόνο να λάβουν την 

παραπάνω εκπαίδευση, τα κριτήρια και 

η διαδικασία επιλογής αυτών, καθώς 

και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια 

για την εφαρμογή του παρόντος, 

καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών.» 

 

καθορίζονται με απόφαση του 

Υπουργού Οικονομικών.» 

 Άρθρο 153 

Πολυετείς υποχρεώσεις - 

Αναπροσαρμογή ορίων – 

Τροποποίηση παρ. 1 και 5 άρθρου 67 

ν. 4270/2014 

Το άρθρο 67 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 

τροποποιείται α) στην παρ. 1 αα) με την 

αντικατάσταση στο πρώτο εδάφιο των 

λέξεων «σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε.» από τις 

λέξεις «σωρευτικά ανά Αναλυτικό 

Λογαριασμό Εξόδου (Α.Λ.Ε.)», αβ) με 

την αντικατάσταση στο δεύτερο εδάφιο 

των λέξεων «ανά Κ.Α.Ε.» από τις λέξεις 

«ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.)», 

β) στις περ. γ’ και δ΄ της παρ. 5, με την 

προσθήκη διαζευκτικά του Αναλυτικού 

Λογαριασμού Εξόδου (Α.Λ.Ε.) και οι 

παρ. 1 και 5 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. 

που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση 

ως ειδικοί φορείς του τακτικού 

Προϋπολογισμού, που προβλέπεται να 

βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ 

ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 

συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, και 

Τροποποιούνται οι παρ. 1 και 5 του 

άρθρου 67 του ν. 4270/2014, το οποίο 

έχει ως εξής :  

 

 

Άρθρο 67 ν. 4270/2014 

Πολυετείς υποχρεώσεις 

 

«1. Για την ανάληψη υποχρεώσεων από 

τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, 

συμπεριλαμβανομένων και των Α.Δ.Α. 

που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση ως 

ειδικοί φορείς του τακτικού 

Προϋπολογισμού, που προβλέπεται να 

βαρύνουν είτε τμηματικά είτε εξ 

ολοκλήρου έτη πέραν του τρέχοντος, 

στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι 

συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων, και 

υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ 

σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. κάθε ειδικού 

φορέα του τακτικού Προϋπολογισμού, 

απαιτείται προηγούμενη απόφαση 

έγκρισης του Υπουργού Οικονομικών. 

 

 Γ ια τους λοιπούς φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση 

έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, 
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υπερβαίνουν ετησίως το ποσό του ενός 

εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ 

σωρευτικά ανά Αναλυτικό Λογαριασμό 

Εξόδου (Α.Λ.Ε.) κάθε ειδικού φορέα του 

τακτικού Προϋπολογισμού, απαιτείται 

προηγούμενη απόφαση έγκρισης του 

Υπουργού Οικονομικών. 

Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης απαιτείται απόφαση 

έγκρισης του εποπτεύοντος Υπουργού, 

εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση 

υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κωδικό 

Αριθμό Εξόδου (Κ.Α.Ε.) προκειμένου 

περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά ανά 

αναλυτικό λογαριασμό Γενικής 

Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ..» 

«5. Στην απόφαση έγκρισης της 

παραγράφου 1 αναφέρονται τα εξής: 

α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς 

υποχρέωσης. 

β. Το ποσό κατ` έτος. 

γ. Ο Α.Λ.Ε. ή ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός 

λογαριασμός Γενικής Λογιστικής. 

δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος 

υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί 

στον ίδιο Α.Λ.Ε. ή Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο 

αναλυτικό λογαριασμό Γενικής 

Λογιστικής.» 

 

 

εφόσον η αναλαμβανόμενη υποχρέωση 

υπερβαίνει το ποσό των εκατό χιλιάδων 

(100.000) ευρώ σωρευτικά ανά Κ.Α.Ε. 

προκειμένου περί Ν.Π.Δ.Δ. ή σωρευτικά 

ανά αναλυτικό λογαριασμό Γενικής 

Λογιστικής προκειμένου περί Ν.Π.Ι.Δ.. 

 

 (….) 

 

 5. Στην απόφαση έγκρισης της 

παραγράφου 1 αναφέρονται τα εξής: 

 α. Το συνολικό ποσό της πολυετούς 

υποχρέωσης. 

 β. Το ποσό κατ` έτος. 

 γ. Ο Κ.Α.Ε. ή ο αναλυτικός λογαριασμός 

Γενικής Λογιστικής. 

 δ. Το τυχόν προηγούμενο ύψος 

υποχρεώσεων που έχουν αναληφθεί 

στον ίδιο Κ.Α.Ε. ή στον ίδιο αναλυτικό 

λογαριασμό Γενικής Λογιστικής.» 

  

Άρθρο 155 

Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων – 

Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4270/2014 

 

Το άρθρο 72 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) 

τροποποιείται α) στο πρώτο εδάφιο με 

την προσθήκη της λέξης «Κρατικού» 

πριν τη λέξη «Προϋπολογισμού» και την 

αντικατάσταση των λέξεων «διάθεση 

ορισμένων από αυτές» από τις λέξεις 

«διάθεσή τους», β) στο δεύτερο 

εδάφιο, με την προσθήκη της λέξης 

 

 

 

Τροποποιείται το άρθρο 72 του ν. 

4270/2014, το οποίο έχει ως εξής :  

 

Άρθρο 72 του ν. 4270/2014 

Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - 

ανώτατα όρια πληρωμών 

 

 «Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ορίζεται κάθε φορά και για 

ορισμένη χρονική περίοδο το ποσοστό 

των πιστώσεων του Προϋπολογισμού 
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«ανώτατα» πριν τη λέξη «όρια» και το 

άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 72 

Ποσοστά διάθεσης πιστώσεων - 

ανώτατα όρια πληρωμών 

Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών ορίζεται κάθε φορά και 

για ορισμένη χρονική περίοδο το 

ποσοστό των πιστώσεων του Κρατικού 

Προϋπολογισμού που επιτρέπεται να 

διατεθούν από τους διατάκτες, κατά 

μείζονα κατηγορία ή ομάδες 

αναλυτικών λογαριασμών εξόδων ή 

κατά αναλυτικό λογαριασμό εξόδου, 

χωρίς να αποκλείεται και η εξ 

ολοκλήρου διάθεσή τους.  

Με όμοια απόφαση επιτρέπεται να 

ορίζονται ανώτατα όρια πληρωμών, 

εφόσον το επιβάλλουν οι 

δημοσιονομικές συνθήκες ή λόγοι 

σχετικοί με την οικονομική πολιτική.» 

 

 

που επιτρέπεται να διατεθούν από τους 

διατάκτες, κατά κατηγορίες ή ομάδες 

δαπανών, χωρίς να αποκλείεται και η εξ 

ολοκλήρου διάθεση ορισμένων από 

αυτές. Με όμοια απόφαση επιτρέπεται 

να ορίζονται όρια πληρωμών, εφόσον το 

επιβάλλουν οι δημοσιονομικές 

συνθήκες ή λόγοι σχετικοί με την 

οικονομική πολιτική.» 

 Άρθρο 157 

Εγγραφή πιστώσεων κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους – 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 74 ν. 

4270/2014 

 

Η παρ. 1 του άρθρου 74 του ν. 

4270/2014 (Α΄ 143) τροποποιείται α) με 

την αντικατάσταση στο εισαγωγικό 

χωρίο των λέξεων «Υπουργείων και 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων» από τις 

λέξεις «φορέων της Κεντρικής 

Διοίκησης», β) με την προσθήκη περ. 

στ΄ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«1. Κατά παρέκκλιση του κανόνα του 

μη ειδικού προορισμού των εσόδων της 

περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 

51, ο Υπουργός Οικονομικών μπορεί, με 

αποφάσεις του, να επιτρέπει κατά τη 

διάρκεια του οικονομικού έτους, 

Τροποποιείται το άρθρο 74 ν. 

4270/2014, το οποίο έχει ως εξής :  

 

 

Άρθρο 74 ν. 4270/2014 

Εγγραφή πιστώσεων κατά τη διάρκεια 

του οικονομικού έτους 

 

«1 . Κατά παρέκκλιση του κανόνα του μη 

ειδικού προορισμού των εσόδων της 

περίπτωσης α` της παραγράφου 1 του 

άρθρου 51, ο Υπουργός Οικονομικών 

μπορεί, με αποφάσεις του, να επιτρέπει 

κατά τη διάρκεια του οικονομικού 

έτους, αύξηση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού Υπουργείων και 

Αποκεντρωμένων Διοικήσεων κατά 

ποσά ίσα με έσοδα του 

προϋπολογισμού που δεν είχαν 

προβλεφθεί και που προκύπτουν από: 
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αύξηση πιστώσεων του 

προϋπολογισμού φορέων της 

Κεντρικής Διοίκησης κατά ποσά ίσα με 

έσοδα του προϋπολογισμού που δεν 

είχαν προβλεφθεί και που προκύπτουν 

από: 

α. είσπραξη ποσών από την παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες 

δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και 

οργανισμούς που έχουν δικό τους 

προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού, 

β. είσπραξη ποσών που είχαν 

καταβληθεί αχρεώστητα, 

γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται 

βάσει ρητής διάταξης νόμου για την 

αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης, 

δ. είσπραξη ποσών από συμφωνίες 

ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων, 

καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του 

δημοσίου χρέους, 

ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την 

υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων 

ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων 

από τον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς. 

στ. είσπραξη ποσών που προέρχονται 

από δωρεές σε χρήμα φυσικών ή 

νομικών προσώπων και προορίζονται, 

με βάση τη δήλωση βούλησης του 

δωρητή, για την κάλυψη λειτουργικών 

δαπανών, για την αγορά πάγιων 

περιουσιακών στοιχείων φορέων της 

Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και για την 

κάλυψη ορισμένης δαπάνης που 

προβλέπεται από διάταξη νόμου.» 

 

 α. είσπραξη ποσών από την παροχή 

αγαθών ή υπηρεσιών σε ανεξάρτητες 

δημόσιες υπηρεσίες ή επιχειρήσεις και 

οργανισμούς που έχουν δικό τους 

προϋπολογισμό, νομικά ή φυσικά 

πρόσωπα του εσωτερικού ή του 

εξωτερικού, 

 

 β. είσπραξη ποσών που είχαν 

καταβληθεί αχρεώστητα, 

 

 γ. είσπραξη ποσών που προορίζονται 

βάσει ρητής διάταξης νόμου για την 

αντιμετώπιση ορισμένης δαπάνης, 

 

 δ. είσπραξη ποσών από συμφωνίες 

ανταλλαγής νομισμάτων και επιτοκίων, 

καθώς και στο πλαίσιο διαχείρισης του 

δημοσίου χρέους, 

 

 ε. είσπραξη ποσών που αφορούν την 

υλοποίηση προγραμμάτων ή δράσεων 

ειδικού σκοπού χρηματοδοτούμενων 

από τον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή από άλλους 

ευρωπαϊκούς ή διεθνείς οργανισμούς.» 

 

  

Άρθρο 158 

Πεδίο εφαρμογής ηλεκτρονικού 

τιμολογίου - Τροποποίηση παρ. 2 

άρθρου 148 του ν. 4601/2019 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) 

Τροποποιείται το άρθρο 148 του ν. 

4601/2019, το οποίο έχει ως εξής :  

 

 

Άρθρο 148 του ν. 4601/2019 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) 
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Στο άρθρο 148 του ν. 4601/2019 (Α’ 44) 

τροποποιούνται α) η παρ. 1, με τη 

διαγραφή των λέξεων «στο πλαίσιο των 

δημοσίων συμβάσεων», β) η παρ. 2 βα) 

με την προσθήκη της φράσης 

«ανεξαρτήτως αξίας αυτών», ββ) με τη 

διαγραφή στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της 

αναφοράς στην εκτιμώμενη συμβατική 

αξία και τα όρια αυτής, βγ) με την 

προσθήκη στον σκοπό της θέσπισης 

κανόνων για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων για κάθε δαπάνη, κατά το 

άρθρο 149 και το άρθρο 148 

διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 148 

(άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) 

Αντικείμενο - πεδίο εφαρμογής - 

εξαιρέσεις 

 

 1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 

είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 

133) για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων. 

2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 

κατά την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων, ανεξαρτήτως αξίας αυτών, 

οι οποίες υπάγονται στους νόμους 

3978/2011 (Α’ 137), 4412/2016 (Α’ 147) 

και 4413/2016 (Α’ 148) και, ειδικότερα, 

καταλαμβάνει: 

α) συμβάσεις οι οποίες συνάπτονται 

στους τομείς της άμυνας και της 

ασφάλειας, 

β) δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις 

έργων, εκπόνησης μελετών και παροχής 

τεχνικών και λοιπών συναφών 

επιστημονικών υπηρεσιών, 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών, 

 Αντικείμενο- πεδίο εφαρμογής- 

εξαιρέσεις 

 

 1. Σκοπός των άρθρων 148 έως 154 

είναι η προσαρμογή της νομοθεσίας 

στην Οδηγία 2014/55/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 (L 

133) για την έκδοση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων στο πλαίσιο των δημόσιων 

συμβάσεων. 

 

 2. Ο παρών θεσπίζει κανόνες για τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 

κατά την εκτέλεση των συμβάσεων, οι 

οποίες υπάγονται στους νόμους 

3978/2011 (Α`137), 4412/2016 (Α`147) 

και 4413/2016 (Α` 148) και, ειδικότερα, 

καταλαμβάνει: α) συμβάσεις οι οποίες 

συνάπτονται στους τομείς της άμυνας 

και της ασφάλειας και των οποίων η 

εκτιμώμενη αξία, εκτός φόρου 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.), είναι ίση 

ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια, 

σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 

3978/2011, β) δημόσιες συμβάσεις και 

συμβάσεις έργων, εκπόνησης μελετών 

και παροχής τεχνικών και λοιπών 

συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, 

προμηθειών και γενικών υπηρεσιών των 

οποίων η εκτιμώμενη αξία, εκτός Φ.Π.Α., 

είναι ίση προς ή ανώτερη από τα 

κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 

του ν. 4412/2016, γ) συμβάσεις 

παραχώρησης έργων και υπηρεσιών των 

οποίων η εκτιμώμενη αξία ισούται με ή 

υπερβαίνει τα πέντε εκατομμύρια 

διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες 

(5.225.000) ευρώ, όπως το όριο αυτό 

αναθεωρείται, σύμφωνα με το εδάφιο 

β` της περίπτωσης α` της παρ. 2 του 

άρθρου 1 του ν. 4413/2016. 

 

 3. Ο παρών δεν καταλαμβάνει τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 
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γ) συμβάσεις παραχώρησης έργων και 

υπηρεσιών, 

καθώς, επίσης, και κανόνες για τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 

για κάθε κατηγορία δαπάνης των 

αναθετουσών αρχών ή αναθετόντων 

φορέων, όπως ορίζονται στο άρθρο 149 

του παρόντος. 

3. Ο παρών δεν καταλαμβάνει τα 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που εκδίδονται 

κατά την εκτέλεση συμβάσεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

ν. 3978/2011, στις οποίες η σύναψη και 

η εκτέλεση της σύμβασης έχουν 

χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να 

συνοδεύονται από ειδικά μέτρα 

ασφαλείας κατ’ εφαρμογή των 

κείμενων νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων και με τον όρο 

ότι τα ουσιώδη εθνικά συμφέροντα δεν 

μπορούν να προστατευτούν με 

λιγότερο οχληρά μέτρα.» 

 

κατά την εκτέλεση συμβάσεων που 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 

3978/2011, στις οποίες η σύναψη και η 

εκτέλεση της σύμβασης έχουν 

χαρακτηριστεί απόρρητες ή πρέπει να 

συνοδεύονται από ειδικά μέτρα 

ασφαλείας κατ` εφαρμογή των κείμενων 

νομοθετικών, κανονιστικών ή 

διοικητικών διατάξεων και με τον όρο 

ότι τα ουσιώδη εθνικά συμφέροντα δεν 

μπορούν να προστατευτούν με λιγότερο 

οχληρά μέτρα.» 

 Άρθρο 159 

Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία 

ηλεκτρονικών τιμολογίων - 

Τροποποίηση άρθρου 151 ν. 

4601/2019 

 

Το άρθρο 151 του ν. 4601/2019 (Α’ 44), 

τροποποιείται α) στον τίτλο, με την 

προσθήκη της λέξης «υποβολή», β) με 

τη θέσπιση υποχρέωσης προς τους 

οικονομικούς φορείς για την υποβολή 

των ηλεκτρονικών τιμολογίων και το 

άρθρο 151 διαμορφώνεται ως εξής: 

 

«Άρθρο 151 

Υποβολή, παραλαβή και επεξεργασία  

ηλεκτρονικών τιμολογίων 

Οι αναθέτουσες αρχές και οι 

αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να 

παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται 

ηλεκτρονικά τιμολόγια και οι 

οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να 

Τροποποιείται το άρθρο 151 του ν. 

4601/2019, το οποίο έχει ως εξής :  

 

 

Άρθρο 151 του ν. 4601/2019 

(άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ) 

 Παραλαβή και επεξεργασία 

ηλεκτρονικών τιμολογίων 

 

«Οι αναθέτουσες αρχές και οι 

αναθέτοντες φορείς υποχρεούνται να 

παραλαμβάνουν και να επεξεργάζονται 

ηλεκτρονικά τιμολόγια που είναι 

σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο 

έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, 

όπως αυτό ορίζεται στην περίπτωση 12 

του άρθρου 149.» 
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υποβάλλουν ηλεκτρονικά τιμολόγια, 

που είναι σύμφωνα με το ευρωπαϊκό 

πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών 

τιμολογίων, όπως αυτό ορίζεται στην 

περίπτωση 12 του άρθρου 149.» 

 

 

 

  

 

Άρθρο 160 

Εξουσιοδοτική διάταξη ως προς 

ζητήματα ηλεκτρονικού τιμολογίου - 

Τροποποίηση άρθρου 154 ν. 

4601/2019 

 

Στο άρθρο 154 του ν. 4601/2019 (Α΄44) 

προστίθεται παρ. 3 ως εξής:  

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

και Υποδομών και Μεταφορών 

καθορίζονται ο χρόνος έναρξης ισχύος 

της υποχρέωσης υποβολής του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου από τους 

οικονομικούς φορείς, σύμφωνα και με 

το άρθρο 151, τα κριτήρια υπαγωγής 

στην υποχρέωση αυτή, οι εξαιρούμενες 

κατηγορίες συμβάσεων και δαπανών, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας.» 

 

 

Τροποποιείται το άρθρο 154 ν. 

4601/2019, το οποίο έχει ως εξής :  

 

 

Άρθρο 154 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

 

«1. Με κοινή απόφαση «των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης» ύστερα από γνώμη της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό 

με το περιεχόμενο και τη μορφή του 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο 

των δημόσιων συμβάσεων σύμφωνα με 

το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης 

ηλεκτρονικών τιμολογίων. 

2. Με κοινή απόφαση «των Υπουργών 

Οικονομικών, Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, Υποδομών και 

Μεταφορών, Εθνικής Άμυνας και 

Εσωτερικών». καθορίζονται η 

αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες 

παραλαβής, επεξεργασίας και 

πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι 

απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και 

διασύνδεσης με ολοκληρωμένα 

πληροφοριακά συστήματα του 

δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις 

ασφάλειας και προστασίας δεδομένων, 

ο χρόνος έναρξης ισχύος του άρθρου 

151, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει 

την 18η Απριλίου 2019 για τις κεντρικές 

κυβερνητικές αρχές και τις κεντρικές 

αρχές αγορών και την 18η Απριλίου 
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2020 για τις μη κεντρικές αναθέτουσες 

αρχές και τους αναθέτοντες φορείς και 

κάθε άλλο τεχνικό και ειδικό θέμα 

αναγκαίο για την εφαρμογή του άρθρου 

151.» 

  

Άρθρο 164 

Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης 

Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής 

Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 

και Δημόσιας Περιουσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών - 

Αντικατάσταση άρθρου 54 ν. 

4955/2022 

 

Το άρθρο 54 του ν. 4955/2022 (Α΄ 139) 

αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 54 

Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης 

Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής 

Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής 

και Δημόσιας Περιουσίας του 

Υπουργείου Οικονομικών 

Στην υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία 

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογικής 

Πολιτικής συστήνεται τμήμα με την 

ονομασία “Τμήμα Ε΄- Ενοποίησης της 

νομοθεσίας”. Το τμήμα αυτό είναι 

αρμόδιο για την ενοποίηση της 

φορολογικής νομοθεσίας, πρωτογενούς 

και δευτερογενούς, αρμοδιότητας του 

Υπουργείου Οικονομικών, σε 

συνεργασία με συναρμόδιες υπηρεσίες 

ή αρχές, μη θιγομένων πάντως ιδίως 

των αρμοδιοτήτων της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων και με την 

επιφύλαξη των Κεφαλαίων Γ’ και Δ’ του 

Μέρους Γ’ του ν. 4622/2019 (Α’ 133), 

ιδίως της παρ. 3 του άρθρου 66 αυτού 

περί των αρμοδιοτήτων της Κεντρικής 

Επιτροπής Κωδικοποίησης.». 

Αντικαθίσταται το άρθρο 54 του ν. 

4955/2022 (Α΄ 139) το οποίο έχει ως 

εξής: 

 

Άρθρο 54 

 

Ρύθμιση θεμάτων Διεύθυνσης 

Φορολογικής Πολιτικής της Γενικής 

Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και 

Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών 

 

Η υπαγόμενη στη Γενική Γραμματεία 

Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας 

Περιουσίας του Υπουργείου 

Οικονομικών Διεύθυνση Φορολογικής 

Πολιτικής του άρθρου 35 του π.δ. 

142/2017 (Α’ 181) είναι η αρμόδια 

υπηρεσία για: α) την επεξεργασία και 

εισήγηση προτάσεων αναμόρφωσης της 

φορολογικής και τελωνειακής 

νομοθεσίας, καθώς και του νομοθετικού 

πλαισίου του Γενικού Χημείου του 

Κράτους και β) τη διενέργεια 

προπαρασκευαστικών εργασιών προς 

τον σκοπό νομοθετικής και διοικητικής 

κωδικοποίησης της ως άνω 

πρωτογενούς και δευτερογενούς 

νομοθεσίας, υπό την έννοια της παρ. 5 

του άρθρου 66 του ν. 4622/2019 (Α’ 

133). Οι ανωτέρω αρμοδιότητες 

ασκούνται από το Τμήμα Α’ 

Φορολογικής Πολιτικής και Νομοθεσίας 

της Διεύθυνσης, το οποίο, για την 

αποτελεσματική άσκησή τους, 

διασφαλίζει τη συνεργασία με την 

Υπηρεσία Συντονισμού του Υπουργείου 

Οικονομικών και τις συναρμόδιες 

υπηρεσίες ή Αρχές και εισηγείται τον 
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προγραμματισμό και απολογισμό του 

νομοθετικού έργου. 

   

  

Άρθρο 165 

Θέματα κινητικότητας προσωπικού 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

– Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 66 ν. 

4714/2020 και παρ. 2 άρθρου 19 ν. 

4440/2016 

 

1. Η παρ. 6 του άρθρου 66 του ν. 

4714/2020 (Α΄148), τροποποιείται ως 

προς τη διάρκεια εξαίρεσης του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από 

το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας και 

διαμορφώνονται ως εξής: 

«6. Το διοικητικό προσωπικό του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους 

εξαιρείται από τις διατάξεις του ν. 

4440/2016 (Α` 224) που ισχύουν για το 

Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας έως την 

1η.1.2024.  

2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 

4440/2016 (Α’ 224) τροποποιείται στο 

τρίτο εδάφιο ως προς τον χρόνο 

διατήρησης σε ισχύ του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του 

ν. 3086/2002 (Α` 324), και με την 

προσθήκη νέου πέμπτου εδαφίου και η 

παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:  

«2. Οι διατάξεις του άρθρου 37 του Ν. 

4314/2014 (Α΄ 65), οι διατάξεις για 

αποσπάσεις και μετατάξεις του Ν. 

4375/2016 (Α΄ 51), οι διατάξεις των 

άρθρων 93 παρ. 7 και 182 παρ. 10 του 

Ν. 3852/2010 (Α΄ 87), οι διατάξεις για 

αποσπάσεις και μετατάξεις του ειδικού 

ένστολου προσωπικού δημοτικής 

αστυνομίας, οι διατάξεις του άρθρου 8 

παρ. 6 του Π.δ. 351/1991 (Α΄ 121), 

καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 7 

του Ν. 1069/1980 (Α΄ 191) διατηρούνται 

σε ισχύ. Διατηρούνται, επίσης, σε ισχύ 

Τροποποιούνται οι παρ. 6 και 7 του 

άρθρου 66 του ν. 4714/2020 (Α΄148), οι 

οποίες έχουν ως εξής: 

6. Το διοικητικό προσωπικό του Νομικού 

Συμβουλίου του Κράτους εξαιρείται από 

τις διατάξεις του ν. 4440/2016 (Α` 224) 

που ισχύουν για το Ενιαίο Σύστημα 

Κινητικότητας τα δυο (2) έτη από την 

έναρξη ισχύος του παρόντος. 

 7. Στην παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 

4440/2016 (Α` 224), προστίθενται 

εδάφια ως εξής: 

 

 «Διατηρείται σε ισχύ για δυο (2) έτη 

από την έναρξη ισχύος του παρόντος 

νόμου η διάταξη του τελευταίου 

εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 57 του 

ν. 3086/2002 (Α` 324), εξαιρουμένων 

των αποσπάσεων στην Προεδρία της 

Δημοκρατίας, στην Προεδρία της 

Κυβέρνησης, στο Γραφείο του 

Προέδρου και των Αντιπροέδρων της 

Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη στο 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 

πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, 

μόνιμων και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές 

και περιφερειακές, του Δημοσίου, των 

Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α` και β` 

βαθμού και των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και 

των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη 

Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται 

κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική 
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οι διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 

4325/2015 (Α΄ 47). Διατηρείται σε ισχύ 

έως την 1η.1.2024 η διάταξη του 

τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του 

άρθρου 57 του ν. 3086/2002 (Α` 324), 

εξαιρουμένων των αποσπάσεων στην 

Προεδρία της Δημοκρατίας, στην 

Προεδρία της Κυβέρνησης, στο Γραφείο 

του Προέδρου και των Αντιπροέδρων 

της Βουλής και σε Γραφεία Υπουργών, 

Αναπληρωτών Υπουργών και 

Υφυπουργών της Κυβέρνησης. Με κοινή 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και του κατά περίπτωση αρμόδιου 

Υπουργού, επιτρέπεται η μετάταξη στο 

Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, 

πολιτικών διοικητικών υπαλλήλων, 

μόνιμων και με σχέση εργασίας 

ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

που υπηρετούν σε υπηρεσίες, κεντρικές 

και περιφερειακές, του Δημοσίου, των 

Ανεξάρτητων Αρχών, των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α` και β` 

βαθμού και των Νομικών Προσώπων 

Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και 

των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού 

Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη 

Γενική Κυβέρνηση, όπως οριοθετείται 

κάθε φορά από την Ελληνική Στατιστική 

Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης. Ειδικά σε περίπτωση 

μετάταξης, κατά τα ανωτέρω, 

υπαλλήλου Ο.Τ.Α α’ ή β’ βαθμού, για 

την πραγματοποίησή της απαιτείται η 

προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του 

οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη, 

αντίστοιχα. Η μετάταξη γίνεται ύστερα 

από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του 

ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη 

του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου 

του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις 

του διοικητικού προσωπικού, 

κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των 

προσόντων του μετατασσόμενου. Οι 

μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο 

Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης. Η μετάταξη γίνεται ύστερα 

από δημόσια προκήρυξη, με αίτηση του 

ενδιαφερομένου και σύμφωνη γνώμη 

του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου 

του Ν.Σ.Κ., σε κενές οργανικές θέσεις 

του διοικητικού προσωπικού, 

κατηγορίας και κλάδου αντίστοιχου των 

προσόντων του μετατασσόμενου. Οι 

μετατασσόμενοι διατηρούν το ίδιο 

ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, καθώς και την τυχόν 

προσωπική διαφορά στις αποδοχές 

τους. Με απόφαση του Προέδρου του 

Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο 

κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας του 

ΝΣΚ και αναρτάται στην ιστοσελίδα του, 

καθορίζονται ο τρόπος δημοσίευσης, το 

περιεχόμενο της προκήρυξης, τα ειδικά 

προσόντα των υποψηφίων και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα.». 
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ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό 

καθεστώς, καθώς και την τυχόν 

προσωπική διαφορά στις αποδοχές 

τους. Με απόφαση του Προέδρου του 

Ν.Σ.Κ., που τοιχοκολλάται στο 

κατάστημα της Κεντρικής Υπηρεσίας 

του Ν.Σ.Κ. και αναρτάται στην 

ιστοσελίδα του, καθορίζονται ο τρόπος 

δημοσίευσης, το περιεχόμενο της 

προκήρυξης, τα ειδικά προσόντα των 

υποψηφίων και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα.».  

 

30. Κατάργηση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 

που προβλέπουν κατάργηση 
Καταργούμενες διατάξεις 

 

Καταργούνται οι παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 

του άρθρου 25 του ν. 4370/2016 (Α΄37) 

Οι παρ. 8, 9, 10, 11, 12, 13 του άρθρου 

25 του ν. 4370/2016 (Α΄37), οι οποίες 

είχαν ως εξής: 

«8. Το ΠΚΚΚ αποτελεί ειδική ομάδα 

περιουσίας, η οποία προέκυψε από τις 

εισφορές των πιστωτικών ιδρυμάτων 

κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 6 

του ν. 3714/2008 (Α΄ 231). 

9. Το ενεργητικό του ΠΚΚΚ θεωρείται ότι 

αποτελεί ενεργητικό των 

συμμετεχόντων σε αυτό πιστωτικών 

ιδρυμάτων, κατά το λόγο συμμετοχής 

τους σε αυτό και αποτελεί μέρος των 

διαθεσίμων και αντικείμενο διαχείρισης 

από το ΤΕΚΕ προς επίτευξη των σκοπών 

του. Τυχόν εισπραττόμενα από το 

προϊόν της εκκαθάρισης ποσά και 

πρόσοδοι του ενεργητικού του ΠΚΚΚ 

προστίθενται σε αυτό και το 

επαυξάνουν.  
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10. Κάθε πιστωτικό ίδρυμα που 

συμμετέχει στο ΠΚΚΚ έχει μία ατομική 

μερίδα σε αυτό, που αντιστοιχεί στο 

ποσοστό συμμετοχής του στο ΠΚΚΚ. Οι 

ατομικές μερίδες των πιστωτικών 

ιδρυμάτων που απαρτίζουν το ΠΚΚΚ 

είναι ακατάσχετες έναντι του ΤΕΚΕ. 

Τυχόν κατάσχεση επιτρέπεται μόνον εις 

βάρος της τυχόν επιστρεφόμενης, κατά 

τις διατάξεις του άρθρου 6, στο 

πιστωτικό ίδρυμα ατομικής του μερίδας 

και μέχρι της αξίας αυτής, σε περίπτωση 

αποχώρησης αυτού από το ΣΚΚ.  

11. Σε περίπτωση καταβολής 

αποζημίωσης σε καταθέτες κατά τις 

διατάξεις του παρόντος χρησιμοποιείται 

αρχικώς, μέχρι την εξάντλησή της, η 

ατομική μερίδα στο ΠΚΚΚ του 

πιστωτικού ιδρύματος, το οποίο 

περιήλθε σε αδυναμία. Αν η μερίδα 

αυτή δεν επαρκεί, για το υπόλοιπο 

καταβλητέο ποσό, χρήση των 

κεφαλαίων του ΠΚΚΚ γίνεται κατά τα 

οριζόμενα από το ΔΣ.  

12. Η ατομική μερίδα κάθε πιστωτικού 

ιδρύματος παύει να θεωρείται 

ενεργητικό αυτού, αφ’ ης 

χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς του 

ΤΕΚΕ.  

13. Η ατομική μερίδα εκάστου 

πιστωτικού ιδρύματος σε περίπτωση 

αποχώρησής του από το ΣΚΚ 

επιστρέφεται στο πιστωτικό ίδρυμα 

σύμφωνα με τη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 6.» 

 
 

 Άρθρο 73 
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Διάθεση ορισμένου μέρους των 

πιστώσεων- Κατάργηση του άρθρου 73 

του ν. 4270/2014  

 

Το άρθρο 73 του ν. 4270/2014 (Α΄143) 

καταργείται. 

Διάθεση ορισμένου μέρους των 

πιστώσεων 

 

1. Ποσοστό ίσο με 10% των πιστώσεων 

του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού 

για ελαστικές δαπάνες, στις οποίες δεν 

περιλαμβάνονται οι δαπάνες: 

 

α. για την εξυπηρέτηση του χρέους, 

 

β. για την εκκίνηση διαγωνιστικών 

διαδικασιών, καθώς και για την 

εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων 

και υποχρεώσεων διεθνών συμβάσεων 

και συνθηκών, 

 

γ. για προγράμματα χρηματοδοτούμενα 

από τον προϋπολογισμό της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

 

δ. για αποδόσεις προς την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, 

 

ε. για αποδοχές, συντάξεις και λοιπές 

δαπάνες πάγιου χαρακτήρα, 

 

στ. που απορρέουν από αναλήψεις 

πολυετών υποχρεώσεων του άρθρου 

67, 

 

ζ. για την υλοποίηση προγραμμάτων 

που χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό, η. άλλες, κατά νόμο, 

υποχρεωτικές ανελαστικές δα-πάνες, 

δεν διατίθεται βάσει του άρθρου 72 έως 

την 30ή Ιουνίου κάθε οικονομικού 

έτους. Η διάθεση των πιστώσεων από 

την 1η Ιουλίου κάθε οικονομικού έτους, 

τελεί υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχει 

επέλθει, ούτε αναμένεται σημαντική 

απόκλιση από τα δεσμευτικά όρια 

δαπανών και τους στόχους που 

αναφέρονται στις περιπτώσεις δ΄, ε΄ και 

ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 κατά το 
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χρόνο της διάθεσης της εν λόγω 

πίστωσης. 

 

2. Με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών δύναται να καθορίζεται 

κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή 

του παρόντος άρθρου. 

 Άρθρο 151 

Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης 

 

1. Οι επιχειρησιακοί στόχοι της 

Διεύθυνσης Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης 

Θησαυροφυλακίου και 

Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής 

Γραμματείας Δημοσιονομικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών 

είναι οι ακόλουθοι: 

(α) Η διαχείριση λογιστικού 

συστήματος και η κατάρτιση 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για 

την Κεντρική Διοίκηση. 

(β) H διαχείριση του Ενιαίου Λογιστικού 

Σχεδίου και ο καθορισμός ενιαίων 

λογιστικών πολιτικών για τη Γενική 

Κυβέρνηση. 

(γ) Η κατάρτιση ενοποιημένων 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με το Λογιστικό Πλαίσιο 

Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ). 

2. Η Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής 

Κυβέρνησης διαρθρώνεται σε μία (1) 

Υποδιεύθυνση και τέσσερα (4) 

Τμήματα, ως κατωτέρω: 

(Α) Τμήματα υπαγόμενα απευθείας 

στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης: 

(α) Τμήμα Α΄ Απολογισμού 

Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης. 

(β) Τμήμα Β΄ Υπολόγου Συμψηφισμών.  

(γ) Υποδιεύθυνση: 

(γα) Τμήμα Γ΄ Λογιστικού Πλαισίου 

Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ). 

(γβ) Τμήμα Δ΄ Ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων. 
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3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης 

κατανέμονται στα Τμήματα ως εξής: 

(α) Τμήμα Α΄ Απολογισμού 

Ισολογισμού Κεντρικής Διοίκησης. 

(αα) Η μέριμνα για την εφαρμογή των 

οδηγιών στο πλαίσιο υλοποίησης του 

Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου Γενικής 

Κυβέρνησης. 

(αβ) Η επίβλεψη, σε συνεργασία με το 

Τμήμα Β΄ Υπολόγου Συμψηφισμών, 

όλων των λογιστικών εργασιών των 

φορέων της Κεντρικής Διοίκησης και η 

μέριμνα για τη διευθέτηση λογιστικών 

ζητημάτων που ανακύπτουν. 

(αγ) Ο έλεγχος και η λογιστική 

συμφωνία, σε μηνιαία και ετήσια βάση, 

όλων των εισαγομένων στο 

πληροφοριακό σύστημα στοιχείων 

προϋπολογισμού (έσοδα - έξοδα) και 

στοιχείων λογιστικής των Δημοσίων 

Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και 

των Στρατιωτικών Ταμείων. 

(αδ) Η συμφωνία σε μηνιαία βάση των 

τραπεζικών υπολογαριασμών των 

Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων 

με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της 

λογιστικής. 

(αε) Ο έλεγχος και η λογιστική 

παρακολούθηση, σε μηνιαία και ετήσια 

βάση, του συνολικού ισοζυγίου. 

(αστ) Η κατάρτιση και η δημοσίευση 

των ετήσιων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων και του απολογισμού των 

εσόδων και εξόδων του 

Προϋπολογισμού της Κεντρικής 

Διοίκησης. 

(αζ) Η αποστολή των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων και του 

απολογισμού στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

για έλεγχο και κατάθεση στη Βουλή των 

Ελλήνων προς ψήφιση. 

(αη) Η εκκαθάριση και η απόδοση σε 

τρίτους των εσόδων που εισπράττονται 
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υπέρ αυτών μέσω του 

προϋπολογισμού. 

(αθ) Η κατάρτιση αποφάσεων έκδοσης 

αντιγράφων χρηματικών ενταλμάτων, 

σε περίπτωσή απώλειάς τους. 

(αι) Το κλείσιμο των βιβλίων και η 

κατάρτιση και δημοσίευση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 

του απολογισμού των ταμειακών 

εσόδων και εξόδων του 

Προϋπολογισμού της Κεντρικής 

Διοίκησης.  

(β) Τμήμα Β΄ Υπολόγου Συμψηφισμών 

(βα) Ο έλεγχος και η συμφωνία όλων 

των λογιστικών εγγραφών της 

Κεντρικής Διοίκησης, σε μηνιαία και 

ετήσια βάση, εκτός των λογιστικών 

εγγραφών των Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) και των 

Στρατιωτικών Ταμείων. 

(ββ) Η συμφωνία των τραπεζικών 

λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης, 

εκτός των υπολογαριασμών των 

Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών 

(Δ.Ο.Υ.) και των Στρατιωτικών Ταμείων, 

με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της 

λογιστικής. 

(βγ) Η καταχώριση λογιστικών 

εγγραφών της Κεντρικής Διοίκησης, 

εκτός αυτών που εμφανίζονται από 

άλλες Υπηρεσίες, καθώς και η 

καταχώριση διορθωτικών λογιστικών 

εγγραφών. 

(βδ) Η συγκέντρωση και συσχέτιση των 

εντολών των αρμοδίων Υπηρεσιών των 

φορέων της Κεντρικής Διοίκησης προς 

την Τράπεζα της Ελλάδος με τα 

αντίστοιχα αντίγραφα της κίνησης των 

λογαριασμών του Δημοσίου που 

τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, 

καθώς και η συγκέντρωση όλων των 

Συμψηφιστικών Χρηματικών 

Ενταλμάτων. 
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(βε) Η τήρηση αρχείου δικαιολογητικών 

όλων των λογιστικών εγγραφών της 

Κεντρικής Διοίκησης. 

(βστ) Η υποβολή των μηνιαίων και 

ετήσιων λογαριασμών της Κεντρικής 

Διοίκησης στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 

(βζ) Η ενημέρωση των εισπράξεων και 

πληρωμών σε μηνιαία βάση, που 

εμφανίζονται στη δημόσια ληψοδοσία 

εκτός των Δημοσίων Οικονομικών 

Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ) και των 

Στρατιωτικών Ταμείων, όπου 

απαιτείται. 

(γ) Τμήμα Γ΄ Λογιστικού Πλαισίου 

Γενικής Κυβέρνησης (ΛΠΓΚ). 

(γα) Η διαμόρφωση Ενιαίου Λογιστικού 

Σχεδίου και χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων για το σύνολο της Γενικής 

Κυβέρνησης. 

(γβ) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για την 

εφαρμογή του Λογιστικού Πλαισίου. 

(γγ) Η προώθηση αλλαγών του 

πληροφοριακού συστήματος για την 

υποστήριξη του προσαρμοσμένου 

λογιστικού σχεδίου και της εύλογης και 

αληθούς λογιστικής αποτύπωσης. 

(γδ) Η διασύνδεση του λογιστικού 

συστήματος με το σύστημα 

ταξινόμησης του προϋπολογισμού και 

η παρακολούθηση και εξασφάλιση της 

ορθής διαλειτουργικότητας μεταξύ των 

δύο συστημάτων. 

(γε) Η παροχή σύμφωνης γνώμης 

σχετικά με την τροποποίηση των 

Αναλυτικών Λογαριασμών Εσόδων και 

Εξόδων (ΑΛΕ) της Οικονομικής 

Ταξινόμησης. 

(γστ) Η παρακολούθηση των διεθνών 

εξελίξεων και η εναρμόνιση του 

Λογιστικού Πλαισίου Γενικής 

Κυβέρνησης με τα Διεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα και Πολιτικές του Δημοσίου 

Τομέα.  
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(γζ) Η υποστήριξη και διαχείριση σε όλη 

τη διαδικασία της αναβάθμισης του 

τρέχοντος Πληροφοριακού Συστήματος 

της Κεντρικής Διοίκησης, σύμφωνα με 

το Λογιστικό Πλαίσιο Γενικής 

Κυβέρνησης.  

(γη) Η υποστήριξη λογιστικών έργων 

και δράσεων και της παροχής 

σύμφωνης γνώμης σε ό,τι αφορά την 

εύλογη και αληθή απεικόνιση των 

λογιστικών γεγονότων και μεγεθών 

σύμφωνα με το ΛΠΓΚ, ανεξαρτήτως 

πηγής χρηματοδότησης. 

(δ) Τμήμα Δ΄ Ενοποιημένων 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 

(δα) Η συμφωνία των συναλλαγών 

μεταξύ των οντοτήτων που 

περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

(δβ) Η διενέργεια απαλοιφών των 

συναλλαγών μεταξύ των οντοτήτων 

που περιλαμβάνονται στις 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις. 

(δγ) Η κατάρτιση και δημοσίευση των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων σύμφωνα με το ΛΠΓΚ. 

(δδ) Ο έλεγχος και η διασφάλιση 

συμφωνίας 

(συμφιλίωση/reconciliation), καθώς και 

ο προσδιορισμός της διαδικασίας 

μετάβασης, ανάμεσα στις αναφορές 

των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων, της δημοσιονομικής 

αναφοράς και την κατάσταση 

προϋπολογισμού/απολογισμού. 

(δε) Η παροχή οδηγιών σε όλους τους 

φορείς της Γενικής Κυβέρνησης για 

θέματα σχετικά με την κατάρτιση των 

ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

(δστ) Η προώθηση αλλαγών του 

πληροφοριακού συστήματος για την 

υποστήριξη λειτουργιών που 

σχετίζονται με εργασίες κατάρτισης των 
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ενοποιημένων χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. 

4. Το άρθρο 47 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 

181) καταργείται. 

 

 

 

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο συναρμοδιότητας 

  
Άρθρο 124 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της 
Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών 
Περιουσιών του Υπουργείου 
Οικονομικών 

Αρμόδια υπηρεσία του 
Υπουργείου Οικονομικών για το 
έργο του παρόντος άρθρου. 

 Άρθρο 124 Διεύθυνση Προμηθειών, Διαχείρισης 
Υλικού και Υποδομών της Γενικής 
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Υπουργείου Οικονομικών 

Συνεπικούρηση της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής 
Διεύθυνσης Δημόσιας 
Περιουσίας και Κοινωφελών 
Περιουσιών στο έργο της 
δημιουργίας και συντήρησης 
χώρων διοίκησης και 
ελεύθερων χώρων - αστικού 
πρασίνου με την ονομασία 
«Ανδρέας Λεντάκης», στον 
χώρο του πρώην εργοστασίου 
της ΠΥΡΚΑΛ του Δήμου Δάφνης- 
Υμηττού. 

 Άρθρο 163 Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  Με απόφαση του Διοικητή της 
Α.Α.Δ.Ε. καθορίζονται η 
διαδικασία διαπίστωσης της 
διενέργειας ή μη, αξιολόγησης, 
περιπτώσεις εξαίρεσης για 
υπαλλήλους οι οποίοι νομίμως 
απαλλάσσονται από τη 
συμμετοχή στην αξιολόγηση, η 
προθεσμία ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης του έτους 2020 και 
κάθε επόμενου έτους, η 
προθεσμία συμμετοχής στην 
αξιολόγηση κάθε έτους, οι 
έννομες συνέπειες της μη 
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συμμετοχής στην αξιολόγηση 
του έτους 2020 και ο χρόνος 
έναρξής τους, καθώς και κάθε 
άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 

 
Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

  
 

Απόφαση 
αρμόδιου 
οργάνου 

Υπουργείου 
Οικονομικών 

 
Υπουργείο 

Οικονομικών 

 
Απόφαση 
παραχώρησης 
κυριότητας  

 
 
 

  Απόφαση 
αρμόδιου 
οργάνου 

Υπουργείου 
Οικονομικών 
 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Ανάκληση 
απόφασης 
παραχώρησης 
κυριότητας 

 

  Απόφαση 
αρμόδιου 
οργάνου 

Υπουργείου 
Οικονομικών 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Απόφαση 
παραχώρησης 
χρήσης 

 

  Απόφαση 
αρμόδιου 
οργάνου 

Υπουργείου 
Οικονομικών 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Ανάκληση 
απόφασης 
παραχώρησης 
χρήσης 

 

  Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορίζονται τα 
απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
των επιχειρήσεων 
και των φορέων 
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται από 
την περιφέρεια 
στη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής, 
το ανώτατο ύψος 
επιχορήγησης που 
μπορεί να 
χορηγηθεί ανά 
δικαιούχο ή/και 
ανά κατηγορία 
δικαιούχων ή και 
ζημιάς, οι 
ειδικότεροι όροι 
και προϋποθέσεις 
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για την κάλυψη 
της ζημιάς, και 
κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την 
εφαρμογή του 
άρθρου 7. 
Επίσης, δύναται 
να εξειδικεύεται 
περαιτέρω η 
διαδικασία της 
επιχορήγησης και 
να καθορίζονται οι 
όροι και οι 
προϋποθέσεις, τα 
απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με 
την καταβολή της 
επιχορήγησης σε 
περίπτωση 
θανάτου ή 
συνταξιοδότησης 
δικαιούχου 
φυσικού 
προσώπου, καθώς 
και στις 
περιπτώσεις 
εταιρικού 
μετασχηματισμού 
της δικαιούχου 
επιχείρησης, όπως 
συγχώνευσης 
επιχειρήσεων, 
διάσπασης ή 
μετατροπής της 
επιχείρησης σε 
άλλη μορφή, για 
τις θεομηνίες από 
την 1η Ιουνίου 
2020 και μετά. 

  Υπουργική 
απόφαση 

Υπουργείο 
Οικονομικών 

Καθορίζονται τα 
απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
των επιχειρήσεων 
και των φορέων 
μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα που 
διαβιβάζονται από 
την περιφέρεια 
στη Διεύθυνση 
Κρατικής Αρωγής, 
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το ανώτατο ύψος 
επιχορήγησης που 
μπορεί να 
χορηγηθεί ανά 
δικαιούχο ή/και 
ανά κατηγορία 
δικαιούχων ή και 
ζημιάς, οι 
ειδικότεροι όροι 
και προϋποθέσεις 
για την κάλυψη 
της ζημιάς, και 
κάθε άλλο θέμα 
σχετικό με την 
εφαρμογή του 
άρθρου 7. 
Επίσης, δύναται 
να εξειδικεύεται 
περαιτέρω η 
διαδικασία της 
επιχορήγησης και 
να καθορίζονται οι 
όροι και οι 
προϋποθέσεις, τα 
απαιτούμενα 
δικαιολογητικά 
και κάθε άλλο 
θέμα σχετικό με 
την καταβολή της 
επιχορήγησης σε 
περίπτωση 
θανάτου ή 
συνταξιοδότησης 
δικαιούχου 
φυσικού 
προσώπου, καθώς 
και στις 
περιπτώσεις 
εταιρικού 
μετασχηματισμού 
της δικαιούχου 
επιχείρησης, όπως 
συγχώνευσης 
επιχειρήσεων, 
διάσπασης ή 
μετατροπής της 
επιχείρησης σε 
άλλη μορφή, για 
τις θεομηνίες από 
την 1η Ιουνίου 
2020 και μετά. 
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  Απόφαση  Διοικητής 
Ανεξάρτητης 

Αρχής 
Δημοσίων 

Εσόδων  

Καθορισμός της 
διαδικασίας 
διαπίστωσης της 
διενέργειας ή μη, 
αξιολόγησης, των 
περιπτώσεων 
εξαίρεσης για 
υπαλλήλους οι 
οποίοι νομίμως 
απαλλάσσονται 
από τη συμμετοχή 
στην αξιολόγηση, 
της προθεσμίας 
ολοκλήρωσης της 
αξιολόγησης του 
έτους 2020 και 
κάθε επόμενου 
έτους, της 
προθεσμίας 
συμμετοχής στην 
αξιολόγηση κάθε 
έτους, των 
εννόμων 
συνεπειών της μη 
συμμετοχής στην 
αξιολόγηση του 
έτους 2020 και του 
χρόνου έναρξής 
τους, καθώς και 
κάθε άλλης 
αναγκαίας 
σχετικής 
λεπτομέρειας.  
 

 

 
 
 

 
Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 

  
 

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 
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35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  
 
 

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;      ΝΑΙ         ΟΧΙ    
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 
 
 
 

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
Δεν προβλέπεται.  
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 
 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ 
 

 
 
 

 
 
 
 

Επισπεύδον Υπουργείο 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

Στοιχεία επικοινωνίας:  
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  
Γραφείο Υπουργού Οικονομικών, τηλ. 210 3332621, -647  

ministeroffice@minfin.gr; Γεωργία Σ. Μπέη Γραφείο Υφυπουργού Οικονομικών (οδός 
Καρ. Σερβίας 10, Τ.Κ.101 84, τηλ. 210 3375718, ηλ. ταχ.: yfyp.fpdp@minfin.gr; 

Σταυρούλα Νάστου, Κωνσταντίνα Κούστα, Βάσω Σκλάβου  
 

  
Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλογο τον τομέα ή τους τομείς νομοθέτησης  
στους οποίους αφορούν οι βασικές διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης: 

 

ΤΟΜΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΗΣ  
(Χ) 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ31  
  

ΕΘΝΙΚΗ ΑΜΥΝΑ – ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ32  
  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ33 Χ 
  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ34 Χ 
  

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ35  
  

ΑΝΑΠΤΥΞΗ – ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Χ 

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

                                                 
31

 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου 
Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
32 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών. 

33 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών. 

34 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου 

Υγείας. 
35 Τομέας νομοθέτησης επί θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 

Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης. 

 

ΜΕΡΟΣ Ε’  
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
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 Η «ταυτότητα» της αξιολογούμενης ρύθμισης 

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση; 

 Άρθρο 167 

Με το προτεινόμενο άρθρο 1, αντιμετωπίζονται, για λόγους δημοσίου 

συμφέροντος, θέματα που αφορούν τον ορισμό, την επιλογή και την 

αναγνώριση του χρόνου υπηρεσίας των προϊσταμένων των οργανικών 

μονάδων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων Ταμείου Ανάκαμψης του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), η οποία συστήθηκε 

με το άρθρο 17Α του π.δ. 97/2017 (Α’ 102), με σκοπό να καταστεί εφικτή 

άμεσα η βέλτιστη λειτουργία της, η οποία είναι αναγκαία για την υλοποίηση 

του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ) των δράσεων και έργων του 

Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στο πλαίσιο του Κανονισμού 

(ΕΕ) 2021/241 και ιδίως η εμπρόθεσμη επίτευξη των οροσήμων του ΤΑΑ. 

 

Άρθρο 168 

Επιδιώκεται η αντιμετώπιση της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας που έχει 

διαμορφωθεί αναφορικά με τις επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 

4964/2022 (Α΄ 150) εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. 

 

Άρθρο 169 

Το ζήτημα που αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση είναι η ανάγκη για ισότιμη 

φορολογική αντιμετώπιση των προνοιακών παροχών σε χρήμα που χορηγεί ο 

ΟΠΕΚΑ δυνάμει του άρθρου 81 του ν.4611/2019 με εκείνες που χορηγεί ο e-ΕΦΚΑ ή 

άλλος φορέας σε άτομα με αναπηρία. 

 

Άρθρο 170  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται ο προσδιορισμός του καθαρού 

εισοδήματος από ακίνητη περιουσία του Αγίου Όρους και των Ιερών Μονών αυτού, 

προκειμένου για τα εισοδήματα που αποκτούν από εκμίσθωση ακινήτων να 

εκπίπτουν τις κάθε είδους δαπάνες τους και όχι μόνο αυτές που συνδέονται με την 

εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου.  

 

Άρθρο 171  

Η αξιολογούμενη ρύθμιση τροποποιεί τις υφιστάμενες διατάξεις των άρθρων 50 και 

72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167) καθώς και το άρθρο 

19 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Με την προτεινόμενη προσθήκη στο 

άρθρου 50 του ν. 4172/2013, εισάγεται ειδική πρόβλεψη για την προσαρμογή των 

φορολογητέων κερδών κατόπιν υποβολής τροποποιητικής δήλωσης, προκειμένου 

να αντιμετωπιστεί το ζήτημα που ανακύπτει όταν κατόπιν ελέγχου αποδίδονται τα 

κέρδη που είχαν περιληφθεί στο όνομα συνδεδεμένου προσώπου κατά την έννοια 

του άρθρου 2 ΚΦΕ στα κέρδη του νομικού προσώπου ή της νομικής οντότητας για 

τις μεταξύ τους ενδοομιλικές συναλλαγές, και συνεπώς προκύπτει η ανάγκη, κατόπιν 
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σχετικής αιτήσεως, να προσαρμοστούν τα φορολογητέα κέρδη και για το 

συνδεδεμένο πρόσωπο. 

Επιπλέον, εισάγεται μεταβατική διάταξη στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 με την 

οποία επεκτείνεται η εφαρμογή της τροποποιούμενης διάταξης του άρθρου 50 του 

ν. 4172/2013 και στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της Φορολογικής 

Διοίκησης ή των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 50 του άρθρου 72 Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170) υπό τον όρο ότι οι πράξεις 

διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της ως 

άνω προσθήκης στο άρθρο 50 ΚΦΕ.  

Αντίστοιχα, συμπληρώνεται το άρθρο 19 ΚΦΔ, προκειμένου να οριστούν τα 

ζητήματα που αφορούν την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας 

εισοδήματος από τα ως άνω νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες, να προβλεφθούν 

τα ειδικότερα σχετικά θέματα, όπως παραγραφή, καταβολή του φόρου, και να 

παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων για τον ορισμό κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των εν λόγω 

ρυθμίσεων.  

 

Άρθρο 172  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρμογής της φορολογίας 

χαρτοσήμου με την προσθήκη δύο νέων εδαφίων στην περ. β της παρ. 1 του άρθρου 

63 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που κυρώθηκε με τον ν. 2859/2000 

(Α΄248), με τα οποία ορίζεται ότι δεν θίγονται οι διατάξεις που προβλέπουν την 

επιβολή τελών χαρτοσήμου στις συμβάσεις δανείων, τις λοιπές χρηματοδοτήσεις 

(όπως οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι 

ενέγγυες πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, 

από εταιρείες μη τράπεζες), και στους συμβατικούς τόκους. 

 

Άρθρο 173  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται το ζήτημα της θεσμοθέτησης 

κυρώσεων στις περιπτώσεις που δεν διαβιβάζονται τα δεδομένα στοιχείων λιανικής 

πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω 

Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική διαβίβαση 

αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

12 του 4308/2014 και του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013. 

Επιπλέον, καταργείται η περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.4174/2013, καθότι 

η υποχρέωση διαβίβασης, όπως οριζόταν στην παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 

3842/2010, δεν έχει, πλέον, πεδίο εφαρμογής.  

 

Άρθρο 174  

Με την προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 13Α 

του ν. 2523/1997 θεσμοθετείται η επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας 

επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης και στην περίπτωση που διαπιστώνεται 

η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. πλέον των δέκα (10) 

στοιχείων λιανικής πώλησης εκδοθέντων μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού 
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Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, εφόσον η μη 

διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) 

ευρώ. 

 

Άρθρο 175  

Με την προτεινόμενη διάταξη το αφορολόγητο ποσό των 800.000 ευρώ, που 

θεσπίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4839/2021, ισχύει και για τις δωρεές και γονικές 

παροχές χρημάτων που πραγματοποιήθηκαν, από την 1η.10.2021 μέχρι και την 

9η.9.2022, μεταξύ των δικαιούχων της Α’ κατηγορίας της φορολογικής κλίμακας με 

ανάληψη χρημάτων από τον λογαριασμό του δωρητή/γονέα και κατάθεση του ίδιου 

ποσού στον λογαριασμό του δωρεοδόχου/τέκνου εντός τριών (3) εργάσιμων 

ημερών.  

 

 

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;  

 Άρθρο 167 

Ως προς την αξιολογούμενη ρύθμιση, επειδή καθοριστικό ρόλο για την εύρυθμη 

λειτουργία της ανωτέρω Υπηρεσίας διαδραματίζει ο άμεσος ορισμός 

προϊσταμένων στο σύνολο των οργανικών μονάδων αυτής, κρίνεται αναγκαίο να 

προβλεφθούν ειδικές διατάξεις ορισμού και επιλογής προϊσταμένων, οι οποίες 

δεν είναι χρονοβόρες. 

 

Άρθρο 168  

Λόγω της υφιστάμενης έλλειψης ρευστότητας των εν λόγω επιχειρήσεων και της 

δυσκολίας εκπλήρωσης των φορολογικών τους υποχρεώσεων. 

 

Άρθρο 169 

Απαιτείται η κατάργηση της διαφορετικής φορολογικής μεταχείρισης των 

χρηματικών προνοιακών παροχών με κριτήριο τον καταβάλλοντα φορέα. 

 

Άρθρο 170  

Γιατί με τις ισχύουσες διατάξεις εκπίπτουν από το εισόδημα από εκμίσθωση 

ακινήτων μόνο τις δαπάνες που συνδέονται με την εκμετάλλευση των ακινήτων 

τους. 

 

Άρθρο 171  

Το αποτέλεσμα της διόρθωσης κερδών σε ένα νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 

κατόπιν ελέγχου χωρίς εν συνεχεία να γίνει προσαρμογή των κερδών και του 

συνδεδεμένου προσώπου, είτε αιτήσει των ενδιαφερόμενων νομικών προσώπων ή 

νομικών οντοτήτων είτε οίκοθεν καταλήγει εν τοις πράγμασι σε φορολόγηση του 

ίδιου εισοδήματος σε δύο διαφορετικά νομικά πρόσωπα του ίδιου ομίλου, δηλαδή 

σε διπλή φορολόγηση, γεγονός που συνιστά αδικαιολόγητη επιβάρυνση των 

ημεδαπών συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις μεταξύ τους ενδοομιλικές 

συναλλαγές. 
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Άρθρο 172  

Γιατί με τις υφιστάμενες ρυθμίσεις ετίθεντο ερμηνευτικά ζητήματα για  το πεδίο 

εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα έντοκα δάνεια και τις λοιπές 

χρηματοδοτήσεις, καθώς και τους συμβατικούς τόκους. 

 

Άρθρα 173 και 174  

Γιατί το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο των παραβάσεων και των σχετικών 

κυρώσεων που ορίζονται με τις διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α’ 170) και του άρθρου 

13 Α του ν. 2523/1997 δεν καλύπτει κυρώσεις, που σχετίζονται με την υποχρέωση 

διαβίβασης των δεδομένων των στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω του Φορολογικού Ηλεκτρονικού 

Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή 

πλατφόρμα myDATA. 

 

Άρθρο 175 

Στο πρώτο διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης αυτής παρατηρήθηκε το φαινόμενο 

για τις δωρεές και γονικές παροχές χρημάτων που συνιστώνται προς συγγενείς οι 

οποίοι υπάγονται στην Α΄ κατηγορία υπολογισμού του φόρου, να δωρίζονται 

χρηματικά ποσά μέσω ανάληψης και κατάθεσης και όχι με απευθείας μεταφορά 

μέσω χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 

3. Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά; 

 Άρθρο 167 
 
Τις πληθυσμιακές ομάδες που σχετίζονται με δράσεις και έργα του ΥΠΑΑΤ που 
χρηματοδοτούνται από το ΤΑΑ. 
 
Άρθρο 168 
 
Τις επιχειρήσεις που λειτουργούν με Κύριους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(ΚΑΔ) την 30η.6.2022:  

 τους 79.11 (δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων) και 79.12 
(δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών), συμπεριλαμβανομένων 
των αντίστοιχων υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ, και οι οποίες 
εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών από συναλλαγές με πολίτες ή ταξιδιωτικά 
γραφεία της Ρωσίας ή της Ουκρανίας, όπως και μείωση στον συνολικό κύκλο 
εργασιών τους, κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους 2022, κατά ποσοστό 
τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) σε σχέση με τον αντίστοιχο κύκλο 
εργασιών του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019∙  

 τους 01.49.19.02 (Εκτροφή γουνοφόρων ζώων (αλεπούς, μινκ, μυοκάστορα, 
τσιντσιλά και άλλων)), 01.49.3 (Παραγωγή ακατέργαστων γουνοδερμάτων και 
διάφορων ακατέργαστων προβιών και δερμάτων), 14.20 (Κατασκευή γούνινων 
ειδών), 15.11 (Κατεργασία και δέψη δέρματος κατεργασία και βαφή 
γουναρικών), 46.42.11.27 (Χονδρικό εμπόριο δεψασμένων ή κατεργασμένων 
γουνοδερμάτων), 46.42.11.29 (Χονδρικό εμπόριο ειδών ένδυσης, εξαρτημάτων 
ρουχισμού και άλλων ειδών από γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα 

466 



 

 

κεφαλιού)), 46.42.11.36 (Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ρουχισμού από 
γουνόδερμα (εκτός από καλύμματα κεφαλιού)), 46.42.11.40 (Χονδρικό εμπόριο 
ημιέτοιμων γουναρικών) και 46.42.11.58 (Χονδρικό εμπόριο χονδράδων 
(αποκομμάτων) γουναρικών), συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων 
υποκατηγοριών εξαψήφιων και οκταψήφιων ΚΑΔ. 

 
Άρθρο 169  
Άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) που λαμβάνουν εξωϊδρυματικό επίδομα από τον e-ΕΦΚΑ 
ή άλλους φορείς πλην του ΟΠΕΚΑ. 
 
Άρθρο 170  
 
Το Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές αυτού. 
 
Άρθρο 171 
Ημεδαπά συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια της περ. ζ του άρθρου 2 του 
ν.4172/2013, τα οποία πραγματοποιούν μεταξύ τους συναλλαγές. 
 
Άρθρο 172  
 Όλα τα πρόσωπα εκτός τραπεζικών ιδρυμάτων και λοιπών προσώπων 
απαλλασσομένων με ρητή διάταξη νόμου από τέλος χαρτοσήμου για έντοκες 
συμβάσεις δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων. 
 
Άρθρα 173 και 174  
Οντότητες του άρθρου 1 του ν. 4308/2014 και τις Ελεγκτικές Υπηρεσίες. 
 
Άρθρο 175  
-Φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα) 
-Υπηρεσίες της Φορολογικής Διοίκησης 
 
 
Άρθρο 176 
 

- Μουσείο Ολοκαυτώματος Ελλάδος  
- Δωρητές 
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 Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης 

4. 

Το εν λόγω ζήτημα έχει αντιμετωπιστεί με νομοθετική ρύθμιση στο παρελθόν; 
                                              ΝΑΙ      ΟΧΙ         
Άρθρα 168, 169, 171, 172, 173, 164                     ΟΧΙ  Χ  
Άρθρα 170                                    ΝΑΙ Χ     
Εάν ΝΑΙ, ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα; 

 Άρθρο 47, παρ. 8 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
 

  

5. Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υφιστάμενης νομοθεσίας 

 i) με αλλαγή 
προεδρικού 
διατάγματος, 
υπουργικής 
απόφασης ή άλλης 
κανονιστικής πράξης; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις τροποποιούνται 
υφιστάμενες ρυθμίσεις φορολογικού περιεχομένου ή 
εισάγονται τέτοιες ρυθμίσεις, ως εκ τούτου απαιτούν 
τυπικό νόμο σύμφωνα με το άρθρο 78 του Συντάγματος και 
δεν συνιστούν λεπτομέρειες για τις οποίες παρέχεται 
εξουσιοδότηση ρύθμισης με απόφαση, ούτε πρόκειται για 
ζητήματα που μπορούν να επιλυθούν με εγκύκλιο της 
Διοίκησης.  
Ειδικότερα:  
 
Άρθρο 168  
Επειδή η αναστολή είσπραξης που χορηγείται με την 
προτεινόμενη νομοθετική ρύθμιση δεν δύναται να 
χορηγηθεί με κανονιστική πράξη της Διοίκησης βάσει 
εξουσιοδοτικής διάταξης νόμου (όπως π.χ. της παρ. 5 του 
πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994, που προβλέπει 
αναστολή είσπραξης μόνο σε πληγείσες περιοχές σε 
εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών ή άλλων 
θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές 
ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογουμένων).  
 

 ii) με αλλαγή 
διοικητικής 
πρακτικής 
συμπεριλαμβανομ
ένης της 
δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής 
προσέγγισης της 
υφιστάμενης 
νομοθεσίας; 

Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις δεν θα μπορούσαν να 
εισαχθούν με αλλαγή διοικητικής πρακτικής, 
συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας νέας 
ερμηνευτικής προσέγγισης της νομοθεσίας, καθώς 
αφορούν σε φορολογικές υποχρεώσεις που απαιτούν 
νομοθετική πρόβλεψη. 
 

 iii) με διάθεση 
περισσότερων 
ανθρώπινων και 
υλικών πόρων; 

Η διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών πόρων 
δεν δύναται να θεραπεύσει την ανάγκη ρύθμισης των 
θεμάτων των άρθρων 161-168.   
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Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης 

7. 
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών 
επιδιώκονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση 

  

 

 
                                                                             
 
 
 
                                                 
 
 
 
                                                  
 
 
 
                                     
 
 

 Στόχος 8: Προώθηση της βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς οικονομικής 
ανάπτυξης, της απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους.  

  

 

 

8. Ποιοι είναι οι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;  

 Συναφείς πρακτικές  

6. 

 
Έχετε λάβει υπόψη συναφείς πρακτικές;      ΝΑΙ         ΟΧΙ     
Άρθρα 168, 169, 170, 172                               ΟΧΙ  Χ   
Άρθρο 164                                 ΝΑΙ  Χ    
Εάν ΝΑΙ, αναφέρατε συγκεκριμένα: 

 i)  σε άλλη/ες χώρα/ες 
της Ε.Ε. ή του 
ΟΟΣΑ: 

 
Σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. και σε χώρες του Ο.Ο.Σ.Α..  

 
ii) σε όργανα της Ε.Ε.: 

 
 
 

 
iii) σε διεθνείς 

οργανισμούς: 
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i)  βραχυπρόθεσμοι: 

Άρθρο 168 
Διευκόλυνση καταβολής οφειλών από τις 
επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 
4964/2022 (Α΄ 150 ). 
 
Άρθρο 169  
Όμοια αντιμετώπιση από πλευράς φορολογίας 
εισοδήματος των προνοιακών παροχών σε 
ΑμεΑ, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις 
καταβάλλει. 
 
Άρθρο 170 
Έκπτωση των κάθε είδους δαπανών και όχι 
μόνο αυτών που συνδέονται με την 
εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου για το 
Άγιο Όρος και τις Ιερές Μονές.  
 
Άρθρο 171 
 
-Επίλυση του θέματος της προσαρμογής των 
φορολογητέων κερδών συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων για τις μεταξύ τους ενδοομιλικές 
συναλλαγές, όταν κατόπιν ελέγχου η 
Φορολογική Διοίκηση έχει προβεί σε 
διόρθωση κερδών στο ένα νομικό πρόσωπο ή 
νομική οντότητα και όχι και στα δύο εξ αυτών.  
 
Άρθρο 172 
 
Απόδοση τελών χαρτοσήμου επί εντόκων 
δανείων και λοιπών χρηματοδοτήσεων (όπως 
οι εγγραφές του τέταρτου εδαφίου της παρ. 5γ 
του άρθρου 15 του ΚΝΤΧ, οι ενέγγυες 
πιστώσεις, οι πιστώσεις σε ανοικτό 
λογαριασμό και οι πιστωτικές κάρτες, από 
εταιρείες μη τράπεζες), καθώς και για τους 
συμβατικούς τόκους αυτών. 
 
Άρθρα 173 και 174  
 Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων 
 Διαφάνεια των συναλλαγών 
 Δίκαιη μεταχείριση των φορολογούμενων 
 
Άρθρο 175  
Οι ρυθμίσεις της προτεινόμενης διάταξης 
αποσκοπούν στη δικαιότερη κατανομή των 
φορολογικών βαρών και τη διευκόλυνση της 
απόκτησης της οικογενειακής περιουσίας. 

 
ii) μακροπρόθεσμοι: 

 
Άρθρο 172  

470 



 

 

Η επίλυση της εν τοις πράγμασι φορολόγησης 
του ίδιου εισοδήματος (κερδών) σε δύο 
διαφορετικά νομικά πρόσωπα/νομικές 
οντότητες του ίδιου ομίλου, δηλαδή της 
διπλής φορολόγησης που προκύπτει σε 
επίπεδο ομίλου σύμφωνα με τις γενικές αρχές 
και τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για 
τις ενδοομιλικές συναλλαγές.  
 
Άρθρα 174 και 175  
 Ενίσχυση φορολογικής συμμόρφωσης των 

φορολογούμενων 
 Διαφάνεια των συναλλαγών 
 Δίκαιη μεταχείριση των φορολογούμενων 
 
Άρθρο 175  
Ενίσχυση της φορολογικής και κοινωνικής 
δικαιοσύνης και ανάπτυξη της εθνικής 
οικονομίας. 
 

 

 

 

  Ψηφιακή διακυβέρνηση 

10. 
Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια θα είναι 
η συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης:     
ΑΜΕΣΗ      ή/και   ΕΜΜΕΣΗ    

 

i)  Εάν είναι άμεση, 
εξηγήστε: 

 
Άρθρο 168  
Μηχανογραφική υποστήριξη της χορηγούμενης 
παράτασης και αναστολής και άμεση εφαρμογή 
όλων των παρεχόμενων ευεργετημάτων. 
 
Άρθρο 169 
Μηχανογραφική υποστήριξη της εξαίρεσης από τον 
υπολογισμό του εισοδήματος από μισθωτή εργασία 
και συντάξεις και άμεση εφαρμογή της στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος.   
 
Άρθρο 170  
Μηχανογραφική υποστήριξη του υπολογισμού της 
έκπτωσης των δαπανών για το Άγιο Όρος και τις Ιερές 
Μονές αυτού και άμεση εφαρμογή στις δηλώσεις 
φορολογίας εισοδήματος.   
 

 

ii) Εάν είναι έμμεση, 
εξηγήστε: 
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11. 
Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή 
στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);               
ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε: 

 
 
 
 

12. 
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με 
άλλα υφιστάμενα συστήματα;   ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Αναφέρατε ποια είναι 
αυτά τα συστήματα: 

 
 
 
 
 
 

13. 
Έχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροφοριακού 
συστήματος;              ΝΑΙ         ΟΧΙ    

 

Εξηγήστε: 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης 

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου 

 Άρθρο Στόχος 

 167 Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι η άμεση επιλογή και ο 
ορισμός των προϊσταμένων της Υπηρεσίας Διαχείρισης Έργων 
Ταμείου Ανάκαμψης του ΥΠΑΑΤ, με σκοπό τη βέλτιστη δυνατή 
λειτουργία της στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. 

 168  Με το προτεινόμενο άρθρο χορηγείται στις επιχειρήσεις της 
παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α’ 150) παράταση 
καταβολής και αναστολή είσπραξης μέχρι την 31/5/2023 για 
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στη φορολογική 
διοίκηση. 

 169  Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η εξαίρεση του 
εξωϊδρυματικού επιδόματος και κάθε συναφούς ποσού που 
καταβάλλεται σε άτομα με αναπηρίες από τον υπολογισμό του 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
 

 170  Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η έκπτωση των κάθε είδους 
δαπανών και όχι μόνο αυτών που συνδέονται με την 
εκμετάλλευση συγκεκριμένου ακινήτου για το Άγιο Όρος και τις 
Ιερές Μονές.  
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 171  Με την προτεινόμενη τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 
4172/2013 επιδιώκεται η επίλυση του θέματος της 
προσαρμογής των φορολογητέων κερδών ημεδαπών 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων για τις μεταξύ τους ενδοομιλικές 
συναλλαγές, όταν κατόπιν ελέγχου η Φορολογική Διοίκηση έχει 
προβεί σε διόρθωση κερδών. Επιπλέον, με την εισαγωγή της 
μεταβατικής διάταξης του άρθρου 72 του ν.4172/2013 
επιδιώκεται να εφαρμοστεί η τροποποιούμενη διάταξη του 
άρθρου 50 του ν. 4172/2013 και στις υποθέσεις που εκκρεμούν 
ενώπιον της Φορολογικής Διοίκησης ή των τακτικών 
διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 50 του άρθρου 72 του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013, Α’ 170) υπό τον όρο 
ότι οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου 
εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της ως άνω προσθήκης στο 
άρθρο 50 ΚΦΕ, ήτοι στις υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον της 
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών ή των τακτικών διοικητικών 
δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν 
άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής προσφυγής ή τακτικού 
ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες 
εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή δικαστικής 
προσφυγής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης και 
στις υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί 
αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου.  

 172  Με την προτεινόμενη διάταξη με την οποία προστίθενται 
εδάφια στην περ. β της παρ.1   του άρθρου 63 του ν.2859/2000 
αναφορικά με τις πράξεις οι οποίες υπόκεινται σε τέλη 
χαρτοσήμου επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί πλήρως το πεδίο 
εφαρμογής της φορολογίας χαρτοσήμου ως προς τα δάνεια, τις 
λοιπές χρηματοδοτήσεις και τους τόκους αυτών. 

 173  Με την προτεινόμενη ρύθμιση επιδιώκεται η θεσμοθέτηση 
κυρώσεων που αναφέρονται στη μη διαβίβαση δεδομένων 
στοιχείων λιανικής πώλησης στο Πληροφοριακό Σύστημα 
Φ.Η.Μ. της Α.Α.Δ.Ε. που εκδίδονται μέσω Φορολογικού 
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), για την ηλεκτρονική 
διαβίβαση αυτών στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του 4308/2014 και 
του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013. 
 

 174  Με την προτεινόμενη ρύθμιση με την οποία τροποποιείται η 
παρ. 1 του άρθρου 13Α του ν. 2523/1997 θεσμοθετείται η 
επιβολή του μέτρου της αναστολής λειτουργίας 
επαγγελματικής εγκατάστασης επιχείρησης και στην 
περίπτωση που διαπιστώνεται η μη διαβίβαση στο 
Πληροφοριακό Σύστημα της Α.Α.Δ.Ε. πλέον των δέκα (10) 
στοιχείων λιανικής πώλησης εκδοθέντων μέσω Φορολογικού 
Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.), ή, ανεξαρτήτως του 
πλήθους αυτών, εφόσον η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών 
ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) ευρώ. 

 175  Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αποσαφήνιση των 
τρόπων διενέργειας γονικών παροχών και δωρεών χρηματικών 
ποσών για την εφαρμογή του αφορολόγητου ποσού των 
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800.000€ στις δωρεές και γονικές παροχές καθώς στο πρώτο 
διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης αυτής παρατηρήθηκε το 
φαινόμενο να δωρίζονται χρηματικά ποσά μέσω ανάληψης και 
κατάθεσης και όχι με απευθείας μεταφορά μέσω 
χρηματοπιστωτικού ιδρύματος. 

 176 Η προτεινόμενη ρύθμιση έχει ως αντικείμενο την εφαρμογή των 
διατάξεων περί απαλλαγής από τον ΦΠΑ, σε δωρεές που 
προορίζονται για την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος 
Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για ένα έργο εθνικής 
εμβέλειας, με ιδιαίτερη σημασία για τη διεθνή προβολή και τις 
διεθνείς σχέσεις της Χώρας. Η χρηματοδότηση του έργου 
γίνεται αποκλειστικά από δωρεές προερχόμενες από 
διάφορους φορείς, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το 
Γερμανικό Κράτος. Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας τέτοιων δωρεών 
καθιστά αναγκαία την αποσαφήνιση του νομικού καθεστώτος 
της απαλλαγής τους από τον ΦΠΑ, με ειδική προς τούτο 
ρύθμιση. Η ειδική αυτή ρύθμιση θα συμβάλλει (α) στην 
απλούστευση της διαδικασίας έγκρισης της απαλλαγής και (β) 
στο να αξιοποιηθούν στον μέγιστο βαθμό τα κονδύλια από κάθε 
είδους υφιστάμενες και μελλοντικές δωρεές, αλλά και να 
αποφευχθούν σχετικές καθυστερήσεις στην πρόοδο του πολύ 
σημαντικού έργου της ανέγερσης του Μουσείου. 

 177 Καθορίζεται η έναρξη ισχύος του νόμου. 

 

Β. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη  

Γ. Έκθεση του άρθρου 75 παρ. 3 του Συντάγματος 

Βλ. συνημμένη  

Δ. Έκθεση γενικών συνεπειών 

 

18. Οφέλη αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΟΦΕΛΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΑΜΕΣΑ 

Αύξηση εσόδων  X   X      

Μείωση δαπανών     X      

Εξοικονόμηση 
χρόνου 
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Μεγαλύτερη 
αποδοτικότητα / 

αποτελεσματικότητα 
X    X     

Άλλο  Χ Χ        

ΕΜΜΕΣΑ 

Βελτίωση 
παρεχόμενων 

υπηρεσιών 
          

Δίκαιη μεταχείριση 
πολιτών 

Χ  Χ  Χ     

Αυξημένη αξιοπιστία 
/ διαφάνεια θεσμών 

 Χ  Χ  Χ     

Βελτιωμένη 
διαχείριση κινδύνων 

 Χ Χ  Χ     

Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Άρθρο 168: Το όφελος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η διευκόλυνση των επιχειρήσεων της παρ. 1 του 
άρθρου 118 του ν. 4964/2022 μέσω της χορήγησης παράτασης καταβολής και αναστολής είσπραξης μέχρι την 
31η.5.2023 για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους στη φορολογική διοίκηση, με στόχο την άμβλυνση των 
επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία στις επιχειρήσεις αυτές και τη συμμόρφωση αυτών στις υποχρεώσεις 
τους προς τη φορολογική διοίκηση στο πλαίσιο της δεδομένης οικονομικής συγκυρίας. 
 
Άρθρο 169: Το όφελος της προτεινόμενης ρύθμισης είναι η όμοια μεταχείριση από πλευράς φορολογίας 
εισοδήματος των προνοιακών παροχών σε ΑμεΑ, ανεξάρτητα από τον φορέα που τις καταβάλλει (ΟΠΕΚΑ ή 
ΕΦΚΑ ή άλλο φορέα). 
 
Άρθρο 175 Το όφελος της προτεινόμενης ρύθμισης αφορά τη διευκόλυνση των δωρεών/γονικών παροχών για 
τους φορολογούμενους φυσικά πρόσωπα.   
 
 

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης  
 

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ 

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Σχεδιασμός / 
προετοιμασία 

Χ   Χ     

Υποδομή / 
εξοπλισμός 

          

Προσλήψεις / 
κινητικότητα 

          

Ενημέρωση 
εκπαίδευση 

εμπλεκομένων 
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Άλλο           

ΓΙΑ ΤΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
& ΑΠΟΔΟΣΗ 

ΤΗΣ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

Στήριξη και 
λειτουργία 
διαχείρισης 

          

Διαχείριση 
αλλαγών κατά 
την εκτέλεση 

          

Κόστος 
συμμετοχής 

στη νέα 
ρύθμιση 

          

Άλλο           

 
 Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
 
 

 
 

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης  

 

      

ΘΕΣΜΟΙ, 
ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ 

ΑΓΟΡΑ, 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΑ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ 

ΟΜΑΔΕΣ 

ΦΥΣΙΚΟ, 
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Αναγνώριση / 
εντοπισμός 

κινδύνου 
Χ  Χ  Χ      

Διαπίστωση 
συνεπειών 

κινδύνων στους 
στόχους 

 Χ Χ   Χ      

Σχεδιασμός 
αποτροπής / 

αντιστάθμισης 
κινδύνων 

 Χ Χ Χ      

Άλλο           

ΜΕΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

Πιλοτική 
εφαρμογή 

         

Ανάδειξη καλών 
πρακτικών κατά 
την υλοποίηση 
της ρύθμισης 

          

Συνεχής 
αξιολόγηση 
διαδικασιών 
διαχείρισης 

κινδύνων 

 Χ         
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Άλλο           

 
Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση: 

 
Άρθρο 168: Με την θεσπιζόμενη διάταξη επιδιώκεται να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος να περιέλθουν οι 
επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 118 του ν. 4964/2022 (Α΄150) σε μεγάλη οικονομική δυσχέρεια, έλλειψη 
ρευστότητας και αδυναμία καταβολής των φορολογικών υποχρεώσεών τους. 
 
Άρθρο 175 : Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται να μην ματαιωθεί ο σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε 
το αφορολόγητο όριο των 800.000€ εξαιτίας διαφορετικού τρόπου μεταφοράς των χρηματικών ποσών εν 
συγκρίσει με τον οριζόμενο στη σχετική διάταξη νόμου.  
 

 

21. 

Γνώμες ή πορίσματα αρμόδιων υπηρεσιών και ανεξάρτητων αρχών (ηλεκτρονική 

επισύναψη). 

Ειδική αιτιολογία σε περίπτωση σημαντικής απόκλισης μεταξύ της γνωμοδότησης 

και της αξιολογούμενης ρύθμισης. 

 
 

 

 

Ε. Έκθεση διαβούλευσης 

 

22. 

Διαβούλευση κατά τη διάρκεια της νομοπαρασκευαστικής διαδικασίας από την 

έναρξη κατάρτισης της αξιολογούμενης ρύθμισης μέχρι την υπογραφή από τους 

συναρμόδιους Υπουργούς 

 
 
 
 
 

Συνεργασία με άλλα 

υπουργεία / υπηρεσίες 

 
 
 
 
 

 
 
Χ 
 
 Συνεργασία με 

κοινωνικούς φορείς / 

Ανεξάρτητες Αρχές 

Άρθρα 168 και 175   
Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας  
σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)  
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης  

1. Διεύθυνση Εισπράξεων και Επιστροφών  
2. Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης Φορολογίας  
3. Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης Φορολογίας  
4. Διεύθυνση Ελέγχων  
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- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  
 
 

 
 
 

 
 
Διεθνής διαβούλευση 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Στ. Έκθεση νομιμότητας 

 

24. Συναφείς συνταγματικές διατάξεις 

 Άρθρα 4, 22, 25 και 78 του Συντάγματος.  

25. Ενωσιακό δίκαιο 

 
 
 

Πρωτογενές ενωσιακό 
δίκαιο 
(συμπεριλαμβανομένου 
του Χάρτη Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων) 

 

 
 
 

Κανονισμός 

 

 
 
 

Οδηγία 

 

 
 
 

Απόφαση 

 

26. Συναφείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμφωνιών 

 
 

Ευρωπαϊκή Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 

Διεθνείς συμβάσεις 
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27. 
Συναφής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς και 

αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Ανώτατο ή άλλο εθνικό 
δικαστήριο 
(αναφέρατε) 

 

 
 
 

Ανεξάρτητη Αρχή 
(αναφέρατε) 

 

28. Συναφής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία 

  Στοιχεία &βασικό περιεχόμενο απόφασης 

 
 
 

Νομολογία Δικαστηρίου 
Ε.Ε. 

 

 
 

Νομολογία Ευρωπαϊκού 
Δικαστηρίου 
Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου 

 

 
 
 

Άλλα ευρωπαϊκά ή 
διεθνή δικαστήρια ή 
διαιτητικά όργανα 

 

 
 
 

Ζ. Πίνακας τροποποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων 

 

29. Τροποποίηση – αντικατάσταση –συμπλήρωση διατάξεων 

 
Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης Υφιστάμενες διατάξεις 

 Άρθρο 169 

Εξαίρεση του εξωϊδρυματικού 

επιδόματος από τον υπολογισμό του 

εισοδήματος από μισθωτή εργασία 

και συντάξεις - Τροποποίηση παρ. 1 

και κατάργηση παρ. 2 άρθρου 14, 

προσθήκη παρ. 83 στο άρθρο 72 του 

ν. 4172/2013 
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1.  Στην παρ. 1 του άρθρου 14 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 

4172/2013, Α’ 167), προστίθεται περ. 

ιθ΄ ως εξής: 

«ιθ) ανεξαρτήτως του φορέα που το 

χορηγεί, το εξωϊδρυματικό επίδομα και 

κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται 

σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με 

αναπηρίες.». 

2. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 

του ν. 4172/2013 καταργείται από την 

1η.1.2022. 

3. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

προστίθεται παρ. 83 ως εξής: 

«83. Η περ. ιθ’ της παρ. 1 του άρθρου 

14 του παρόντος ισχύει από 1.1.2022 

και εφεξής. 

 

 
 
Παρ.1 του άρθρου 14 του ν. 4172/2013:  
 
«1. Από τον υπολογισμό του 
εισοδήματος από μισθωτή εργασία και 
συντάξεις εξαιρούνται:  
 
α) η αποζημίωση εξόδων διαμονής και 
σίτισης και η ημερήσια αποζημίωση που 
έχουν καταβληθεί από τον εργαζόμενο 
αποκλειστικά για σκοπούς της 
επιχειρηματικής δραστηριότητας του 
εργοδότη, 
 
 β) η αποζημίωση για έξοδα κίνησης που 
καταβάλλονται από τον εργοδότη για 
υπηρεσιακούς λόγους, 
συμπεριλαμβανομένης της 
αποζημίωσης για τη δαπάνη ηλεκτρικού 
ρεύματος για τη φόρτιση ατομικού ή 
εταιρικού οχήματος μηδενικών ή 
χαμηλών ρύπων έως 50 γρ. CO2/ χλμ., 
εφόσον αφορούν έξοδα κίνησης που 
πραγματοποιήθηκαν από τον 
εργαζόμενο κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας του και αποδεικνύονται από 
νόμιμα παραστατικά, 
 
 γ) το επίδομα αλλοδαπής που 
χορηγείται σε υπαλλήλους του 
Υπουργείου Εξωτερικών και των λοιπών 
δημόσιων πολιτικών υπηρεσιών, 
 
 δ) οι κρατήσεις υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων, οι οποίες επιβάλλονται με 
νόμο, 
 
 ε) οι ασφαλιστικές εισφορές που 
καταβάλλει ο εργαζόμενος 
περιλαμβανομένων των εισφορών 
εργοδότη και εργαζομένου υπέρ των 
επαγγελματικών ταμείων που έχουν 
συσταθεί με νόμο, 
 
 στ) η εφάπαξ καταβαλλόμενη παροχή 
από ταμεία πρόνοιας και ασφαλιστικούς 
οργανισμούς του Δημοσίου, καθώς και 
επαγγελματικά ταμεία που έχουν 
συσταθεί με νόμο στους 
ασφαλισμένους και τα εξαρτώμενα 
μέλη του ασφαλισμένου, 
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 ζ) η αξία των διατακτικών σίτισης αξίας 
έως έξι (6) ευρώ ανά εργάσιμη ημέρα, 
 
 η) οι παροχές ασήμαντης αξίας μέχρι 
του ποσού των είκοσι επτά (27) ευρώ 
ετησίως, 
 
 ι) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
από τον εργαζόμενο ή τον εργοδότη για 
λογαριασμό του εργαζομένου στο 
πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων 
συνταξιοδοτικών συμβολαίων, 
 
 ια) τα ασφάλιστρα που καταβάλλονται 
από τον εργοδότη για την 
ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή 
κάλυψη του υπαλληλικού του 
προσωπικού ή για την κάλυψη του 
κινδύνου ζωής ή ανικανότητάς του στο 
πλαίσιο ασφαλιστηρίου συμβολαίου, 
μέχρι του ποσού των χιλίων 
πεντακοσίων (1.500) ευρώ ετησίως ανά 
εργαζόμενο, 
 
 ιβ) η αποζημίωση για αγορά μηνιαίων ή 
ετήσιων καρτών απεριορίστων 
διαδρομών μέσων μαζικής μεταφοράς, 
 
 ιγ) η αγοραία αξία της παραχώρησης 
ενός οχήματος μηδενικών ή χαμηλών 
ρύπων έως 50 γρ. CO-,/χλμ. και με 
Λ.Τ.Π.Φ. έως σαράντα χιλιάδες (40.000) 
ευρώ, προς έναν εργαζόμενο ή εταίρο ή 
μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο ή νομική οντότητα, για 
οποιοδήποτε χρονικό διάστημα εντός 
του φορολογικού έτους, με το υπόλοιπο 
της αξίας να θεωρείται φορολογητέο 
εισόδημα με βάση την κλίμακα των περ. 
α’ έως στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 13, 
 
 ιδ) η παροχή σε είδος με τη μορφή 
μετοχών που λαμβάνει ένας 
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα 
ανεξαρτήτως, εάν συνεχίζει να ισχύει η 
εργασιακή σχέση, εφόσον ασκηθεί το 
δικαίωμα προαίρεσης και οι μετοχές 
που αποκτώνται, μεταβιβαστούν μετά 
από τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων 
(24) ή τριάντα έξι (36) μηνών από την 
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απόκτησή τους ανάλογα με την 
περίπτωση κατ’ αντιστοιχία με το άρθρο 
42Α, 
 
 ιε) η ελεγκτική αποζημίωση των παρ. 1 
και 2 του άρθρου 70 του ν. 4647/2019 
(Α’ 204). 
 
 ιστ) το άνευ χρηματικού ανταλλάγματος 
κόστος φόρτισης επιβατικού 
αυτοκινήτου μηδενικών ή χαμηλών 
ρύπων έως 50 γρ. CO 2/χλμ. στις 
εγκαταστάσεις του εργοδότη.» 
 
ιζ) η παροχή σε είδος με τη μορφή 
μετοχών που λαμβάνει ένας 
εργαζόμενος ή εταίρος ή μέτοχος από 
νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα στο 
πλαίσιο προγραμμάτων δωρεάν 
διάθεσης μετοχών στα οποία τίθεται ως 
προϋπόθεση η επίτευξη συγκεκριμένων 
στόχων ή η επέλευση συγκεκριμένου 
γεγονότος, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η διάθεση των 
μετοχών. 
 
 ιη) η αξία των διατακτικών εσωτερικού 
τουρισμού συνολικής αξίας έως 
τριακοσίων (300) ευρώ ετησίως για τα 
φορολογικά έτη 2020 και 2021.»  

 Άρθρο 170 

Προσδιορισμός του καθαρού 

εισοδήματος από ακίνητη 

περιουσία για το Άγιο Όρος και τις 

Ιερές Μονές αυτού - Τροποποίηση 

παρ. 8 άρθρου 47 ν. 4172/2013  

 

1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του 

άρθρου 47 του Κώδικα Φορολογίας 

Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167), 

τροποποιείται ως προς την υπαγωγή 

του Αγίου Όρους και των Ιερών 

αυτού Μονών στην έκπτωση για 

κάθε είδους δαπάνη, και η παρ. 8 

διαμορφώνεται ως εξής: 

«8. Για τον προσδιορισμό του 

κέρδους από επιχειρηματική 

δραστηριότητα των νομικών 

προσώπων της περ. γ` του άρθρου 

 
 
 
 
 
 
 
 
Τελευταίο εδάφιο παρ.8 άρθρου 47 
ν.4172/2013: 
«Ειδικά για το Άγιο Όρος και τις Ιερές 
Μονές αυτού, το ποσοστό έκπτωσης των 
δαπανών του πρώτου εδαφίου που 
αφορούν την ακίνητη περιουσία 
ανέρχεται σε εκατό τοις εκατό (100%).». 
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45, εκπίπτουν ως δαπάνη οι κάθε 

είδους δαπάνες που αφορούν στα 

ακίνητά τους σε ποσοστό 

εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) 

και οι δωρεές σε χρήμα ή σε είδος 

προς το Ελληνικό Δημόσιο και τους 

οργανισμούς τοπικής 

αυτοδιοίκησης, καθώς και οι λοιπές 

δαπάνες του άρθρου 22. Το πρώτο 

εδάφιο εφαρμόζεται και για τα 

νομικά πρόσωπα της περ. γ` του 

άρθρου 45 που λειτουργούν ως 

Οργανώσεις της Κοινωνίας των 

Πολιτών (Ο.Κοι.Π.), υπό την 

προϋπόθεση ότι είναι 

εγγεγραμμένες στο Ειδικό Μητρώο 

Ο.Κοι.Π.. Ειδικά για το Άγιο Όρος και 

τις Ιερές Μονές αυτού, το ποσοστό 

της έκπτωσης για τις κάθε είδους 

δαπάνες, ανεξαρτήτως αν 

συνδέονται με την εκμετάλλευση 

συγκεκριμένου ακινήτου ή της εν 

γένει ακίνητης περιουσίας τους, 

ανέρχεται σε ποσοστό εκατό τοις 

εκατό (100%).». 

2. Η παρ. 1 ισχύει από την 

16η.4.2022 και εφεξής.  

  

 Άρθρο 171 

Ειδική πρόβλεψη σχετικά με τη 

διόρθωση των φορολογητέων 

κερδών – Προσθήκη παρ. 1Α στο 

άρθρο 50, παρ. 84 στο άρθρο 72 ν. 

4172/2013 και παρ. 4 στο άρθρο 

19 ν. 4174/2013 

 

1. Στο άρθρο 50 του Κώδικα 

Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 

4172/2013, Α’ 167), προστίθεται 

παρ. 1Α ως εξής:  

«1Α. Κατ’ εξαίρεση, εάν κατά την 

παρ. 1, στα κέρδη νομικού 

προσώπου ή νομικής οντότητας, τα 

οποία υπάγονται σε φόρο στην 

Ελλάδα, περιληφθούν κέρδη τα 

 
 
 
 
 

Άρθρο 50 ν. 4172/2013 
«1. Νομικά πρόσωπα ή νομικές 
οντότητες όταν πραγματοποιούν 
συναλλαγές, μία ή περισσότερες, 
διεθνείς ή και εγχώριες, με 
συνδεδεμένα πρόσωπα κατά την έννοια 
του άρθρου 2 του Κ.Φ.Ε. με 
οικονομικούς ή εμπορικούς όρους 
διαφορετικούς από εκείνους που θα 
ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων 
προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) 
ή μεταξύ συνδεδεμένων προσώπων και 
τρίτων, οποιαδήποτε κέρδη τα οποία 
χωρίς τους όρους αυτούς θα είχαν 
πραγματοποιηθεί από το νομικό 
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οποία υπάγονται σε φόρο στην 

Ελλάδα στο όνομα συνδεδεμένου 

προσώπου κατά την έννοια του 

άρθρου 2 και έχουν προκύψει 

κατόπιν φορολογικού ελέγχου του 

πρώτου υπαγόμενου στον φόρο 

νομικού προσώπου ή νομικής 

οντότητας, δύναται το δεύτερο 

υπαγόμενο στον φόρο, 

συνδεδεμένο νομικό πρόσωπο ή 

νομική οντότητα να ζητήσει 

ανάλογη προσαρμογή στα 

φορολογητέα κέρδη του, κατόπιν 

υποβολής τροποποιητικής 

φορολογικής δήλωσης που 

συνοδεύεται από γνωστοποίηση της 

οικείας έκθεσης ελέγχου του 

πρώτου υπαγόμενου στον φόρο.». 

 

2. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 

προστίθεται παρ. 84 ως εξής: 

«84. Η παρ. 1Α του άρθρου 50 

εφαρμόζεται για διορθώσεις 

κερδών που διενεργούνται με 

πράξεις διορθωτικού 

προσδιορισμού που εκδίδονται 

μετά την έναρξη ισχύος της 

παρούσας και πριν την έναρξη 

ισχύος της παρούσας, εφόσον κατά 

τον χρόνο έναρξης ισχύος της 

παρούσας οι σχετικές υποθέσεις 

είναι εκκρεμείς. Ως εκκρεμείς 

νοούνται οι υποθέσεις σύμφωνα με 

την παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 

4174/2013 (Α’ 170). Για την 

εφαρμογή της παρούσας η τρίμηνη 

προθεσμία για την υποβολή της 

τροποποιητικής δήλωσης του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του 

άρθρου 19 του ν. 4174/2013 αρχίζει 

από την έναρξη ισχύος της 

παρούσας.».  

3. Στο άρθρο 19 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 

πρόσωπο ή νομική οντότητα, αλλά 
τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν λόγω 
των διαφορετικών όρων (αρχή των ίσων 
αποστάσεων) περιλαμβάνονται στα 
κέρδη του νομικού προσώπου ή της 
νομικής οντότητας μόνον στο βαθμό 
που δεν μειώνουν το ποσό του 
καταβλητέου φόρου. 
2. Οι διατάξεις της προηγούμενης 
παραγράφου εφαρμόζονται και 
ερμηνεύονται σύμφωνα με τις γενικές 
αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές 
του ΟΟΣΑ για τις ενδοομιλικές 
συναλλαγές.» 
 
 

Άρθρο 19 ν.4174/2013 
Άρθρο 19 

 Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής 
δήλωσης 
 
 1. Αν ο φορολογούμενος διαπιστώσει, 
ότι η φορολογική δήλωση που υπέβαλε 
στη Φορολογική Διοίκηση περιέχει 
λάθος ή παράλειψη, υποχρεούται να 
υποβάλει τροποποιητική φορολογική 
δήλωση. 
 
 2. Αν ο φορολογούμενος υποβάλει 
τροποποιητική φορολογική δήλωση 
εντός της προθεσμίας υποβολής της 
αρχικής φορολογικής δήλωσης, τότε και 
η τροποποιητική φορολογική δήλωση 
επέχει θέση αρχικής δήλωσης και 
θεωρείται ότι και οι δύο, αρχική και 
τροποποιητική έχουν υποβληθεί 
εμπρόθεσμα. 
 
«3.α. Τροποποιητική φορολογική 
δήλωση υποβάλλεται οποτεδήποτε 
μέχρι την κοινοποίηση του προσωρινού 
προσδιορισμού του φόρου από τη 
Φορολογική Διοίκηση ή μέχρι την 
παραγραφή του δικαιώματος της 
Φορολογικής Διοίκησης για έλεγχο της 
αρχικής δήλωσης. 
 
 β. Τροποποιητική φορολογική δήλωση 
που υποβάλλεται μέχρι την κοινοποίηση 
εντολής ελέγχου ή της πρόσκλησης 
παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 
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4174/2013, Α΄ 170), προστίθεται 

παρ. 4 ως εξής:  

«4. Για την εφαρμογή της παρ. 1Α 

του άρθρου 50 του Κ.Φ.Ε. η 

τροποποιητική φορολογική δήλωση 

και η συνοδευτική έκθεση ελέγχου 

υποβάλλονται εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας τριών (3) μηνών από 

την κοινοποίηση της πράξης 

διορθωτικού προσδιορισμού του 

φόρου στον πρώτο υπαγόμενο στον 

φόρο, κατά παρέκκλιση του άρθρου 

19.   

Αν η πράξη διορθωτικού 

προσδιορισμού του φόρου 

εκδίδεται εντός του πέμπτου έτους 

της προθεσμίας παραγραφής του 

σχετικού δικαιώματος της 

Φορολογικής Διοίκησης βάσει του 

άρθρου 36, η προθεσμία έκδοσης 

προσδιορισμού φόρου ως προς τον 

δεύτερο υπαγόμενο στον φόρο 

κατόπιν υποβολής της 

τροποποιητικής δήλωσης του 

πρώτου εδαφίου, παρατείνεται έως 

και έναν (1) μήνα από τη λήξη της 

προθεσμίας για την υποβολή της 

τροποποιητικής δήλωσης και της 

συνοδευτικής έκθεσης ελέγχου 

κατά παρέκκλιση του άρθρου 36. Η 

αξίωση για επιστροφή φόρου, που 

προκύπτει, προς τον δεύτερο 

υπαγόμενο στον φόρο δεν 

παραγράφεται, κατά παρέκκλιση 

του άρθρου 42, πριν από την 

παρέλευση πέντε (5) ετών από την 

ημερομηνία υποβολής της 

τροποποιητικής δήλωσης της 

παρούσας. Προϋπόθεση για την 

επιστροφή ή τον συμψηφισμό 

φόρου στον δεύτερο υπαγόμενο 

στον φόρο είναι η εξόφληση από τον 

πρώτο υπαγόμενο στον φόρο του 

φόρου που προέκυψε από τη 

του παρόντος, έχει όλες τις συνέπειες 
της εκπρόθεσμης δήλωσης. 
 
 γ. Εάν η τροποποιητική φορολογική 
δήλωση υποβληθεί μετά την 
κοινοποίηση εντολής ελέγχου ή της 
πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 14 του παρόντος και μέχρι την 
κοινοποίηση προσωρινού 
προσδιορισμού του φόρου, εφόσον 
προκύπτει ποσό φόρου προς καταβολή, 
επιβάλλεται επί του ποσού αυτού, αντί 
του προστίμου του άρθρου 54, 
πρόστιμο που ισούται με το ποσό του 
προστίμου του άρθρου 58 παρ. 1,58Α 
παρ. 2, ή 59 παρ. 2, κατά περίπτωση. Γ 
ια τον υπολογισμό του ανωτέρω 
προστίμου, λαμβάνεται ως βάση 
υπολογισμού το ποσό της διαφοράς 
μεταξύ του φόρου που προκύπτει με 
βάση την υποβαλλόμενη τροποποιητική 
φορολογική δήλωση και εκείνου που 
προκύπτει με βάση την αρχικώς 
υποβληθείσα δήλωση, και τις τυχόν 
τροποποιητικές δηλώσεις που έχουν εν 
τω μεταξύ υποβληθεί. Δεν είναι δυνατή 
η υποβολή δήλωσης σύμφωνα με την 
παρούσα περίπτωση με επιφύλαξη. 
 
 δ. Εξαιρουμένων των δηλώσεων 
παρακρατούμενου φόρου μισθωτών 
υπηρεσιών, εφόσον η προκύπτουσα 
οφειλή εξοφληθεί εντός τριάντα (30) 
ημερών από τον προσδιορισμό του 
φόρου, το επιβληθέν σύμφωνα με την 
προηγούμενη περίπτωση πρόστιμο 
περιορίζεται στο εξήντα τοις εκατό 
(60%) του αρχικώς προσδιορισθέντος. 
 
 ε. Φόροι, πρόστιμα, τέλη, εισφορές και 
λοιπά ποσά που προσδιορίζονται κατά 
τις διατάξεις των περιπτώσεων γ` και δ` 
δεν διαγράφονται, συμψηφίζονται ή 
επιστρέφονται. 
 
 Με απόφαση του Διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο 
θέμα για την εφαρμογή της παρούσας 
παραγράφου.» 
 
 

485 



 

 

διόρθωση των κερδών των μεταξύ 

τους ενδοομιλικών συναλλαγών.  

Αν μετά από αμφισβήτηση της 

πράξης διορθωτικού 

προσδιορισμού από τον πρώτο 

υπαγόμενο στον φόρο εκδοθεί 

απόφαση του άρθρου 63 ή του 

άρθρου 63Β ή πρακτικό της 

Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών του 

άρθρου 16 του ν. 4714/2020 ή 

δικαστική απόφαση, διενεργείται, 

με πρωτοβουλία της Φορολογικής 

Διοίκησης, η ανάλογη κάθε φορά 

διόρθωση και στα κέρδη του 

δεύτερου υπαγόμενου στον φόρο 

συνδεδεμένου προσώπου, η 

προθεσμία για την έκδοση της 

σχετικής πράξης προσδιορισμού 

φόρου παρατείνεται για τρεις (3) 

μήνες από την κοινοποίηση της 

σχετικής σύμφωνα με τα παραπάνω 

απόφασης και για τα δύο 

υπαγόμενα στον φόρο πρόσωπα και 

αναζητούνται αμελλητί τυχόν 

επιστροφές φόρου κατά τα 

οριζόμενα στα προηγούμενα 

εδάφια. Με απόφαση του Διοικητή 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων δύναται να ορίζεται κάθε 

λεπτομέρεια για την εφαρμογή της 

παρούσας.»  

 

 Άρθρο 172 

Αποσαφήνιση του πεδίου 

εφαρμογής της φορολογίας 

χαρτοσήμου ως προς τα 

δάνεια, τις λοιπές 

χρηματοδοτήσεις και τους 

τόκους αυτών - 

Τροποποίηση περ. β΄ παρ. 1 

άρθρου 63 του ν. 

2859/2000, Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρθρο 63 
 Καταργούμενες διατάξεις και λοιπές 

ρυθμίσεις 
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1. Στo τέλος της περ. β΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 63 του 

Κώδικα Φόρου 

Προστιθέμενης Αξίας (ν. 

2859/2000, Α΄248), μετά τις 

λέξεις «ασφαλιστηρίων ζωής 

από ασφαλιστικές 

εταιρείες», το σημείο στίξης 

κόμμα «,» αντικαθίσταται 

από τελεία «.», προστίθενται 

τρίτο και τέταρτο εδάφια και 

η περ. β’ της παρ. 1 του 

άρθρου 63 διαμορφώνεται 

ως εξής:  

«β) για την επιβολή τελών 

χαρτοσήμου στις πράξεις τις 

οποίες προβλέπουν οι 

διατάξεις του άρθρου 2 του 

παρόντος νόμου και στα 

παρεπόμενά τους σύμφωνα. 

Δε θίγονται οι διατάξεις που 

προβλέπουν την επιβολή 

τελών χαρτοσήμου στα 

μισθώματα ακινήτων, στις 

αποδείξεις πληρωμής 

ασφαλίστρων για κάθε 

είδους ασφαλίσεις και 

επιστροφής ασφαλίστρων, 

στις αποδείξεις πληρωμής 

αποζημίωσης, για 

ασφαλίσεις κάθε είδους, που 

δίνονται σε ασφαλιστικές 

εταιρείες, στα χορηγούμενα 

από ασφαλιστικές εταιρείες 

δάνεια επί ασφαλιστηρίων 

ζωής και στις εξαγορές 

(RΑCΗΑΤS) ασφαλιστηρίων 

ζωής από ασφαλιστικές 

εταιρείες. 

Ομοίως δεν θίγονται οι 

διατάξεις για την επιβολή 

τελών χαρτοσήμου στα 

έντοκα δάνεια και λοιπές 

χρηματοδοτήσεις και στους 

 1. Από την έναρξη ισχύος του 
Ν.1642/1986, καταργούνται οι 
διατάξεις: 
 
 …………………………………………………. 
β) για την επιβολή τελών χαρτοσήμου 
στις πράξεις τις οποίες προβλέπουν οι 
διατάξεις του άρθρου 2 του παρόντος 
νόμου και στα παρεπόμενά τους 
σύμφωνα. 
 
 Δε θίγονται οι διατάξεις που 
προβλέπουν την επιβολή τελών 
χαρτοσήμου στα μισθώματα ακινήτων, 
στις αποδείξεις πληρωμής ασφαλίστρων 
για κάθε είδους ασφαλίσεις και 
επιστροφής ασφαλίστρων, στις 
αποδείξεις πληρωμής αποζημίωσης, για 
ασφαλίσεις κάθε είδους, που δίνονται 
σε ασφαλιστικές εταιρείες, στα 
χορηγούμενα από ασφαλιστικές 
εταιρείες δάνεια επί ασφαλιστηρίων 
ζωής και στις εξαγορές (RΑCΗΑΤS) 
ασφαλιστηρίων ζωής από ασφαλιστικές 
εταιρείες, 
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απορρέοντες συμβατικούς 

τόκους. 

Απαλλαγές από τέλη 

χαρτοσήμου που 

προβλέπονται από άλλες 

διατάξεις για τις πράξεις του 

προηγούμενου εδαφίου 

εξακολουθούν να ισχύουν.» 

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει 

από την 1η.1.2021. 

3. Για τα συναπτόμενα 

δάνεια και τις λοιπές 

χρηματοδοτήσεις, καθώς και 

τους απορρέοντες τόκους 

μέχρι την έναρξη ισχύος του 

παρόντος, τα τέλη 

χαρτοσήμου αποδίδονται 

εμπρόθεσμα μέχρι την 

31η.10.2022.  

 

   

  

Άρθρο 174 

Υπαγωγή της μη διαβίβασης 

στοιχείων λιανικής πώλησης που 

έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού 

Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) 

στις κυρώσεις της παρ. 1 του 

άρθρου 13Α ν. 2523/1997 - 

Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 13 Α 

του ν. 2523/1997 

 

1. Η παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν. 

2523/1997 (Α' 179) α) τροποποιείται 

αα) στο πρώτο εδάφιο με την 

προσθήκη της παράβασης που 

συνιστά η μη διαβίβαση στοιχείων 

λιανικής πώλησης στο 

Πληροφοριακό Σύστημα 

Φορολογικών Ηλεκτρονικών 

Μηχανισμών (ΦΗΜ) της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων , αβ) στο δεύτερο εδάφιο με 

την προσθήκη της υποτροπής, β) 

επέρχονται νομοτεχνικές βελτιώσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Παρ. 1 του άρθρου 13 Α του ν. 
2523/1997 
«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό 
επιτόπιο φορολογικό έλεγχο 
διαπιστώνεται η μη έκδοση ή η κατά την 
έννοια του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον 
των δέκα (10) προβλεπόμενων 
παραστατικών πώλησης, ή, 
ανεξαρτήτως του πλήθους, η αξία των 
αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία 
δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή 
αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει 
τα πεντακόσια (500) ευρώ, 
αναστέλλεται άμεσα για σαράντα οκτώ 
(48) ώρες, η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην 
οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, 
εντός του ίδιου ή του επόμενου 
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και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως 

εξής: 

«1. Εφόσον, από τον ίδιο μερικό 

επιτόπιο φορολογικό έλεγχο 

διαπιστώνεται είτε (α) η μη έκδοση 

ή η κατά την έννοια του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας 

ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα 

(10) προβλεπόμενων παραστατικών 

πώλησης, ή, ανεξαρτήτως του 

πλήθους αυτών, ότι η αξία των 

αγαθών ή των υπηρεσιών για τα 

οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό 

πώλησης ή αυτό εκδόθηκε 

ανακριβώς υπερβαίνει τα 

πεντακόσια (500) ευρώ είτε (β) η μη 

διαβίβαση στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Φορολογικών 

Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) 

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των δέκα (10) 

στοιχείων λιανικής πώλησης που 

έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού 

Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), 

ή, ανεξαρτήτως του πλήθους αυτών, 

ότι η μη διαβιβασθείσα αξία των 

αγαθών ή των υπηρεσιών 

υπερβαίνει τα πεντακόσια (500) 

ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 

σαράντα οκτώ (48) ώρες, η 

λειτουργία της επαγγελματικής 

εγκατάστασης στην οποία 

διενεργήθηκε ο έλεγχος. Εάν, εντός 

του ίδιου ή του επόμενου 

φορολογικού έτους από τη 

διαπίστωση των ως άνω 

παραβάσεων, διαπιστωθεί εκ νέου, 

από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο, 

η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση 

τουλάχιστον τριών (3) 

παραστατικών πώλησης ή η μη 

διαβίβαση στο Πληροφοριακό 

Σύστημα (ΦΗΜ) της ΑΑΔΕ 

τουλάχιστον τριών (3) στοιχείων 

λιανικής πώλησης που έχουν 

φορολογικού έτους από τη διαπίστωση 
των ως άνω παραβάσεων διαπιστωθεί 
εκ νέου, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο 
έλεγχο η μη έκδοση ή η ανακριβής 
έκδοση τουλάχιστον τριών (3) 
παραστατικών πώλησης, ανεξαρτήτως 
αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη 
επαγγελματική εγκατάσταση του 
υπόχρεου, η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην 
οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος 
αναστέλλεται αμελλητί για ενενήντα έξι 
(96) ώρες. Σε κάθε επόμενη διαπίστωση 
από τον ίδιο μερικό επιτόπιο έλεγχο των 
παραβάσεων του προηγούμενου 
εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών 
ετών από τη διαπίστωσή τους σε 
οποιαδήποτε επαγγελματική 
εγκατάσταση του υπόχρεου, η 
λειτουργία της επαγγελματικής 
εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε 
ο έλεγχος αναστέλλεται αμελλητί για 
δέκα (10) ημέρες.», 
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εκδοθεί μέσω ΦΗΜ, ανεξαρτήτως 

αξίας αυτών, στην ίδια ή σε άλλη 

επαγγελματική εγκατάσταση του 

υπόχρεου, η λειτουργία της 

επαγγελματικής εγκατάστασης στην 

οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος 

αναστέλλεται αμελλητί για 

ενενήντα έξι (96) ώρες. Σε κάθε 

επόμενη διαπίστωση από τον ίδιο 

μερικό επιτόπιο έλεγχο των 

παραβάσεων του προηγούμενου 

εδαφίου εντός δύο (2) φορολογικών 

ετών από τη διαπίστωσή τους σε 

οποιαδήποτε επαγγελματική 

εγκατάσταση του υπόχρεου, η 

λειτουργία της επαγγελματικής 

εγκατάστασης στην οποία 

διενεργήθηκε ο έλεγχος 

αναστέλλεται αμελλητί για δέκα 

(10) ημέρες.» 

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται σε 

παραβάσεις που διαπράττονται από 

την έναρξη ισχύος του άρθρου 54Η 

του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) και 

εφεξής. 

 
 

 Άρθρο 175 

Αποσαφήνιση των τρόπων 

διενέργειας γονικών παροχών 

και δωρεών χρηματικών ποσών 

μέσω χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων για την εφαρμογή του 

αφορολόγητου ποσού δωρεών 

και γονικών 

παροχών χρηματικών ποσών – 

Προσθήκη παρ. 3 στο πεντηκοστό 

έκτο άρθρο του ν. 4839/2021  

Στο τέλος του πεντηκοστού έκτου 

άρθρου του ν. 4839/2021 (Α΄181), 

προστίθεται παρ. 3 ως εξής:  

«3. Για την εφαρμογή του τρίτου 

και του τέταρτου εδαφίου της παρ. 

1 του άρθρου 44 του ν. 2961/2001 

Ν. 4839/2021 
Άρθρο πεντηκοστό έκτο 

Αύξηση αφορολόγητου ποσού δωρεών 
και γονικών παροχών περιουσιακών 

στοιχείων, χρηματικών ποσών - 
Τροποποίηση του άρθρου 44 του ν. 

2961/2001 
 
1. Στο άρθρο 44 του Κώδικα διατάξεων 
φορολογίας κληρονομιών, δωρεών, 
γονικών παροχών και κερδών από 
τυχερά παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με 
το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 
(Α΄266): α) η περ. α) της παρ. 1 
επικαιροποιείται, β) προστίθενται στην 
παρ. 1 νέα εδάφια τρίτο και τέταρτο, γ) 
η παρ. 2 τροποποιείται ως προς την 
αύξηση του αφορολόγητου ποσού για 
δωρεές και γονικές παροχές 
περιουσιακών στοιχείων και 
χρηματικών ποσών και τον μη 
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(Α’ 266), ως μεταφορά χρημάτων 

ορίζεται η ανάληψη χρηματικού 

ποσού από ατομικό ή κοινό 

τραπεζικό λογαριασμό του 

δωρητή/γονέα και κατάθεση του 

ίδιου ποσού εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών σε ατομικό 

λογαριασμό του 

δωρεοδόχου/τέκνου ή σε κοινό 

λογαριασμό του 

δωρεοδόχου/τέκνου με τον ίδιο 

δωρητή/γονέα ή τρίτο πρόσωπο.»  

Η παρ. 1 εφαρμόζεται για τη 

δωρεά ή γονική παροχή 

χρηματικών ποσών, η οποία 

πραγματοποιείται από την 

1η.10.2021 μέχρι και την 

9η.9.2022. 

 

 

συνυπολογισμό αυτών στην αιτία 
θανάτου κτήση περιουσίας, και οι ως 
άνω παράγραφοι διαμορφώνονται ως 
εξής: 
«1. Το υπόλοιπο της περιουσίας, πλην 
των χρηματικών ποσών, που αποκτάται 
αιτία δωρεάς ή γονικής παροχής, το 
οποίο απομένει μετά την αφαίρεση των 
εκπτώσεων και απαλλαγών που 
προβλέπονται στα άρθρα 41 και 43, 
υποβάλλεται σε φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 29, οι οποίες εφαρμόζονται 
ανάλογα. 
Από τον φόρο που προκύπτει εκπίπτει: 
α) ο φόρος που αναλογεί στις 
προγενέστερες δωρεές και γονικές 
παροχές, που συνυπολογίζονται 
σύμφωνα με το άρθρο 36, με ανάλογη 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
31, και β) ο φόρος που αποδεδειγμένα 
καταβλήθηκε ή οριστικά και τελεσίδικα 
βεβαιώθηκε στην αλλοδαπή για τις 
δωρεές και γονικές παροχές κινητών 
που έγιναν εκεί, με ανάλογη εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 32. 
Ειδικά η γονική παροχή ή η δωρεά προς 
τα πρόσωπα που υπάγονται στην Α΄ 
κατηγορία της παρ. 1 του άρθρου 29 
οποιουδήποτε περιουσιακού στοιχείου, 
καθώς και η γονική παροχή ή η δωρεά 
χρηματικών ποσών προς τα ως άνω 
πρόσωπα, η οποία διενεργείται με 
μεταφορά χρημάτων μέσω 
χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, 
υπόκεινται σε φόρο, ο οποίος 
υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις 
εκατό (10%), μετά την αφαίρεση εφάπαξ 
αφορολογήτου ποσού οκτακοσίων 
χιλιάδων (800.000) ευρώ. Οι δωρεές και 
γονικές παροχές του προηγούμενου 
εδαφίου δεν συνυπολογίζονται στην 
αιτία θανάτου κτήση περιουσίας μεταξύ 
των αυτών προσώπων. 
 

30. Κατάργηση διατάξεων 

 Διατάξεις αξιολογούμενης ρύθμισης 
που προβλέπουν κατάργηση 

Καταργούμενες διατάξεις 

  
Άρθρο 169 παρ. 2 

 
Περίπτωση δ΄ της παρ.2 του άρθρου 14 
ν.4172/2013 
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«2. Η περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 

14 του ν. 4172/2013 καταργείται 

από την 1η.1.2022.» 

 
 

«δ) Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε 
συναφές ποσό που καταβάλλεται σε 
ειδικές κατηγορίες ατόμων με 
αναπηρίες.» 

 Άρθρο 173 παρ. 3 
«3. Η περ. ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 
54 του ν. 4174/2013 (Α΄170) 
καταργείται.»  

Περ. ιγ) της παρ.1 του άρθρου 54 του ν. 
4174/2013 
«ιγ) δεν συμμορφώνεται με τις 
υποχρεώσεις της παρ. 1 του άρθρου 
20 του ν. 3842/2010 (Α' 58).» 

 

Η. Έκθεση εφαρμογής της ρύθμισης 

 
 

31. Συναρμοδιότητα Υπουργείων / υπηρεσιών / φορέων 

 Σχετική διάταξη 
αξιολογούμενης 

ρύθμισης 

Συναρμόδια Υπουργεία – 
Συναρμόδιες υπηρεσίες / φορείς 

Αντικείμενο 
συναρμοδιότητας 

 Άρθρο 168  Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  
και  
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  

- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 
Διοίκησης  

        Διεύθυνση Εισπράξεων και 
        Επιστροφών  
και    
 
 

- Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης  

Εισήγηση για την παράταση 
καταβολής  και αναστολή 
είσπραξης βεβαιωμένων 
οφειλών στις ΔΟΥ/Ελεγκτικά 
Κέντρα/Κέντρα Βεβαίωσης 
και Είσπραξης Οφειλών για 
επιχειρήσεις με 
συγκεκριμένους ΚΑΔ λόγω 
του πολέμου στην 
Ουκρανία.   
 
Ηλεκτρονική εφαρμογή για 
την υποστήριξη και 
εφαρμογή της ρύθμισης.  

 Άρθρα 169-175   
 

Υπουργείο Οικονομικών  
Γενική Γραμματεία Φορολογικής 
Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  
και  
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων  
- Γενική Διεύθυνση Φορολογικής 

Διοίκησης  
    Διεύθυνση Εφαρμογής Άμεσης 
    Φορολογίας  
    Διεύθυνση Ελέγχων 
    Διεύθυνση Εφαρμογής Έμμεσης  
    Φορολογίας    

 Διεύθυνση Εφαρμογής 
 Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου   

Εισήγηση για σύνταξη 
πρότασης τροποποίησης 
του Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος, του Κώδικα 
Φ.Π.Α., του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας 
και του Κώδικα Φορολογίας 
κληρονομιών, γονικών 
παροχών και κερδών από 
τυχερά παίγνια με βάση τα 
προβλήματα που 
ανακύπτουν από την 
εφαρμογή υφιστάμενης 
φορολογικής νομοθεσίας.  

32. Έκδοση κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων 
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Εξουσιοδοτική 

διάταξη 
Είδος 

πράξης 

Αρμόδιο ή 
επισπεύδον 
Υπουργείο ή 

υπηρεσία 

Αντικείμενο 

Χρονοδιάγραμμα 
(ενδεικτική ή 
αποκλειστική 
προθεσμία) 

 Άρθρο 9 ΚΦΔ 
 

Ερμηνευτική 
εγκύκλιος  

Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων 
Εσόδων  
Γενική 
Διεύθυνση 
Φορολογικής 
Διοίκησης  
-Διεύθυνση 
Εφαρμογής 
Άμεσης     
Φορολογίας  
    - Διεύθυνση 
Ελέγχων 
- Διεύθυνση 
Εφαρμογής 
Έμμεσης 
Φορολογίας  
- Διεύθυνση 
Εφαρμογής 
 Κεφαλαίου και 
Περιουσιολογίου 
 
 

Κοινοποίηση 
διατάξεων 
άρθρων 169-
176  

Με την ψήφιση 
του σχεδίου 
νόμου άμεση 
κοινοποίηση των 
διατάξεων.   

 Άρθρο 19 παρ. 4 
ΚΦΔ  

Απόφαση 
του Διοικητή 
της 
Ανεξάρτητης 
Αρχής 
Δημοσίων 
Εσόδων  

Γενική 
Διεύθυνση 
Φορολογικής 
Διοίκησης  
Διεύθυνση 
Εφαρμογής 
Άμεσης     
Φορολογίας  
    και Διεύθυνση 
Ελέγχων 

Καθορισμός 
των 
λεπτομερειών 
για την 
εφαρμογή του 
άρθρου 19 
παρ. 4 ΚΦΔ 
σχετικά με την 
προσαρμογή 
των κερδών 
συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων 
στο πλαίσιο 
των 
ενδοομιλικών 
συναλλαγών 
τους.  

Δυνητική η 
έκδοση της 
απόφασης 
εφόσον κριθεί 
αναγκαία η 
έκδοσή της από τη 
Φορολογική 
Διοίκηση.  

 
 

 
Ανάγκη σύστασης νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας 

υπηρεσίας 

33. 
Ποιες διατάξεις της αξιολογούμενης ρύθμισης προβλέπουν τη σύσταση νέου 
νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας; 
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Δεν εφαρμόζεται στις διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.  

34. 
Γιατί προτείνεται η σύσταση αυτού του νέου οργάνου και δεν επαρκούν οι 
υφιστάμενες διοικητικές δομές για να επιτευχθεί ο στόχος της αξιολογούμενης 
ρύθμισης; 

  
 

35. Χρόνος έναρξης λειτουργίας του νέου οργάνου 

  

36. 

Έχει γίνει η σχετική οικονομοτεχνική μελέτη αναφορικά με τη σύσταση του νέου 
οργάνου;      ΝΑΙ         ΟΧΙ    
 
Εάν ΝΑΙ, να επισυναφθεί ηλεκτρονικά. 
 

 
Στοιχεία νέου νομικού προσώπου, ανώνυμης εταιρίας ή δημόσιας υπηρεσίας 

37. Επωνυμία ή ονομασία και νομική μορφή 

  
 

38. Χώρος λειτουργίας του νέου οργάνου 

 
 
 

39. Διασφάλιση επαρκούς υλικοτεχνικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού 

 
 
 

40. Τρόπος στελέχωσης του νέου οργάνου 
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Τρόπος αποστολής: e-mail 
  

Αθήνα, 25-08-2022 
     Αριθ. Πρωτ.: 2110     

 
 
 

 
 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 3/2022 

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως την Τετάρτη 

17.8.2022 και ώρα 09:30 π.μ, προκειμένου να εκδώσει γνώμη επί σχεδίου νόμου  

κατόπιν σχετικού αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών. Παρέστησαν ο Πρόεδρος 

της Αρχής Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Σπυρίδων 

Βλαχόπουλος, ως εισηγητής, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, ως εισηγητής, 

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Χρήστος Καλλονιάτης, Αικατερίνη Ηλιάδου και το 

αναπληρωματικό μέλος Μαρία Ψάλλα, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους 

Γρηγόρη Τσόλια, ο οποίος, αν και εκλήθη νομίμως, δεν παρέστη λόγω κωλύματος. 

Παρούσες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Μαρία Αλικάκου, νομικός - ειδική 

επιστήμονας, ως βοηθός εισηγήτρια και  η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του 

τμήματος διοικητικών υποθέσεων, ως γραμματέας. 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 

Το Υπουργείο Οικονομικών (εφεξής ΥΠΟΙΚ) με το από 22.7.2022 ηλεκτρονικό 

μήνυμα (αριθμ. πρωτ. Αρχής Γ/ΕΙΣ/8919/18.7.2022) υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο νόμου 

(εφεξής ΣχΝ) με τίτλο: «Ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων» 1 με 

αίτημα τη  διατύπωση γνώμης επί του εν λόγω ΣχΝ.  

                                                           
1 Βλ. Παράρτημα παρούσας. 
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Ειδικότερα, το εν λόγω ΣχΝ προβλέπει τη σύσταση πληροφοριακού 

συστήματος με τίτλο «Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» (εφεξής ΚΜΠ), στο οποίο 

υπεύθυνος επεξεργασίας ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος (εφεξής ΤτΕ). Βασικός 

σκοπός του εν λόγω συστήματος είναι η αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής στη λήψη τεκμηριωμένων 

αποφάσεων χρηματοδότησης με απώτερο στόχο «την ενίσχυση της χρηματοδότησης 

από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής οικονομίας και τη 

διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας».  

Το υποβληθέν ΣχΝ αποτελείται από 12 άρθρα (Κεφάλαιο Α΄ Γενικές Διατάξεις: 

άρθρα 1 – 3, Κεφάλαιο Β΄ Επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς: 

άρθρα 4 – 10 και Κεφάλαιο Γ΄ Εξουσιοδοτικές – Τελικές διατάξεις: άρθρο 11), όπου 

εξειδικεύονται ο σκοπός της σύστασης του ΚΜΠ, το πεδίο εφαρμογής, τα δεδομένα 

που θα συλλέγονται, οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των δεδομένων στο ΚΜΠ, 

η διάρκεια τήρησής τους στο ΚΜΠ, η δυνατότητα πρόσβασης φορέων στο εν λόγω 

σύστημα, η χορήγηση Πιστωτικής Έκθεσης βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας 

των ως άνω δεδομένων, οι ειδικότερες λειτουργίες του ΚΜΠ, τα δικαιώματα των 

υποκειμένων των δεδομένων καθώς και η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών στο 

πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών. Ενόψει του 

αντικειμένου των σχετικών ρυθμίσεων, οι οποίες άπτονται ζητημάτων προστασίας 

προσωπικών δεδομένων,   δικαιολογείται η διατύπωση γνώμης της Αρχής.  

 

Η Αρχή, μετά από εξέταση των ρυθμίσεων του υποβληθέντος ΣχΝ σε σχέση με 

την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα, αφού άκουσε τους εισηγητές, τις διευκρινίσεις της βοηθού εισηγήτριας 

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών παρατηρήσεων του πληροφορικού ειδικού 

επιστήμονα της Αρχής, Λεωνίδα Ρούσου, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, 

 

 

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 
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1. Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 4, 51 και 55 του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) (Κανονισμού 2016/679) 

και του άρθρου 9 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) προκύπτει ότι η Αρχή 

έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του 

νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, η Αρχή έχει 

αρμοδιότητα να επιληφθεί νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη θέσπιση του  

πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται στο υποβληθέν σ/ν, στο 

πλαίσιο της συμβουλευτικής της αρμοδιότητας, δυνάμει των άρθρων 57 παρ. 

3 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ν. 4624/2019. 

2. Αναφορικά με το υποβληθέν ΣχΝ επισημαίνονται ως γενικές παρατηρήσεις 

τα ακόλουθα: 

 

 

α) Υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου (ΕΑΠΔ) 

Η προβλεπόμενη επεξεργασία ανήκει στα είδη των πράξεων επεξεργασίας που 

υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την 

προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, η εν λόγω 

επεξεργασία περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο µε τα είδη των πράξεων 

επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠ∆ βάσει του άρθρου 

35 παρ. 42 του ΓΚΠΔ και ειδικότερα στην κατηγορία: «1.1 Συστηματική αξιολόγηση, 

βαθμολόγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση και κατάρτιση προφίλ, ιδίως πτυχών που 

αφορούν την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις ή 

ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις κινήσεις ή την 

πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων των δεδομένων». Επισημαίνεται ότι η 

ΕΑΠΔ πρέπει να υπάρχει από τον σχεδιασμό, τουλάχιστον πριν από την έναρξη της 

σχεδιαζόμενης επεξεργασίας. Συνεπώς, πρέπει να διενεργηθεί ΕΑΠΔ και να υπάρξει 

αναφορά της σχετικής υποχρέωσης στο υποβληθέν ΣχΝ. 

                                                           
2 Βλ. απόφαση Αρχής 65/2018, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής: 
https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/65_2018anonym.pdf 
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β) Εκπόνηση αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου 

Επειδή η προβλεπόμενη λειτουργία του ΚΜΠ θα επιτρέπει την αυτοματοποιημένη 

επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που θα παρέχονται από 

τους πιστωτές στο ΚΜΠ (βλ. άρθρο 8 υποβληθέντος ν/σ με τίτλο «Λειτουργία του 

Μητρώου») ενδείκνυται η διενέργεια αλγοριθμικής εκτίμηση αντικτύπου και η 

αναφορά της υποχρέωσης αυτής σε διάταξη του ΣχΝ, όπως προβλέπεται αντιστοίχως 

στο άρθρο 5 ν. 4961/20223. 

 

 

3. Αναφορικά με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του υποβληθέντος ΣχΝ 

παρατηρούνται τα ακόλουθα στα επιμέρους άρθρα αυτού: 

 

(α) άρθρο 1 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό καθιερώνεται η σύσταση και ο σκοπός του ΚΜΠ. Ειδικότερα 

αναφορικά με την προβλεπόμενη στην παράγραφο 4 δυνατότητα 

διαλειτουργικότητας του ΚΜΠ με άλλα συστήματα επισημαίνεται η ανάγκη 

προσδιορισμού του τρόπου της εν λόγω λειτουργίας, ιδίως, του τεχνικού τρόπου 

διασύνδεσης των αναφερόμενων συστημάτων, στην ΕΑΠΔ. Ομοίως, επισημαίνεται η 

ανάγκη προσδιορισμού και για τον τρόπο διαλειτουργικότητας, η οποία αναφέρεται 

στην παράγραφο 5 και αφορά στη βάση αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων GR-

AnaCredit 

Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου 4 προβλέπεται η δυνατότητα προσφυγής 

του ΚΜΠ «στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), της ΕΡΓΑΝΗ και εν γένει σε 

πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα» χωρίς να εξειδικεύονται 

                                                           
3 Ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής 
διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022. 
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περαιτέρω τα επιπλέον πληροφοριακά συστήματα του δημόσιου τομέα καθιστώντας 

την εν λόγω διατύπωση μη επαρκώς ορισμένη και γενική.  

Στο τελευταίο εδάφιο της εν λόγω παραγράφου 5 προβλέπεται, επίσης, η δυνατότητα 

του ΚΜΠ για ανάπτυξη συνεργασιών με αντίστοιχα ΚΜΠ της αλλοδαπής, χωρίς να 

προσδιορίζεται, εάν αυτά βρίσκονται εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής ένωσης. Σε 

περίπτωση που τα ως άνω ΚΜΠ, είναι εκτός ΕΕ θα πρέπει να προσδιορισθεί στη 

σχετική ΕΑΠΔ ο τρόπος της διασυνοριακής διαβίβασης βάσει των κανόνων του 

Κεφαλαίου V του ΓΚΠΔ. 

 

(β) άρθρο 2 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Το άρθρο 2 περιλαμβάνει τους ορισμούς των βασικών όρων που χρησιμοποιούνται 

στο υποβληθέν ΣχΝ. Για την ασφάλεια δικαίου, θα πρέπει να εξετασθεί, εάν είναι 

σκόπιμο να συμπεριληφθούν ορισμοί και για τους όρους «οφειλή» και «οφειλέτης».  

Αναφορικά με το στοιχ. ξ΄i), όπου προσδιορίζονται οι «πληροφορίες ταυτοποίησης 

των οφειλετών» παρατηρείται ότι η απαρίθμηση των πληροφοριών ταυτοποίησης 

είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Ως προς το σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι τα 

δεδομένα φυσικών προσώπων που θα τυγχάνουν επεξεργασίας, θα πρέπει να είναι 

ακριβώς προσδιορισμένα και, συνεπώς, προτείνεται η διαγραφή της λέξης «ιδίως» 

από την πρώτη περίοδο του στοιχείου ξ΄.  

Περαιτέρω, αναφορικά με τις γενικές πληροφορίες για τους οφειλέτες που 

προβλέπονται στο στοιχείο ο΄, επισημαίνεται ότι αυτά θα πρέπει να προσδιορισθούν 

στο ΣχΝ και να περιορισθούν στα απολύτως αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό 

μετά από σχετική τεκμηρίωση. 

Αναφορικά, ειδικότερα, με τη μνεία του Α.Μ.Κ.Α., για τα φυσικά πρόσωπα 

προτείνεται να επανεξετασθεί η ανάγκη συμπερίληψης του εν λόγω στοιχείου στο 

στοιχείο ο΄i)  μεταξύ των γενικών πληροφοριών, καθώς συνιστά προσδιοριστικό της 

ταυτότητας στοιχείο. 

 

(γ) άρθρο 3 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Το άρθρο αυτό προβλέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας για την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για τις επεξεργασίες που προβλέπονται στο 
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παρόν ΣχΝ, ενώ διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας προκειμένου 

να καταλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα. Παρατηρείται, κατ’ αρχήν, ότι δεν 

χρειάζεται ειδική επισήμανση για την αυτονόητη εφαρμογή της ως άνω 

αναφερόμενης νομοθεσίας για επεξεργασίες προσωπικών δεδομένων φυσικών 

προσώπων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  της, σύμφωνα με το άρθρο 2 ΓΚΠΔ 

και η οποία, μεταξύ άλλων, αποτελεί ενωσιακό δίκαιο με ευθεία εφαρμογή στην 

εθνική έννομη τάξη. Περαιτέρω, αναγνωρίζεται ότι η ως άνω αναφερόμενη 

διεύρυνση αποτελεί δικαιοπολιτική επιλογή του νομοθέτη, ωστόσο, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι η εν λόγω νομοθεσία έχει σαφή εφαρμογή για τα φυσικά πρόσωπα, 

τα οποία απολαμβάνουν πλήρως των προβλεπομένων στον ΓΚΠΔ δικαιωμάτων τους, 

ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ήτοι η ΤτΕ, έχει ανεξαιρέτως όλες τις προβλεπόμενες 

στον ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019 υποχρεώσεις για την επεξεργασία δεδομένων των 

ως άνω φυσικών προσώπων που διενεργεί. 

Με την παράγραφο 3 του ιδίου άρθρου ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας η ΤτΕ 

και προσδιορίζονται ειδικότερες αρμοδιότητές της. Προτείνεται να προστεθεί στην 

εν λόγω παράγραφο και η υποχρέωση της ΤτΕ ως υπευθύνου επεξεργασίας για 

διενέργεια ΕΑΠΔ, καθώς και για εκπόνηση Αλγοριθμικής Εκτίμησης Αντικτύπου 

σύμφωνα με τις ανωτέρω γενικές παρατηρήσεις υπό στοιχεία α) και β).   

Αναφορικά με τη δυνατότητα της ΤτΕ να διατηρεί στο ΚΜΠ πληροφορίες σε μορφή 

που «δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας» επισημαίνεται η ανάγκη να 

προσδιορισθεί στην ΕΑΔΠ η ως άνω μορφή καθώς και οι σχετικές τεχνικές 

διαδικασίες. 

 

(δ) άρθρο 4 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις παροχής 

δεδομένων στο ΚΜΠ από τους πιστωτές. Επισημαίνεται, κατ’ αρχάς, ότι θα πρέπει να 

προσδιορισθεί στο ΣχΝ ο τρόπος διαβίβασης των προς καταχώριση δεδομένων σε 

ηλεκτρονική μορφή και να προσδιορισθούν αντιστοίχως στην ΕΑΠΔ τα σχετικά μέτρα 

ασφαλείας για την εν λόγω διαβίβαση.  

Αναφορικά με την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 υποχρέωση των πιστωτών για 

ηλεκτρονική σύνδεση με το ΚΜΠ, παρατηρείται ότι δεν αναφέρεται στο ΣχΝ ο τρόπος 
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της εν λόγω σύνδεσης. Στην ΕΑΠΔ ειδικότερα θα πρέπει να προσδιορισθούν και οι 

σχετικές απαιτήσεις ασφαλείας. Περαιτέρω, για την υποχρέωση παροχής 

επιπρόσθετων δεδομένων από τους πιστωτές προς την Τράπεζα μετά από αίτημα της 

τελευταίας επισημαίνεται ότι θα πρέπει να διευκρινισθεί ειδικότερα η εν λόγω 

διαδικασία (καθώς και οι γενικότερες απαιτήσεις ασφαλείας στην ΕΑΠΔ) και να 

οριστεί στο ΣχΝ ότι τα εν λόγω δεδομένα θα παρέχονται σε μορφή που δεν επιτρέπει 

ταυτοποίηση υποκειμένων φυσικών προσώπων καθώς ο σκοπός της εν λόγω 

επιπρόσθετης παροχής είναι  η εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών 

μελετών. Στην ΕΑΠΔ αυτονοήτως θα πρέπει να αναφέρεται η ως άνω μορφή καθώς 

και οι σχετικές τεχνικές διαδικασίες. 

Επίσης, καθώς πρόκειται για αποκλειστικά ηλεκτρονική εξουσιοδότηση κατά την 

ανταλλαγή αιτημάτων πληροφορίας εκατέρωθεν, θα πρέπει να προβλέπονται 

συγκεκριμένοι ρόλοι χρηστών εξουσιοδοτούντων με τα κατάλληλα δικαιώματα, 

καθώς και ασφαλές κανάλι επικοινωνίας, ώστε τα αιτήματα να μην μπορούν να 

παραχαραχθούν (υποβολή αιτήματος και αντίστοιχα λήψη δεδομένων από μη 

εξουσιοδοτημένο πρόσωπο (χρήστη). 

Αναφορικά με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου και δη την υποχρέωση της ΤτΕ να 

ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς προτείνεται να 

αντικατασταθεί η φράση «κατά το χρόνο υποβολής αίτησης η Τράπεζα 

υποχρεούται…» με τη φράση «κατά το χρόνο υποβολής αίτησης και σε κάθε 

περίπτωση πριν από τη σχετική παροχή στο ΚΜΠ η Τράπεζα υποχρεούται…». 

 

(ε) άρθρο 5 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Με το άρθρο αυτό καθορίζεται η διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς στο ΚΜΠ χωρίς να προσδιορίζεται ειδικότερα το συγκεκριμένο 

χρονικό διάστημα διατήρησης παρά μόνο η έναρξη αυτού. Επισημαίνεται ότι κατ’ 

εφαρμογή της αρχής του περιορισμού της περιόδου αποθήκευσης του άρθρου 5 παρ. 

1 στοιχ. ε’ ΓΚΠΔ, θα πρέπει να προσδιορισθεί στο ΣχΝ συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα διατήρησης ή τα κριτήρια καθορισμού του εν λόγω διαστήματος, ενώ θα 

πρέπει να προσδιορίζεται στο ΣχΝ ο σκοπός της επεξεργασίας, για τον οποίο η 

διατήρηση των δεδομένων καθίσταται αναγκαία για το συγκεκριμένο χρονικό 
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διάστημα. Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου και 

σύννομης επεξεργασίας δεδομένων κατά τον ΓΚΠΔ,  ο χρόνος ή τα κριτήρια για τον 

χρόνο διατήρησης των δεδομένων στο ΚΜΠ θα πρέπει να προσδιορίζεται στο παρόν 

ΣχΝ.  

Αναφορικά με την περαιτέρω διατήρηση των δεδομένων στο ΚΜΠ, η οποία 

προβλέπεται στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, σημειώνεται ότι θα πρέπει να 

εξειδικευθεί η μορφή, σύμφωνα με την οποία δεν θα επιτρέπεται η ταυτοποίηση των 

υποκειμένων φυσικών προσώπων και να προσδιορισθεί στην ΕΑΠΔ η σχετική τεχνική 

διαδικασία. 

 

(στ) άρθρο 6 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Με το άρθρο αυτό καθορίζονται οι φορείς που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς του ΚΜΠ. Σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις για το 

άρθρο 3 ανωτέρω επισημαίνεται ότι η αναφορά, στο στοιχείο δ΄ της πρώτης 

παραγράφου του εν λόγω άρθρου, στη δυνατότητα πρόσβασης της ΑΠΔ στα ως άνω 

δεδομένα είναι αυτονόητη και ερείδεται στη γενικότερη νομοθεσία για την 

προστασία προσωπικών δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται ειδική πρόβλεψη. Ωστόσο, 

δεν προτείνεται η διαγραφή της από το ΣχΝ και μπορεί να παραμείνει ως έχει. 

Στην παράγραφο 2, όπου προσδιορίζεται ειδικότερα η διαδικασία και οι όροι 

πρόσβασης, αναφέρεται ως νομική βάση της εν λόγω πρόσβασης το άρθρο 6 παρ. 1 

στ’ ΓΚΠΔ, ήτοι η επίκληση των εννόμων συμφερόντων του υπευθύνου επεξεργασίας 

ή του τρίτου. Προτείνεται να επανεξετασθεί η εν λόγω επιλογή για τον λόγο, ιδίως, 

ότι αυτή συνεπάγεται συγκεκριμένη διαδικασία στάθμισης, αφενός των εννόμων 

συμφερόντων του υπευθύνου ή του τρίτου σε σχέση με τους επιδιωκόμενους 

σκοπούς τους και αφετέρου το συμφέρον ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες 

του υποκειμένου των δεδομένων. Τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται στο 

υποβληθέν ΣχΝ και επιπρόσθετως δεν διευκρινίζεται, εάν τα έννομα συμφέροντα 

που θα πρέπει να σταθμισθούν έναντι αυτών του υποκειμένου, είναι του υπευθύνου 

επεξεργασίας ή τρίτου ή και των δύο αυτών. 

Χρήσιμο θα ήταν, περαιτέρω, να διασαφηνιστεί στο ΣχΝ ή κατ’  εξουσιοδότηση του 

νόμου με την Πράξη του Διοικητή της ΤτΕ , εάν όλοι οι υπάλληλοι του πιστωτή έχουν 
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δικαίωμα πρόσβασης στο ΚΜΠ ή υπάρχει σχετικός περιορισμός, καθώς και αν 

παρέχονται ατομικοί ή ομαδικοί λογαριασμοί πρόσβασης και αντίστοιχα αν γίνεται 

καταγραφή προσωποποιημένης (ατομικής) πρόσβασης. 

 

(στ) άρθρο 7 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η διαδικασία χορήγησης από την ΤτΕ  της Πιστωτικής 

Έκθεσης στον αιτούντα και καθορίζονται οι σχετικοί όροι. 

Επισημαίνεται ότι στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου, όπου γίνεται γενική 

αναφορά στο σύνολο των δικαιωμάτων του ΓΚΠΔ που απολαμβάνει το υποκείμενο 

των δεδομένων θα πρέπει να διατυπωθεί σαφής αναφορά και στην υποχρέωση της 

ΤτΕ ως υπευθύνου επεξεργασίας για ενημέρωση του υποκειμένου για την εν λόγω 

αίτηση προκειμένου να είναι σε θέση να ασκήσει τα εν λόγω δικαιώματα.  

 

(ζ) άρθρο 8 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η αυτοματοποιημένη συλλογή των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και εξειδικεύονται περαιτέρω οι λειτουργίες του ΚΜΠ. 

Επισημαίνεται ότι η απαρίθμηση στην παράγραφο 2 των ειδικότερων λειτουργιών 

του ΚΜΠ δεν θα πρέπει να είναι ενδεικτική, όπως ρητώς διατυπώνεται, αλλά 

αποκλειστική, με σαφώς προσδιορισμένους στο παρόν ΣχΝ σκοπούς. Επιπροσθέτως, 

χρήζει ειδικότερης διευκρίνισης το «ενιαίο σημείο επαφής» του στοιχείου ε΄ της ίδιας 

παραγράφου. 

Ειδικότερα, αναφορικά με την αυτοματοποιημένη επεξεργασία που προβλέπεται 

στην παράγραφο 4 του άρθρου, βάσει της οποίας θα παράγεται η Πιστωτική Έκθεση, 

επαναλαμβάνεται η ανάγκη εκπόνησης Αλγοριθμικής Εκτίμησης Αντικτύπου, όπως 

ήδη αναφέρθηκε ανωτέρω στις γενικές παρατηρήσεις επί του ΣχΝ στο σημείο β), ενώ 

επιπροσθέτως επισημαίνεται η ανάγκη εξειδίκευσης και προσδιορισμού του εν λόγω 

αυτοματοποιημένου τρόπου στην ΕΑΠΔ. Περαιτέρω, αναφορικά με το περιεχόμενο 

της Πιστωτικής Έκθεσης παρατηρείται ότι αυτό δεν προσδιορίζεται στο παρόν ΣχΝ, 

ενώ η εν λόγω Πιστωτική Έκθεση είναι το αποτέλεσμα της αυτοματοποιημένης 

επεξεργασίας που προβλέπεται στο ΣχΝ και με αυτή την έννοια το περιεχόμενό της 

είναι ουσιαστικό και συνεπώς, θα πρέπει να προβλέπεται στο ΣχΝ. Επιπροσθέτως, θα 
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πρέπει να διευκρινισθεί για ποιον λόγο θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον 

αποδέκτη της και αν θα υπάρχει σχετική ενημέρωση του υποκειμένου για το 

περιεχόμενο αυτής. 

Παρατηρείται, επίσης, ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του 

ίδιου άρθρου οι πιστωτές δύνανται να προβαίνουν σε «περαιτέρω επεξεργασία» με 

αποτέλεσμα να καθίστανται οι ίδιοι υπεύθυνοι επεξεργασίας, ενώ στο αμέσως 

προηγούμενο εδάφιο φαίνεται ότι  δεν δίδεται τέτοια δυνατότητα στους πιστωτές 

και η χρήση των δεδομένων, στα οποία έχουν πρόσβαση οι πιστωτές επιτρέπεται 

«αποκλειστικά και μόνο για τη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου και τη βελτίωση 

της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν στη διάθεσή τους για τα 

υποκείμενα των δεδομένων.». Σκόπιμο θα ήταν να επανεξετασθεί η διατύπωση της 

εν λόγω παραγράφου προκειμένου να είναι απολύτως σαφές στα υποκείμενα των 

δεδομένων σε ποια περαιτέρω επεξεργασία δύνανται να προβούν οι πιστωτές.  

 

(θ) άρθρο 9 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Με το άρθρο 9 προσδιορίζονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 12-22 ΓΚΠΔ και 33-35 ν. 4624/201, για την 

άσκηση των οποίων, όπως προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο,  θα ενημερώνονται 

σχετικά, χωρίς ωστόσο να προσδιορίζεται ειδικότερα σε ποιο στάδιο και με ποιον 

τρόπο γίνεται η εν λόγω ενημέρωση. Επισημαίνεται συναφώς ότι θα πρέπει να 

προσδιοριστούν και οι λοιπές υποχρεώσεις της ΤτΕ, ως υπευθύνου επεξεργασίας, για 

την εκπλήρωση των σχετικών ως άνω δικαιωμάτων των υποκειμένων των 

δεδομένων.  

Ειδικότερα αναφορικά με τη δυνατότητα του υποκειμένου για ηλεκτρονική υποβολή 

αιτήσεων στο πλαίσιο άσκησης των δικαιωμάτων του θα πρέπει να υπάρξει σχετική 

πρόβλεψη για εγγύηση ασφάλειας της εν γένει διαδικασίας στην ΕΑΠΔ.. 

 

(ι) άρθρο 10 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο 10 προβλέπεται η δυνατότητα του ΚΜΠ να διαλειτουργεί και να 

ανταλλάσσει πληροφορίες «με βάσεις δεδομένων του δημοσίου τομέα ή φορέων 

ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο 
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ηλεκτρονικό σύστημα δημοσίου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για την 

παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών 

μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί», ενώ οι ως άνω πληροφορίες δεν θα 

επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω διαλειτουργικότητα θα 

πρέπει να επεξηγηθεί στην ΕΑΠΔ και να εξειδικευθεί η μορφή των δεδομένων, έτσι 

ώστε να είναι σαφές ότι δεν προκύπτει ταυτοποίηση φυσικών προσώπων. 

 

(κ) άρθρο 11 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Το άρθρο αυτό περιλαμβάνει τα ζητήματα που θα καθορίζονται με Πράξη του 

Διοικητή της ΤτΕ, στα οποία προτείνεται να προστεθεί η διενέργεια ΕΑΠΔ καθώς και 

η εκπόνηση Αλγοριθμικής Εκτίμησης Αντικτύπου. 

   

 

                 Ο Πρόεδρος                                                 

 

 

                    Η Γραμματέας 

     Κωνσταντίνος Μενουδάκος              Γεωργία Παλαιολόγου 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Σχέδιο Νόμου 

Του Υπουργείου Οικονομικών 
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«Ίδρυση και λειτουργία Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων» 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 1 

Σύσταση και σκοπός του Κεντρικού Μητρώου Πιστώσεων 

1. Συστήνεται Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων (το «Μητρώο»), ως εθνικό σύστημα 

αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα υπό την έννοια του στοιχείου (6) 

του άρθρου 4 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (Γ.Κ.Π.Δ.). Το 

Μητρώο είναι πληροφοριακό σύστημα που θα τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (η 

«Τράπεζα») και θα καταγράφει σε αναλυτική βάση το ιστορικό πληρωμών, τα είδη 

των παρεχομένων εξασφαλίσεων και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με κάθε 

μορφής πίστωση προς φυσικά ή νομικά πρόσωπα από πιστωτικά και εν γένει 

χρηματοδοτικά ιδρύματα που έχουν την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, καθώς 

και από τα υποκαταστήματα αλλοδαπών πιστωτικών ή χρηματοδοτικών ιδρυμάτων 

που λειτουργούν στην Ελλάδα. 

2. Βάσει των ως άνω πληροφοριών, που τηρούνται στο Μητρώο, θα καταρτίζεται 

επίσης πιστωτική έκθεση για όλα τα πιστοδοτούμενα πρόσωπα (η «Πιστωτική 

Έκθεση»). Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης θα καθορισθεί με την Πράξη του 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 1 στοιχ. ζ’ 

του παρόντος νόμου και θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της, σε κάθε 

όμως περίπτωση δεν θα περιέχει αξιολόγηση και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής 

ικανότητας του δανειολήπτη. 

3. Η σύσταση και λειτουργία του Μητρώου αποσκοπεί ιδίως στην ενίσχυση της 

χρηματοδότησης από το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα της πραγματικής 

οικονομίας και στη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, μέσω της 

βελτίωσης της παρεχόμενης πληροφόρησης, της ορθολογικότερης αξιολόγησης της 

πιστοληπτικής ικανότητας των δυνητικών δανειοληπτών και της εν γένει συνδρομής 

στη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων χρηματοδότησης. 
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4. Το Μητρώο είναι συμπληρωματικό και σε πλήρη εναρμόνιση και σχέση 

διαλειτουργικότητας με το Γραφείο Δημοσίων Πιστώσεων, που συγκεντρώνει και 

ενοποιεί πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές έναντι φορέων του δημοσίου 

τομέα, την Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, το Μητρώο 

Παρακολούθησης Ιδιωτικού Χρέους και το υφιστάμενο σύστημα επεξεργασίας 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.. Για τις ανάγκες 

διασταύρωσης και επιβεβαίωσης της ακρίβειας των πληροφοριών ταυτοποίησης και 

των γενικών πληροφοριών, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 στοιχ. ξ’ και ο’, το 

Μητρώο μπορεί να προσφεύγει στα πληροφοριακά συστήματα της Ανεξάρτητης  

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ), της 

ΕΡΓΑΝΗ και εν γένει σε πληροφοριακά συστήματα φορέων του δημόσιου τομέα. 

5. Το Μητρώο επίσης ευρίσκεται σε σχέση διαλειτουργικότητας με τη βάση 

αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων GR-AnaCredit που τηρείται στην Τράπεζα, το 

πλαίσιο λειτουργίας της οποίας καθορίζεται από τον Κανονισμό 2016/867 της 

Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 18ης Μαΐου 2016 σχετικά με τη συλλογή 

αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων πιστωτικού κινδύνου 

(EKT/2016/13) και την Π.Δ.Τ.Ε. 2677/19.05.2017 και η οποία συλλέγει πληροφορίες 

για πιστώσεις που χορηγούν πιστωτικά ιδρύματα προς νομικά πρόσωπα. Στο πλαίσιο 

επίτευξης των σκοπών του, το Μητρώο μπορεί να αναπτύσσει συνεργασίες με 

αντίστοιχα Κεντρικά Μητρώα Πιστώσεων της αλλοδαπής. 

 

Άρθρο 2 

Ορισμοί 

Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου οι όροι που συχνά χρησιμοποιούνται έχουν 

την ακόλουθη έννοια: 

α) Ως «Τράπεζα» νοείται η Τράπεζα της Ελλάδος. 

β) Ως «Αρχή» νοείται η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. 

γ) Ως «δημόσιος τομέας» νοείται το σύνολο των φορέων που αναφέρονται στο άρθρο 

1 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού, 

καθώς και οι επιχειρήσεις των τελευταίων. Για τους σκοπούς του παρόντος νόμου, 

στο δημόσιο τομέα περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες 
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κοινής ωφέλειας, εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, 

το Ελληνικό Δημόσιο. 

δ) ως «πρόσωπο» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και κάθε είδους 

νομική οντότητα. 

ε) Ως «νομικά πρόσωπα» νοούνται τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες 

ιδιωτικού δικαίου κατά την έννοια των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 

(ΦΕΚ Α΄ 170). Στα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνονται και οντότητες που 

δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ως τμήματα αλλοδαπού νομικού προσώπου, 

δηλαδή ως υποκαταστήματα. 

στ) Ως «πιστωτές» νοούνται νομικά πρόσωπα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του 

δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υφίσταται οφειλή υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία, η οποία οφειλή εμπίπτει στο 

πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου, βάσει των πιστωτικών ορίων που 

καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Οικονομικών και εξειδικεύονται στην Πράξη 

Διοικητή του άρθρου 11 παρ. 1.  

 

Ενδεικτικά, στην έννοια του «πιστωτή» εμπίπτουν: i) πιστωτικά ιδρύματα, κατά την 

έννοια της περ. 1 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 και της παρ. 1  του 

άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013, με έδρα στην Ελλάδα, ii)  

υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα στην αλλοδαπή, iii)  

πιστωτικά ιδρύματα με έδρα σε χώρα του ΕΟΧ που ασκεί δραστηριότητα στην Ελλάδα 

δυνάμει του άρθρου 38 του ν. 4261/ 2014, iv) εταιρείες παροχής πιστώσεων, κατά 

την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 153 του ν. 4261/2014, v)  εταιρείες πρακτορείας 

επιχειρηματικών απαιτήσεων, κατά την έννοια της παρ. 2  του άρθρου 4 του ν. 

1905/1990 (Α’ 147), vi) εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, κατά την έννοια της περ. 

α) της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1665/1986 (Α’ 194), vii) υποκαταστήματα στην 

Ελλάδα χρηματοδοτικών ιδρυμάτων, κατά την έννοια του στοιχείου 22 της παρ. 1 του 

άρθρου 3 του ν. 4261/2014, με έδρα στην αλλοδαπή, viii) εταιρείες διαχείρισης 

απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, κατά την έννοια της περ. αα) της παρ. 1.α. του 

άρθρου 1 του ν. 4354/2015 και υποκαταστήματα της περ. ββ) της παρ. 1.α. του 

άρθρου 1 του ν. 4354/2015, ix) πιστωτικοί φορείς, κατά την έννοια της περ. 2 του 
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άρθρου 3 του ν. 4438/2016, x) ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων, κατά την έννοια 

της περ. β’ του άρθρου 2 του ν. 4701/2020, xi) ιδρύματα πληρωμών, κατά την έννοια 

του στ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, εφόσον παρέχουν πίστη, xii) ιδρύματα 

ηλεκτρονικού χρήματος, κατά την έννοια του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 4021/2011, 

εφόσον παρέχουν πίστη, xiii) εταιρείες έκδοσης και διαχείρισης καρτών, και xiv) 

λοιπά χρηματοδοτικά ιδρύματα, κατά την έννοια του σημείου 26 της παρ. 1 του 

άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013. 

ζ) Ως «πίστωση» νοείται το δάνειο και κάθε εν γένει οφειλή που απορρέει από 

οικονομική διευκόλυνση οποιασδήποτε μορφής από πιστωτή. Για την εφαρμογή του 

παρόντος νόμου, ως πίστωση νοείται αυτή που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του, 

βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού Οικονομικών 

και εξειδικεύονται στην Πράξη Διοικητή του άρθρου 11 παρ. 1.  

 

η) Ως «σύμβαση πίστωσης» νοείται η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του 

υποκειμένου των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και του πιστωτή για την 

παροχή πίστωσης στο πρώτο. 

θ) Ως «αίτηση πίστωσης» νοείται η αίτηση για παροχή πίστωσης που υποβάλλεται 

σε πιστωτή. 

ι) Ως «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς» νοούνται πληροφορίες για τις οφειλές 

φυσικών και νομικών προσώπων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μη 

ληξιπρόθεσμες, καθώς και οι εξοφλημένες οφειλές. Στα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς περιλαμβάνονται ιδίως: 

αα) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός της σύμβασης, 

ββ) η φύση της οφειλής, 

γγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά 

κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι 

τυχόν μεταβολές τους, 

δδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής, 

εε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον 

υπόλοιπο της οφειλής, 

στστ) ρυθμίσεις της οφειλής, 
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ζζ) μεταβολές των προσώπων της οφειλής λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, 

ηη) πληροφορίες για την πορεία τυχόν δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και 

πιστωτών, τυχόν μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς 

και η πορεία της τυχόν δικαστικής προσβολής τους, η άσκηση ποινικής δίωξης ή η 

ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής των οφειλών, αν η μη καταβολή τους συνιστά 

αξιόποινη πράξη. 

 

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς συμπεριλαμβάνονται επίσης η ιδιότητα 

του υποκειμένου των δεδομένων ως ανέργου, η πτώχευσή του, η κήρυξή του ως 

συγγνωστού και η απαλλαγή του. 

κ) Ως «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς» νοείται το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

που συλλέγει και επεξεργάζεται η Τράπεζα στο Μητρώο και το οποίο i) έχει υποβάλει 

αίτηση πίστωσης, ii) έχει συνάψει σύμβαση πίστωσης για την παροχή πίστωσης στο 

πρόσωπό του, ή iii) είναι εγγυητής. 

λ) Ως «πιστωτικός κίνδυνος» νοείται ο κίνδυνος μη διενέργειας από τον οφειλέτη 

πληρωμών για τις οποίες υπέχει συμβατική υποχρέωση. 

μ) Ως «Kεντρικό Μητρώο Πιστώσεων» (Μητρώο) νοείται το ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα που διαχειρίζεται η Τράπεζα και το οποίο λαμβάνει 

δεδομένα προερχόμενα από τους πιστωτές, παρέχοντάς τους υποστήριξη, πιστωτικές 

πληροφορίες και πληροφορίες σχετικές με τον πιστωτικό κίνδυνο. 

ν) Ως «Πιστωτική Έκθεση» νοείται η έκθεση που εκδίδει το Μητρώο βάσει των 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται σε αυτό, χωρίς αξιολόγηση 

και βαθμολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας του οφειλέτη, το περιεχόμενο της 

οποίας καθορίζεται με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. 

ξ) Ως «πληροφορίες ταυτοποίησης» των οφειλετών νοούνται ιδίως: 

i) για τα φυσικά πρόσωπα: το όνομα, το επώνυμο, το όνομα και το επώνυμο του 

πατέρα, ο αριθμός Ταυτότητας και ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), 

καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο. 

ii) για τα νομικά πρόσωπα: η επωνυμία, η νομική τους μορφή, ο αριθμός 

καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και ο Αριθμός 
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Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), καθώς και κάθε άλλο προσδιοριστικό της 

ταυτότητάς τους στοιχείο. 

ο) Ως «γενικές πληροφορίες» για τους οφειλέτες νοούνται ιδίως: 

i) για τα φυσικά πρόσωπα: η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας κατοικίας 

και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.). 

ii) για τα νομικά πρόσωπα: οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, η 

διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους.  

Άρθρο 3 

Εφαρμογή νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα  

1. Η νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και ιδίως ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία 

Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) (Γ.Κ.Π.Δ.) και ο ν. 4624/2019 («Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ)  

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης 

Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις») (ΦΕΚ Α΄ 137), εφαρμόζονται σε κάθε 

επεξεργασία δεδομένων φυσικού προσώπου, ιδίως δε δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, είτε η επεξεργασία πραγματοποιείται από την Τράπεζα, είτε από   

τρίτους, στους οποίους τυχόν διαβιβάζεται η Πιστωτική Έκθεση. 

2. Η νομοθεσία για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα εφαρμόζεται εν προκειμένω αναλόγως και για τα δεδομένα 

νομικών προσώπων που αποτελούν υποκείμενα δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, κατά την έννοια του παρόντος νόμου. 

 

3. Η Τράπεζα ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ. και 

του ν. 4624/2019. Η Τράπεζα εγκαθιδρύει, διατηρεί και λειτουργεί το Μητρώο που 

συστήνεται δυνάμει του άρθρου 1 παρ. 1 του παρόντος νόμου. Η Τράπεζα 

αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδιασμό, την υλοποίηση του συστήματος αρχειοθέτησης 
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του Μητρώου, τη συλλογή και οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

και λοιπών δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρησή τους υπό συνθήκες που 

διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων και κάθε άλλο συναφές θέμα που αφορά την ομαλή λειτουργία του 

Μητρώου, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και, ιδίως, τις θεμελιώδεις αρχές που θέτει για τη 

νομιμότητα κάθε επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα το άρθρο 5 του 

Γ.Κ.Π.Δ. 

4. Η Τράπεζα δύναται επίσης να διατηρεί στο Μητρώο: 

α) προσωπικά στοιχεία σε σχέση με το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής   

συμπεριφοράς, ήτοι τις πληροφορίες ταυτοποίησης και τις γενικές πληροφορίες. 

β) δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που σχετίζονται με οποιαδήποτε αίτηση 

πίστωσης ή σύμβαση πίστωσης στην οποία συμβάλλεται το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς ή οποιαδήποτε σύμβαση πίστωσης σε σχέση με την 

οποία το υποκείμενο των πιστωτικών πληροφοριών είναι εγγυητής. 

γ) στοιχεία που συνδέουν οποιοδήποτε υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που έχει ήδη συνάψει σύμβαση πίστωσης με οποιοδήποτε άλλο 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχει παράσχει εγγύηση σε 

σχέση με την ίδια σύμβαση πίστωσης ή υπέχει επίσης υποχρεώσεις βάσει της ίδιας 

σύμβασης πίστωσης, και 

δ) τυχόν πιστωτικές παρατηρήσεις και άλλες αναλύσεις που παράγονται από την 

Τράπεζα σε σχέση με ένα υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. 

 

5. Οι πιστωτικές πληροφορίες που μπορεί η Τράπεζα να διατηρεί στο Μητρώο, 

περιλαμβάνουν γενικές αναφορές, αναλύσεις και στατιστικά στοιχεία που 

παράγονται από την Τράπεζα και διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς τους κατά το άρθρο 10 του παρόντος νόμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

Άρθρο 4 
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Παροχή δεδομένων στο Κεντρικό Μητρώο Πιστώσεων 

1. Η παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο Μητρώο πραγματοποιείται 

από τους πιστωτές, εφόσον η οφειλή εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος 

νόμου, βάσει των πιστωτικών ορίων που καθορίζονται με απόφαση Υπουργού 

Οικονομικών και εξειδικεύονται στην Πράξη Διοικητή του άρθρου 11 παρ. 1.  

2. Οι πιστωτές υποχρεούνται να διασφαλίζουν την πρόσβαση και να διαβιβάζουν 

προς καταχώριση στο Μητρώο έγκαιρα και με ακρίβεια, σε ηλεκτρονική μορφή, και 

να επικαιροποιούν ανά μήνα, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1β του 

παρόντος νόμου, τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των 

πληροφοριών ταυτοποίησης και των γενικών πληροφοριών, που τηρούνται στα 

αρχεία τους για τους οφειλέτες τους για τουλάχιστον το χρονικό διάστημα των 

τελευταίων δώδεκα (12) μηνών. Η παροχή των δεδομένων, όπως και η 

επικαιροποίηση των ήδη τηρουμένων δεδομένων, θα λαμβάνει χώρα σε μηνιαία 

βάση, εντός προθεσμίας που ορίζεται στην Πράξη Διοικητή του άρθρου 11 παρ. 1  του 

παρόντος νόμου. 

 

3. Οι πιστωτές υποχρεούνται εντός δώδεκα (12) μηνών από την έκδοση της Πράξης 

του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που προβλέπεται στο άρθρο 11 παρ. 1 του 

παρόντος νόμου, να συνδεθούν ηλεκτρονικά με το Μητρώο, ώστε να είναι δυνατή η 

πρόσβαση από την Τράπεζα στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούν 

στα αρχεία τους. Μετά από αίτημα της Τράπεζας υποχρεούνται επίσης να παρέχουν 

πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση οικονομικών 

αναλύσεων και στατιστικών μελετών. 

4. Κατά το χρόνο υποβολής αίτησης στο Μητρώο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα 

άρθρα 6 και 7 του παρόντος νόμου, η Τράπεζα υποχρεούται να ενημερώνει τα 

υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς κατά τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 14 παρ. 1 έως 3 του Γ.Κ.Π.Δ. 

Άρθρο 5 

Διάρκεια τήρησης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

1. Η Τράπεζα διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για το χρονικό 

διάστημα που ορίζεται στην Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος του 
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άρθρου 11 παρ. 1 στοιχ. στ’ του παρόντος νόμου, με έναρξη το χρόνο άντλησης κάθε 

δεδομένου από τα συστήματα του αντίστοιχου πιστωτή για τις ανάγκες καταχώρησής 

του στο Μητρώο. 

2. Μετά την πάροδο της προθεσμίας της προηγουμένης παραγράφου, τα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων και μπορούν να χρησιμοποιούνται 

μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών σύμφωνα 

με το άρθρο 10 του παρόντος νόμου.  

 

Άρθρο 6 

Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

1. Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο: 

α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, αποκλειστικά και μόνο για 

τα δεδομένα που αφορούν το ίδιο, 

β) οποιοσδήποτε πιστωτής έναντι του οποίου το υποκείμενο των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς έχει οφειλή, ενήμερη ή σε καθυστέρηση, και ο οποίος 

έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος 

νόμου, προκειμένου να παρέχει, αλλά και να αντλεί, δεδομένα για τα φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα, με τα οποία συναλλάσσεται με πίστωση και αναλαμβάνει 

συνακόλουθα πιστωτικό κίνδυνο, 

γ) οποιοσδήποτε πιστωτής έχει συνδεθεί με το Μητρώο κατά την έννοια του άρθρου 

4 παρ. 3 του παρόντος νόμου, στον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς έχει υποβάλει αίτηση για πίστωση,  

δ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.) στο πλαίσιο 

άσκησης ελέγχου για την τήρηση της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και στο πλαίσιο των κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. αρμοδιοτήτων της και 

σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του, 

ε) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό 

την άμεση εποπτεία τους, στο πλαίσιο απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της 

πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 
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2. Η πρόσβαση στα δεδομένα σύμφωνα με την προηγουμένη παράγραφο, καθώς και 

με το άρθρο 7 κατωτέρω, γίνεται μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο 

Μητρώο, χωρίς άλλες προϋποθέσεις, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 αρ. 1στ του 

Γ.Κ.Π.Δ, και στην οποία προσδιορίζεται ο σκοπός επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 

7 παρ. 2 του παρόντος νόμου. Ειδικώς στις περιπτώσεις της παρ. 1 στοιχ. β’ και γ’ του 

παρόντος άρθρου, η αίτηση υποβάλλεται από πιστωτή που έχει συνδεθεί με το 

Μητρώο κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 3 του παρόντος νόμου. 

3. Η κατά το παρόν άρθρο πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

παρέχεται ατελώς. 

 

Άρθρο 7 

Χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης 

1. Η Τράπεζα χορηγεί στον αιτούντα την Πιστωτική Έκθεση του υποκειμένου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει των δεδομένων που διαθέτει, ύστερα 

από αίτηση που υποβάλλεται στο Μητρώο από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 παρ. 

1 πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, η Πιστωτική Έκθεση χορηγείται υπό τις ειδικότερες 

διακρίσεις της Πράξης του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 στοιχ. ζ’ του παρόντος νόμου. Η 

αίτηση στο Μητρώο υποβάλλεται ηλεκτρονικά και το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς απολαμβάνει όλων των κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων 

του. 

2. Στην αίτηση αναφέρεται και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, καθώς και της χορήγησης και διαβίβασης της Πιστωτικής 

Έκθεσης, κατά τις ακόλουθες διακρίσεις: 

i) για την επαλήθευση πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σχετικά με αίτησή του προς πιστωτή για 

χορήγηση πίστωσης, 

ii) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από 

τον πιστωτή προς το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή από την 

αποδοχή από τον πιστωτή της παροχής εγγύησης για πιστωτική σύμβαση από το 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
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iii) για την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση σε 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή τη μετατροπή της φύσης ή της 

διάρκειας της οικείας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης, 

iv) για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου 

πιστωτικής σύμβασης σε σχέση με πίστωση που χορηγήθηκε από τον πιστωτή σε 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε 

από αυτό, 

v) για την αξιολόγηση αίτησης υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

προς πιστωτή για υπαγωγή του σε διακανονισμό οφειλών, 

vi) για την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα 

χρηματοδοτικά ιδρύματα. 

 

Άρθρο 8 

Λειτουργία του Μητρώου 

1. Το Μητρώο επιτρέπει την αυτοματοποιημένη συλλογή και περαιτέρω επεξεργασία 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από τους επιμέρους πιστωτές και την 

εξαγωγή της Πιστωτικής Έκθεσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα. Λειτουργεί ως 

βάση δεδομένων των πιστωτικών και εν γένει χρηματοδοτικών ιδρυμάτων και ως 

κόμβος για τη διόδευση των δεδομένων αυτών. 

2. Το Μητρώο υποστηρίζει ενδεικτικώς: 

α. Τη συλλογή και άντληση δεδομένων (θετικών ή αρνητικών) οικονομικής 

συμπεριφοράς φυσικών και νομικών προσώπων από τους πιστωτές που τηρούν και 

διαχειρίζονται αντίστοιχα δεδομένα. 

β. Την παραγωγή και χορήγηση της Πιστωτικής Έκθεσης για τα υποκείμενα 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. 

γ. Την αποθήκευση και επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

λαμβάνοντας υπόψη το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο προστασίας προσωπικών 

δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών. 

δ. Την παροχή ενιαίου σημείου επαφής προκειμένου υποκείμενα δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς να λαμβάνουν την Πιστωτική Έκθεση. 
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ε. Την παροχή ενιαίου σημείου επαφής προκειμένου υποκείμενα δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς να μπορούν να υποβάλουν αίτηση επικαιροποίησης ή 

διόρθωσης των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που έχουν συλλεγεί από 

τρίτους φορείς ή για την άσκηση των κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. δικαιωμάτων τους.  

3. Η επικοινωνία του Μητρώου με τους πιστωτές που παρέχουν τα δεδομένα 

διασφαλίζει τόσο την παροχή των αναλυτικών δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς εκ μέρους των πιστωτών σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος 

νόμου, όσο και τη δική τους πρόσβαση στα τηρούμενα στο Μητρώο δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς. Τα δεδομένα που παρέχονται στην Τράπεζα από τους 

πιστωτές τεκμαίρονται ακριβή και ελέγχονται μόνο εφόσον προκύψει εύλογη 

αμφιβολία ή αμφισβήτηση της ακρίβειάς τους. Τα δεδομένα τροποποιούνται 

αποκλειστικά στην πηγή από τους πιστωτές και παρόχους των δεδομένων και στη 

συνέχεια επικαιροποιούνται από τους τελευταίους στη βάση δεδομένων του 

Μητρώου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του παρόντος νόμου. 

4. Με τις προϋποθέσεις των παρ. 1 έως 3 του παρόντος άρθρου, το Μητρώο 

συνδυάζει τις πληροφορίες ταυτοποίησης, τις γενικές πληροφορίες και τα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς και παράγει με αυτοματοποιημένο τρόπο την Πιστωτική 

Έκθεση για κάθε πιστοδοτούμενο κατά την ημερομηνία που αναγράφεται στη 

σχετική ενημέρωση. Το ειδικότερο περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης θα 

καθορισθεί με την Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδεται 

σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 παρ. 1 στοιχ. ζ’ του παρόντος νόμου και 

θα διαφοροποιείται ανάλογα με τον αποδέκτη της. 

 

5. Οι πιστωτές επιτρέπεται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, στα οποία παρέχεται 

πρόσβαση από το Μητρώο, αποκλειστικά και μόνον για τη διαχείριση του πιστωτικού 

κινδύνου και τη βελτίωση της ποιότητας των πιστωτικών πληροφοριών που έχουν 

στη διάθεσή τους για τα υποκείμενα των δεδομένων. Εφόσον οι πιστωτές 

προβαίνουν σε περαιτέρω επεξεργασία των λαμβανομένων από το Μητρώο 

δεδομένων λειτουργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας κατά την έννοια του Γ.Κ.Π.Δ., σε 

σχέση δε με τη διαβίβαση στο Μητρώο των δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 4 του 

παρόντος νόμου θεωρούνται εκτελούντες την επεξεργασία και προς τούτο 
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συνάπτεται σχετική σύμβαση με την Τράπεζα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 28 του Γ.Κ.Π.Δ. Αντίστοιχη σύμβαση συνάπτεται και μεταξύ της Τράπεζας και 

της Τειρεσίας Α.Ε. 

Άρθρο 9 

Δικαιώματα του υποκειμένου 

1. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς διατηρεί όλα τα 

δικαιώματα που ο Γ.Κ.Π.Δ. προβλέπει, εφόσον έχει την ιδιότητα του φυσικού 

προσώπου, ο δε τρόπος άσκησής τους προσδιορίζεται στη σχετική ενημέρωση του 

υποκειμένου. Ανάλογα δικαιώματα αναγνωρίζονται εν προκειμένω και στα νομικά 

πρόσωπα, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του παρόντος νόμου. 

2. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς δύναται να αμφισβητήσει 

τα δεδομένα που υποβάλλονται από τους πιστωτές στο Μητρώο, καθώς και την 

βάσει αυτών εκδοθείσα Πιστωτική Έκθεση. Δύναται επίσης να απαιτήσει από την 

Τράπεζα την άμεση διόρθωση ανακριβών δεδομένων που το αφορούν, προσάγοντας 

τις αποδείξεις που τεκμηριώνουν το αίτημά του αυτό. Η αίτηση εκ μέρους του 

υποκειμένου για διόρθωση των δεδομένων του που τηρούνται στο Μητρώο μπορεί 

να υποβληθεί και ηλεκτρονικά. Η Τράπεζα οφείλει να απαντά εγγράφως στο αίτημα 

του υποκειμένου των δεδομένων το αργότερο εντός μηνός από τη λήψη του και, 

εφόσον δεν προτίθεται να συμμορφωθεί, οφείλει να αιτιολογεί στην απάντηση την 

απόφασή της αυτή. Το υποκείμενο των δεδομένων δικαιούται περαιτέρω να αξιώσει 

τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μέσω 

συμπληρωματικής δήλωσης. 

Άρθρο 10 

Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και 

στατιστικών μελετών Το Μητρώο διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες, που 

ωστόσο δεν επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα ή 

φορέων ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε 

άλλο ηλεκτρονικό σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με αρμόδιες υπηρεσίες για 

την παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή 

στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ - ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 11 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζονται: 

α. Οι πιστωτές που εκάστοτε θα συνδέονται με το Μητρώο, κατά τα προβλεπόμενα 

στο άρθρο 4 παρ. 3 του παρόντος νόμου. 

β. Ο χρόνος και η συχνότητα της περιοδικής πρόσβασης του Μητρώου στα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τους πιστωτές και της άντλησης των 

δεδομένων τους. 

 γ. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και οι λειτουργικές προδιαγραφές του Μητρώου, καθώς 

και ο τρόπος διασύνδεσής του με τους φορείς του άρθρου 1 παρ. 4 του παρόντος 

νόμου. 

 δ. Το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης Πιστωτικών Εκθέσεων, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις υποβολής τους στο Μητρώο και η άσκηση από τα υποκείμενα των 

δεδομένων των δικαιωμάτων τους. 

 ε. Η μέθοδος επεξεργασίας των δεδομένων από το Μητρώο. 

 στ. Ο χρόνος τήρησης στο Μητρώο των δεδομένων, ήτοι των προσωπικών 

πληροφοριών και των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ανάλογα με την 

κατηγορία αυτών και την εξόφληση ή μη της οφειλής, τηρουμένης της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 ζ. Το περιεχόμενο της Πιστωτικής Έκθεσης ανάλογα με τον αποδέκτη της. 

 η. Κάθε άλλη πρόσφορη και αναγκαία για τη λειτουργία του Μητρώου λεπτομέρεια. 

2. Με Πράξη του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί επίσης να εκδίδεται 

Κανονισμός Λειτουργίας του Μητρώου, στον οποίο εξειδικεύεται η διαδικασία 

διασύνδεσης και επικοινωνίας των πιστωτών και του υποκειμένου των δεδομένων με 

το Μητρώο, ο τρόπος καταγραφής των πληροφοριών και στοιχείων που επιτρέπει την 

προσήκουσα αποτύπωση και διαβίβασή τους, οι μορφότυποι παροχής των 

πληροφοριών και στοιχείων και κάθε άλλο σχετικό με τη διαχείριση της λειτουργίας 

του Μητρώου θέμα. 
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Άρθρο 12 

Τελικές διατάξεις 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα 

της Κυβερνήσεως 
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Αποδέκτες:  

Υπουργείο Οικονομικών 

1. Γραφείο Υπουργού 

Email:  

m.kallianis@minfin.gr 

c.karaplis@minfin.gr 

2. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

Εmail: 

m.athanasopoulou2@minfin.gr 

t.alampasi@keyd.gov.gr 
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Τρόπος αποστολής: E-MAIL 

  

Αθήνα, 25-08-2022 

     Αριθ. Πρωτ.: 2111    

 

 

 

 

 

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 4/2022 

 

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνήλθε μετά από 

πρόσκληση του Προέδρου της σε συνεδρίαση μέσω τηλεδιασκέψεως την Τετάρτη 

17.8.2022 και ώρα 09:30 π.μ, προκειμένου να εκδώσει γνώμη επί σχεδίου νόμου 

κατόπιν αιτήματος του Υπουργείου Οικονομικών. Παρέστησαν ο Πρόεδρος της 

Αρχής, Κωνσταντίνος Μενουδάκος και τα τακτικά μέλη της Αρχής Σπυρίδων 

Βλαχόπουλος, ως εισηγητής, Κωνσταντίνος Λαμπρινουδάκης, ως εισηγητής, 

Χαράλαμπος Ανθόπουλος, Χρήστος Καλλονιάτης, Αικατερίνη Ηλιάδου καθώς και το 

αναπληρωματικό μέλος Μαρία Ψάλλα σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους 

Γρηγόρη Τσόλια, ο οποίος, αν και εκλήθη νομίμως, δεν παρέστη λόγω κωλύματος. 

Παρούσες, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ήταν η Μαρία Αλικάκου, νομικός - ειδική 

επιστήμονας, ως βοηθός εισηγήτρια και  η Γεωργία Παλαιολόγου, υπάλληλος του 

τμήματος διοικητικών υποθέσεων, ως γραμματέας. 

 

Η Αρχή έλαβε υπόψη της τα παρακάτω: 

Το Υπουργείο Οικονομικών (εφεξής ΥΠΟΙΚ) με το από 22.7.2022 ηλεκτρονικό 

μήνυμα υπέβαλε στην Αρχή σχέδιο νόμου (εφεξής ΣχΝ) με τίτλο: "Αξιολόγηση της 

έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και 

νομικών προσώπων - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης"1 με 

                                                           
1 Βλ. Παράρτημα παρούσας. 
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αίτημα την διατύπωση απόψεων επί του εν λόγω ΣχΝ ((αριθμ. πρωτ. Αρχής 

Γ/ΕΙΣ/9090/25.7.2022). Περαιτέρω, επισημάνθηκε στο ως άνω αίτημα του ΥΠΟΙΚ ότι 

το υποβληθέν ΣχΝ θα αποτελέσει το Β' μέρος άλλου νομοσχεδίου και για τον λόγο 

αρχίζει από το άρθρο 42. 

Ειδικότερα, το υποβληθέν κείμενο ΣχΝ αποτελείται από 62 άρθρα (άρθρα 42- 

104) εκ των οποίων τα άρθρα 42-59 αναφέρονται στον σκοπό και το αντικείμενο του 

εν λόγω ΣχΝ (Κεφάλαιο Α΄: άρθρα 42-43), καθώς και στην αξιολόγηση της έναντι του 

Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών 

προσώπων (Κεφάλαιο Β΄: άρθρα 44-59). Τα επόμενα άρθρα 60-104 (Κεφάλαιο Γ΄) 

αναφέρονται στη σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης (εφεξής ΑΠΑ).  

 

Η Αρχή, μετά από εξέταση των ρυθμίσεων σχετικά με την προστασία 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο υποβληθέν σχέδιο νόμου του Υπουργείου 

Οικονομικών, αφού άκουσε τους εισηγητές, τις διευκρινίσεις της βοηθού εισηγήτριας 

συμπεριλαμβανομένων των γραπτών παρατηρήσεων του πληροφορικού ειδικού 

επιστήμονα της Αρχής Λεωνίδα Ρούσου, κατόπιν διεξοδικής συζήτησης, 

 

ΕΚΔΙΔΕΙ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ 

 

1. Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 36 παρ. 4, 51 και 55 του Γενικού 

Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (εφεξής ΓΚΠΔ) (Κανονισμού 2016/679) 

και του άρθρου 9 του νόμου 4624/2019 (ΦΕΚ Α΄ 137) προκύπτει ότι η Αρχή 

έχει αρμοδιότητα να εποπτεύει την εφαρμογή των διατάξεων του ΓΚΠΔ, του 

νόμου αυτού και άλλων ρυθμίσεων που αφορούν την προστασία του ατόμου 

από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Ειδικότερα, η Αρχή έχει 

αρμοδιότητα να επιληφθεί νομοθετικών ρυθμίσεων σχετικά με την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά τη θέσπιση του  

πληροφοριακού συστήματος που προβλέπεται στο υποβληθέν ΣχΝ, στο 

πλαίσιο της συμβουλευτικής της αρμοδιότητας, δυνάμει των άρθρων 57 παρ. 

3 στοιχ. β’ ΓΚΠΔ και 13 παρ. 1 στοιχ. γ΄ ν. 4624/2019.  
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2. Αναφορικά με το υποβληθέν ΣχΝ επισημαίνονται ως γενικές παρατηρήσεις τα 

ακόλουθα: 

 

α) Υποχρέωση διενέργειας εκτίμησης αντικτύπου (ΕΑΠΔ) 

Η προβλεπόμενη επεξεργασία ανήκει στα είδη των πράξεων επεξεργασίας που 

υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την 

προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, η εν λόγω 

επεξεργασία περιλαμβάνεται στον εθνικό κατάλογο µε τα είδη των πράξεων 

επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια ΕΑΠ∆ βάσει του άρθρου 

35 παρ. 42 ΓΚΠΔ και ειδικότερα στην κατηγορία: «1.1 Συστηματική αξιολόγηση, 

βαθμολόγηση, πρόβλεψη, πρόγνωση και κατάρτιση προφίλ, ιδίως πτυχών που 

αφορούν την οικονομική κατάσταση, την υγεία, τις προσωπικές προτιμήσεις ή 

ενδιαφέροντα, την αξιοπιστία ή τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις κινήσεις ή την 

πιστοληπτική ικανότητα των υποκειμένων των δεδομένων». Επισημαίνεται ότι η 

ΕΑΠΔ πρέπει να υπάρχει από τον σχεδιασμό, τουλάχιστον πριν από την έναρξη της 

σχεδιαζόμενης επεξεργασίας. Συνεπώς, πρέπει να διενεργηθεί ΕΑΠΔ και να υπάρξει 

αναφορά της σχετικής υποχρέωσης στο υποβληθέν ΣχΝ. 

 

β) Εκπόνηση αλγοριθμικής εκτίμησης αντικτύπου 

Επειδή η προβλεπόμενη διαδικασία βαθμολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας 

των φυσικών προσώπων περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη επεξεργασία με τη χρήση 

αλγορίθμων (βλ. άρθρο 50 υποβληθέντος ΣχΝ με τίτλο «Παραγωγή πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης από το Σύστημα») ενδείκνυται η διενέργεια αλγοριθμικής εκτίμησης 

αντικτύπου και η αναφορά της υποχρέωσης αυτής σε διάταξη του ΣχΝ, όπως 

προβλέπεται αντιστοίχως στο άρθρο 5 ν. 4961/20223. 

 

                                                           
2 Βλ. απόφαση Αρχής 65/2018, διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Αρχής: 

https://www.dpa.gr/sites/default/files/2019-09/65_2018anonym.pdf 

 
3 Ν. 4961/2022 «Αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, ενίσχυση της ψηφιακής 

διακυβέρνησης και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ 146/Α/27-7-2022. 
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3. Αναφορικά με τις ειδικότερες ρυθμίσεις του υποβληθέντος ΣχΝ 

παρατηρούνται τα ακόλουθα στα επιμέρους άρθρα αυτού: 

 

(α) άρθρο 46 ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η διαδικασία παροχής από τους φορείς του Δημοσίου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην ΑΠΑ. Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να 

αποσαφηνισθεί περαιτέρω η διαδικασία της ως άνω παροχής στην ΑΠΑ, να 

προσδιορισθεί η αναγκαιότητα των παρεχόμενων δεδομένων σε σχέση με τον 

επιδιωκόμενο σκοπό της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, ενώ θα πρέπει να 

προσδιοριστούν και τα αρχεία, από τα οποία θα προέρχονται τα εν λόγω δεδομένα. 

Ειδικότερα, αναφορικά με την παροχή πρόσθετων δεδομένων κατά την παράγραφο 

2,  θα πρέπει να διευκρινισθεί και να διατυπωθεί ότι τα εν λόγω δεδομένα θα είναι 

σε μορφή που δεν επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων φυσικών προσώπων 

(να εξειδικευθεί ο τεχνικός τρόπος στην ΕΑΠΔ) καθώς ο σκοπός της επιπρόσθετης 

παροχής θα είναι η εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών. 

Επιπλέον, όσον αφορά στην προβλεπόμενη στην παράγραφο 3 υποχρέωση της ΑΠΑ 

για ενημέρωση των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς αναφορικά 

με τη σύνδεση των φορέων δημοσίου τομέα, θα πρέπει να διευκρινισθεί, 

τουλάχιστον στην ΕΑΠΔ, ο τρόπος, με τον οποίο η εν λόγω ενημέρωση θα γίνεται 

προκειμένου αυτή να καθίσταται αποτελεσματική.  

 

(β) άρθρο 47 ΣχΝ:  

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που 

συλλέγονται από το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα.  

Κατ’ αρχάς, παρατηρείται ότι η απαρίθμηση των πληροφοριών που συνιστούν 

δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς είναι ενδεικτική και όχι αποκλειστική. Ως προς 

το σημείο αυτό, επισημαίνεται ότι τα δεδομένα φυσικών προσώπων που θα 

τυγχάνουν επεξεργασίας, θα πρέπει να είναι ακριβώς προσδιορισμένα και, συνεπώς, 

προτείνεται η διαγραφή της λέξης «ιδίως» από την πρώτη περίοδο του άρθρου. 

Περαιτέρω, προτείνεται να αντικατασταθεί ο όρος «υποκείμενο των δεδομένων» του 
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στοιχείου α) από τον όρο «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς», για 

να είναι, κατ’ αρχήν, συνεπής με τον σχετικό ορισμό του άρθρου 44 στοιχ. θ΄ του 

υποβληθέντος ΣχΝ και, ιδίως, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε σύγχυση με 

τον όρο «υποκείμενο των δεδομένων» του ΓΚΠΔ που αναφέρεται μόνο σε φυσικά 

πρόσωπα.  

Περαιτέρω, αναφορικά με τα επιπρόσθετα προσδιοριστικά στοιχεία που 

αναφέρονται στο στοιχείο αα) επισημαίνεται ότι αυτά θα πρέπει να προσδιορισθούν 

στο ΣχΝ και να περιορισθούν στα απολύτως αναγκαία για τον επιδιωκόμενο σκοπό 

μετά από σχετική τεκμηρίωση. 

Αναφορικά, ειδικότερα, με τη μνεία του Α.Μ.Κ.Α. για τα φυσικά πρόσωπα στο 

στοιχείο βα) προτείνεται να επανεξετασθεί η ανάγκη συμπερίληψης του εν λόγω 

στοιχείου  μεταξύ των γενικών πληροφοριών, καθώς συνιστά προσδιοριστικό της 

ταυτότητας στοιχείο.  

 

(γ) άρθρο 48 ΣχΝ: 

Με το άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς συγκεκριμένων φορέων, συμπεριλαμβανομένου του υποκειμένου 

των εν λόγω δεδομένων, ενώ απαγορεύεται ρητώς η ως άνω πρόσβαση φορέων 

ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η δυνατότητα πρόσβασης της ΑΠΔ στα ως άνω δεδομένα 

είναι αυτονόητη και ερείδεται στη γενικότερη νομοθεσία για την προστασία 

προσωπικών δεδομένων, χωρίς να χρειάζεται ειδική πρόβλεψη. Ωστόσο, δεν 

προτείνεται η διαγραφή της από το ΣχΝ και μπορεί να παραμείνει ως έχει. 

 

(δ) άρθρο 49 ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η διατήρηση των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από τον χρόνο καταχώρισης στο 

σύστημα. 

Επισημαίνεται ότι κατ’ εφαρμογή της αρχής του περιορισμού της περιόδου 

αποθήκευσης του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχ. ε’ ΓΚΠΔ, θα πρέπει να επανεξετασθεί η 

ανάγκη τήρησης για το εν λόγω χρονικό διάστημα, ενώ θα πρέπει να προσδιορίζεται 
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στο ΣχΝ ο σκοπός της επεξεργασίας, για τον οποίο η διατήρηση των δεδομένων 

καθίσταται αναγκαία για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα. 

Περαιτέρω, αναφορικά με την παράγραφο 2, όπου προβλέπεται η δυνατότητα 

διατήρησης για διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών των δεδομένων σε μορφή 

που δεν επιτρέπει τον προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων, κρίνεται 

αναγκαίο να προσδιορισθεί στην ΕΑΔΠ η ως άνω μορφή καθώς και οι σχετικές 

τεχνικές διαδικασίες. 

 

 

(ε) άρθρο 50 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό καθορίζεται η διαδικασία παραγωγής πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

από το Σύστημα. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί, εάν πρόκειται για έναν «τύπο» 

πιστοποιητικού ή διαφορετικές κατηγορίες. Περαιτέρω, αναφορικά με τη χρήση 

αλγορίθμων κατά την παράγραφο 1 για την παραγωγή της πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, επαναλαμβάνεται η ανάγκη εκπόνησης αλγοριθμικής εκτίμησης 

αντικτύπου (βλ. ανωτέρω γενικές παρατηρήσεις υπό στοιχ. β΄). 

 

(στ) άρθρο 52 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό προσδιορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις χορήγησης ενημέρωσης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε  φορείς ιδιωτικού τομέα από την ΑΠΑ. 

Αναφορικά με την προβλεπόμενη, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την ως άνω 

χορήγηση ενημέρωσης, συγκατάθεση του υποκειμένου των δεδομένων 

επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσδιορισθεί ειδικότερα η διαδικασία χορήγησης 

της εν λόγω συγκατάθεσης προκειμένου η τελευταία να πληροί τους όρους και τις 

προϋποθέσεις του άρθρου 7 ΓΚΠΔ. Περαιτέρω, θα πρέπει να διευκρινίζονται στο εν 

λόγω άρθρο και οι συνέπειες για το υποκείμενο σε περίπτωση μη χορήγησης 

συγκατάθεσης.  

Με την επιφύλαξη των ειδικότερων παρατηρήσεων που διατυπώνονται στην 

παρούσα αναφορικά με το άρθρο 57 του ΣχΝ για την ασφάλεια της επεξεργασίας του 

συστήματος, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξετασθούν και να προσδιοριστούν στην 
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ΕΑΠΔ τα μέτρα ασφαλείας κατά την ηλεκτρονική διαβίβαση της ως άνω ενημέρωσης 

στον αιτούντα φορέα ιδιωτικού τομέα. 

Περαιτέρω, με την επιφύλαξη των ειδικότερων παρατηρήσεων που διατυπώθηκαν 

ανωτέρω αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης συγκατάθεσης, στην παράγραφο 3 

του ίδιου άρθρου θα πρέπει να αντικατασταθεί η φράση «χορηγεί τη συγκατάθεση 

της παρ. 1» από τη φράση «δύναται να χορηγήσει τη συγκατάθεση της παρ. 1» για 

να προκύπτει με σαφήνεια ότι η συγκατάθεση δίδεται ελεύθερα και σύμφωνα πάντα 

με το άρθρο 7 ΓΚΠΔ. 

 

(ζ) άρθρο 54 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα της ΑΠΑ να συμβάλλεται με φορείς 

πιστοληπτικής αξιολόγησης, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), για την 

ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών βαθμολογήσεων. 

Επισημαίνεται ότι ειδικότερα για τις προβλεπόμενες ως άνω διαβιβάσεις προς τρίτες 

χώρες (δηλαδή εκτός Ε.Ε.) θα πρέπει να περιληφθεί στην ΕΑΠΔ ειδική πρόβλεψη 

αναφορικά με τον προσδιορισμό εργαλείων ΓΚΠΔ σε περίπτωση που δεν υπάρχει 

σχετική απόφαση επάρκειας της Ε.Ε. (βλ. Κεφ V ΓΚΠΔ). 

 

(η) άρθρο 55 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η δυνατότητα ανταλλαγής πληροφοριών που δεν 

επιτρέπουν τον προσδιορισμό της ταυτότητας των φυσικών προσώπων υποκειμένων 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών 

αναλύσεων και στατιστικών μελετών. Επισημαίνεται ότι αναφορικά με την 

περιγραφόμενη «διαλειτουργικότητα και ανταλλαγή» μεταξύ του συστήματος και 

άλλων βάσεων δεδομένων θα πρέπει να προσδιοριστεί στην ΕΑΠΔ ο τρόπος με τον 

οποίο κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί. Επιπλέον, θα πρέπει να προσδιορισθούν  

ειδικότερα ποια ακόμα ηλεκτρονικά συστήματα δημόσιου ή άλλου φορέα ή 

υπηρεσιών, από τα οποία ή τις οποίες απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο 

της εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα 

που τηρούνται προβλέπεται να διαλειτουργήσουν με το σύστημα. 
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(θ) άρθρο 56 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Με το άρθρο αυτό ορίζεται ως υπεύθυνος επεξεργασίας του προβλεπόμενου στο 

παρόν ΣχΝ συστήματος η ΑΠΑ. Επισημαίνεται ότι η νομοθεσία για την προστασία των 

φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

δεν εφαρμόζεται μόνο για τις ανάγκες του άρθρου 52 του ΣχΝ, καθώς ζητήματα που 

εμπίπτουν στην εν λόγω προστασία αναφέρονται σε όλα τα ανωτέρω αναφερόμενα 

άρθρα του υποβληθέντος ΣχΝ και για τον λόγο αυτό προτείνεται η διαγραφή της 

φράσης της παραγράφου 1 «για τις ανάγκες του άρθρου 52». 

Αναφορικά με τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής της ως άνω νομοθεσίας 

προκειμένου να καλύπτει για τα ζητήματα που αναφέρονται στο παρόν ΣχΝ και τα 

νομικά πρόσωπα επισημαίνεται ότι αποτελεί δικαιοπολιτική επιλογή του νομοθέτη, 

ωστόσο, θα πρέπει να είναι σαφές ότι η εν λόγω νομοθεσία έχει σαφή εφαρμογή για 

τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία απολαμβάνουν πλήρως των προβλεπομένων στον 

ΓΚΠΔ δικαιωμάτων τους, ενώ ο υπεύθυνος επεξεργασίας, ήτοι η ΑΠΑ, έχει 

ανεξαιρέτως όλες τις προβλεπόμενες στον ΓΚΠΔ και τον Ν. 4624/2019 υποχρεώσεις 

για την επεξεργασία δεδομένων των ως άνω φυσικών προσώπων που διενεργεί. 

 

(ι) άρθρο 57 υποβληθέντος ΣχΝ: 

Με το άρθρο αυτό προσδιορίζονται τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας του 

συστήματος. Ειδικότερα, στην παράγραφο 4 προβλέπεται η υποχρέωση της ΑΠΑ για 

εφαρμογή μέτρων ασφαλείας για «…β) για την προστασία της ακεραιότητας των 

αρχείων». Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να εξετασθεί, εάν είναι σκόπιμη η αναφορά 

μόνο στην ακεραιότητα των αρχείων ή θα πρέπει να συμπληρωθούν οι παράμετροι 

της εμπιστευτικότητας και της διαθεσιμότητας. Εάν δεν υφίσταται ειδικότερος λόγος 

για την αναφορά μόνο στην ακεραιότητα, προτείνεται η αντικατάσταση της ως άνω 

φράσης από τη φράση «για την ασφάλεια των αρχείων» προκειμένου να 

περιλαμβάνονται και οι τρεις ως άνω παράμετροι ασφαλείας, ήτοι ακεραιότητα, 

εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα. 
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Τέλος, αναφορικά με την περιοδικότητα του ελέγχου των οργανωτικών και τεχνικών 

μέτρων επισημαίνεται ότι θα πρέπει αυτή να προσδιορισθεί. 

 

                 Ο Πρόεδρος                                                

 

 

                    Η Γραμματέας 

     Κωνσταντίνος Μενουδάκος             Γεωργία Παλαιολόγου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

ΜΕΡΟΣ Β’ 

Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής 

ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων 

Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 

Σκοπός – Αντικείμενο 

 

Άρθρο 42 

Σκοπός 

Σκοπός του παρόντος είναι η αντιμετώπιση του προβλήματος της ασύμμετρης 

πληροφόρησης μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των ιδιωτικών φορέων για 

την πιστοληπτική ικανότητα φυσικών και νομικών προσώπων μέσω της 

πιστοληπτικής βαθμολόγησής τους (credit scoring) σε σχέση με οφειλές τους προς το 

Δημόσιο. Ο απώτερος στόχος είναι η αποτροπή της αύξησης των μη 

εξυπηρετούμενων και ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς και η πρόληψη  της υπερχρέωσης των φυσικών και νομικών προσώπων. Για 

τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας του παρόντος θα χρησιμοποιηθούν ως βασικοί 

δείκτες, σε βάθος τριετίας από την σύμφωνα με το άρθρο 105 έναρξη λειτουργίας της 

Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, αφενός ο αριθμός των 

πιστοληπτικών βαθμολογήσεων ανά έτος και αφετέρου το ποσοστό των επ’ αυτών 

ενστάσεων ανά έτος. Ως ποσοτικοί στόχοι για τους παραπάνω δείκτες τίθενται η 

αύξηση κατά ποσοστού 10% ετησίως του αριθμού των πιστοληπτικών 

βαθμολογήσεων και η αντίστοιχη μείωση κατά ποσοστό 1% των ενστάσεων ετησίως.  

 

Άρθρο 43 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο του παρόντος είναι η εισαγωγή των κανόνων που διέπουν την παραγωγή 

και χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης των φυσικών και νομικών προσώπων 
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μέσω του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος της Ανεξάρτητης Αρχής 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και η σύστασή της ως ανεξάρτητης αρχής χωρίς νομική 

προσωπικότητα με την επωνυμία «Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης», 

μέσω του καθορισμού των αρμοδιοτήτων, της διάρθρωσης και της στελέχωσής της.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

Αξιολόγηση της έναντι του Δημοσίου φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας 

φυσικών και νομικών προσώπων 

 

Άρθρο 44 

Ορισμοί 

 Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: 

α) «Αρχή»: η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. 

β) «δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς»: οι πληροφορίες για τις ληξιπρόθεσμες, 

μη ληξιπρόθεσμες και εξοφλημένες οφειλές φυσικών και νομικών προσώπων προς 

φορείς του δημοσίου τομέα, καθώς και οι πληροφορίες του άρθρου 47.  

γ) «δημόσιος τομέας»: το σύνολο των φορέων που προβλέπονται  στο άρθρο 14 του 

ν. 4270/2014 (Α’ 143) και στην παρ. 1 του άρθρου 51  του ν. 1892/1990 (Α΄ 101) οι 

Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και οι επιχειρήσεις τους, καθώς 

και οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες κοινής ωφέλειας στη μετοχική 

σύνθεση των οποίων συμμετέχει, άμεσα ή έμμεσα, το Δημόσιο.  

δ) «νομικά πρόσωπα»: τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες ιδιωτικού 

δικαίου κατά την έννοια των περ. γ΄ και δ΄ του άρθρου 3 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170). 

ε) «πιστοληπτική ικανότητα»: η ικανότητα υποκειμένου δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς για την ανάληψη και τήρηση οικονοµικής υποχρέωσης έναντι των 

φορέων του δημοσίου τομέα.  

στ) «πιστοληπτική βαθμολόγηση»: η βαθμολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας , 

καθώς και η πιθανότητα αθέτησης οικονομικής υποχρέωσης υποκειμένου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, βάσει της στατιστικής αποτίµησης της 

παρελθούσας συναλλακτικής συµπεριφοράς του  σε σχέση με οφειλές προς φορείς 

του δημόσιου τομέα.  
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ζ) «πιστωτές»: οι φορείς του δημόσιου τομέα, προς τους οποίους υπάρχει οφειλή 

υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς από οποιαδήποτε αιτία. 

η) «Σύστημα»: το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα της Αρχής.  

θ) «υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς»: το φυσικό ή νομικό 

πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς. 

ι) «φορέας ιδιωτικού τομέα»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή η ένωση προσώπων 

χωρίς νομική προσωπικότητα που δεν εμπίπτει στην έννοια του δημόσιου τομέα.  

ια) «φορέας πιστοληπτικής αξιολόγησης»: ο ιδιωτικός φορέας ο οποίος 

επεξεργάζεται δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για την αξιολόγηση της 

φερεγγυότητας και πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων. 

 

Άρθρο 45 

Βασικές ρυθμίσεις 

1. Καθιερώνεται σύστημα πιστοληπτικής βαθμολόγησης για την αξιολόγηση της 

πιστοληπτικής ικανότητας φυσικών και νομικών προσώπων βάσει δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς που αφορούν σε οφειλές προς τον δημόσιο τομέα. 

2. Αρμόδια για την παραγωγή και χορήγηση της πιστοληπτικής βαθμολόγησης είναι 

η Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης που συστήνεται με το άρθρο 60.  

3. Για την άσκηση της ανωτέρω αρμοδιότητας οργανώνεται ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα για την επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς που συλλέγονται από τα αρχεία των φορέων του δημόσιου τομέα. 

4. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση παράγεται και χορηγείται από την Αρχή προς χρήση 

από το υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και φορείς του 

δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

 

Άρθρο 46 

Παροχή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς στην Αρχή 

1. Οι φορείς του δημόσιου τομέα  παρέχουν στην Αρχή με ακρίβεια, σε  

ηλεκτρονική μορφή, και επικαιροποιούν ανά μήνα,  τα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται στα αρχεία τους για τους 
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οφειλέτες τους, για το χρονικό διάστημα των τελευταίων είκοσι τεσσάρων 

(24) μηνών.  

2. Οι φορείς του δημόσιου τομέα  παρέχουν, μετά από αίτημα της Αρχής, 

πρόσθετα δεδομένα, με σκοπό την επεξεργασία τους για την εκπόνηση 

οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών.  

3. Η Αρχή ενημερώνει τα υποκείμενα δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

για τους φορείς του δημόσιου τομέα που έχουν συνδεθεί με αυτή κατά την 

υποβολή αίτησης στο Σύστημα σύμφωνα με τα άρθρα 51 και 52. Η 

ενημέρωση γίνεται  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις παρ. 1 έως και 3 

του άρθρου 14 του Κανονισμoύ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 

αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 

Προστασία Δεδομένων)», (L 119) (εφεξής «Γ.Κ.Π.Δ.»).  

 

Άρθρο 47 

Δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

Στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που συλλέγονται από το Σύστημα 

περιλαμβάνονται, ιδίως, : 

α) οι πληροφορίες ταυτοποίησης του υποκειμένου των δεδομένων, οι οποίες 

συνίστανται : 

αα) για τα φυσικά πρόσωπα : στο όνομα και το επώνυμό τους, το όνομα και το 

επώνυμο του πατέρα τους, τον Αριθμό Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (Α.Δ.Τ.) και 

τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) τους, καθώς και κάθε άλλο 

προσδιοριστικό της ταυτότητάς τους στοιχείο, 

αβ) για τα νομικά πρόσωπα : στην επωνυμία τους, τη νομική τους μορφή, τον αριθμό 

καταχώρισής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και τον Α.Φ.Μ., 

β) γενικές πληροφορίες για τα υποκείμενα των δεδομένων, στις οποίες 

περιλαμβάνονται : 
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βα) για τα φυσικά πρόσωπα : η ημερομηνία γέννησης, η διεύθυνση της κύριας 

κατοικίας και του τόπου εργασίας, τηλέφωνα επικοινωνίας, η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ο Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης 

(Α.Μ.Κ.Α.), 

ββ) για τα νομικά πρόσωπα : οι πληροφορίες ταυτοποίησης των εκπροσώπων τους, 

η διεύθυνση και ο τηλεφωνικός αριθμός της έδρας τους, 

γ) πληροφορίες σχετικά με την οφειλή, στις οποίες περιλαμβάνονται : 

γα) στοιχεία εξατομίκευσης της οφειλής, όπως ο αριθμός ταμειακής βεβαίωσης ή ο 

αριθμός σύμβασης, 

γβ) η φύση της οφειλής, 

γγ) οι βασικοί όροι της οφειλής, όπως το αρχικό και το τρέχον ύψος της, κατά 

κεφάλαιο, προσαυξήσεις και πρόστιμα, η διάρκεια αποπληρωμής, το επιτόκιο και οι 

μεταβολές τους, 

γδ) οι εμπράγματες και ενοχικές εξασφαλίσεις της οφειλής και η αποτίμησή τους, 

γε) οι καταβολές που πραγματοποιήθηκαν, ο χρόνος των καταβολών και το τρέχον 

υπόλοιπο της οφειλής, 

γστ) ρυθμίσεις της οφειλής, 

γζ) μεταβολές στο πρόσωπο του οφειλέτη λόγω καθολικής ή ειδικής διαδοχής, 

γη) πληροφορίες για την πορεία δικαστικών διενέξεων μεταξύ οφειλέτη και 

πιστωτών, μέτρα διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης που λήφθηκαν, καθώς και  

για την πορεία της δικαστικής προσβολής τους,  την άσκηση ποινικής δίωξης, ή  την 

ποινική καταδίκη λόγω μη καταβολής της οφειλής, αν η μη καταβολή της συνιστά 

αξιόποινη πράξη, 

δ) πληροφορίες σχετικά με τις οφειλές των φορέων του Δημοσίου τομέα προς το 

υποκείμενο των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, στις οποίες 

περιλαμβάνονται το είδος της οφειλής, το ποσό της οφειλής και ο οφειλέτης φορέας 

του Δημοσίου τομέα, 

ε) πληροφορίες σχετικά με τυχόν πτώχευση του υποκειμένου των δεδομένων, την 

κήρυξή του ως συγγνωστού και την απαλλαγή του, 

στ) πρόσθετες πληροφορίες που σχετίζονται με την οικονομική συμπεριφορά του 

υποκειμένου των δεδομένων, όπως:  
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στα) η ιδιότητά του ως ανέργου, 

στβ) φορολογικά δεδομένα, και συγκεκριμένα στοιχεία εισοδήματος και 

περιουσιακής κατάστασης.  

 

Άρθρο 48 

Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς 

1.  Πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς έχουν μόνο:  

α) το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

β) οι δικαστικές και εισαγγελικές αρχές, καθώς και οι υπηρεσίες που ενεργούν υπό 

την άμεση εποπτεία τους, στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης και ιδίως της 

πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,  

γ) η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.), στο πλαίσιο 

άσκησης των κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. και τον ν. 4624/2019 αρμοδιοτήτων της σχετικά με τον  

έλεγχο   της τήρησης της νομοθεσίας για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα. 

2.  Η πρόσβαση φορέων ιδιωτικού τομέα ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης 

στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς που είναι καταχωρισμένα στο 

Σύστημα απαγορεύεται. 

3. Η πρόσβαση στα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς παρέχεται ατελώς. 

4. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς μπορεί να ζητήσει από την 

Αρχή τη διόρθωση ή συμπλήρωση των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που 

το αφορούν και είναι καταχωρισμένα στο Σύστημα, με αίτηση που υποβάλλεται 

ηλεκτρονικά σε αυτό και συνοδεύεται από την απαραίτητη κατά περίπτωση 

τεκμηρίωση. 

 

Άρθρο 49 

Διατήρηση δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

1. Η Αρχή διατηρεί τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς για δέκα (10) έτη από 

τον χρόνο κατά τον οποίο κάθε δεδομένο αντλήθηκε από τα συστήματα του 

αντίστοιχου πιστωτή  και καταχωρίσθηκε στο Σύστημα. 
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2. Μετά από την πάροδο του χρονικού διαστήματος της παρ. 1, τα δεδομένα 

οικονομικής συμπεριφοράς διατηρούνται σε μορφή που δεν επιτρέπει τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων τους και μπορούν να 

χρησιμοποιούνται μόνο για την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών 

μελετών κατά το άρθρο 55. 

 

 

 

 

 

Άρθρο 50 

Παραγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης από το Σύστημα 

1. Η πιστοληπτική βαθμολόγηση για φυσικά και νομικά πρόσωπα παράγεται 

από το Σύστημα μέσω της επεξεργασίας, με αυτοματοποιημένη 

διαδικασία, των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που αντλούνται 

από τους φορείς του δημόσιου τομέα κατά το άρθρο 47,  με τη χρήση 

αλγορίθμων.  

2.  Η πιστοληπτική βαθμολόγηση γίνεται με αριθμητική κλίμακα και αφορά 

στην τήρηση και την αθέτηση υποχρέωσης έναντι των φορέων του 

δημόσιου τομέα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.  

3. H πιστοληπτική βαθµολόγηση  παράγεται  μετά από την υποβολή αίτησης κατά τα 

άρθρα 51 και 52. Στον αιτούντα χορηγείται ενημέρωση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης, η οποία απεικονίζει την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς βάσει των δεδομένων που 

υφίστανται κατά την ημερομηνία παραγωγής της πιστοληπτικής βαθμολόγησης. 

4. Οι μέθοδοι και ο τρόπος επεξεργασίας και υπολογισµού της βαθµολόγησης 

επαναξιολογούνται τακτικά και επικαιροποιούνται οι αλγόριθµοι τους, ώστε να 

προσαρµόζονται στις οικονοµικές συνθήκες και στις διαµορφούµενες συναλλακτικές 

πρακτικές και να επιβεβαιώνεται η ακρίβεια των εκτιµήσεων. 

 

Άρθρο 51 
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Χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο υποκείμενο δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς 

1. Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης στο 

υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, ύστερα από αίτησή του  που 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα. 

2. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο γίνεται ατελώς.  

 

Άρθρο 52 

Χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς ιδιωτικού τομέα 

1. Η Αρχή παράγει και χορηγεί ενημέρωση πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

υποκειμένου δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς σε φορέα  ιδιωτικού 

τομέα  που έχει συνάψει σύμβαση με την Αρχή, μετά από αίτηση του φορέα, 

με την προϋπόθεση ρητής, ειδικής και διακριτής από άλλους όρους 

συγκατάθεσης του υποκειμένου  στην επεξεργασία των δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, την άρση του φορολογικού απορρήτου σύμφωνα 

με την παρ. 3 του άρθρου 56, και τη χορήγηση και διαβίβαση της ενημέρωσης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης στον αιτούντα φορέα ιδιωτικού τομέα, η οποία 

παρέχεται μέσω του Συστήματος. Η ενημέρωση πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης διαβιβάζεται στον φορέα ιδιωτικού τομέα ηλεκτρονικά.  

2. Στην αίτηση του φορέα του ιδιωτικού τομέα αναφέρεται ο σκοπός , για τον οποίο 

ζητείται η χορήγηση  ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης. Η ενημέρωση αυτή 

μπορεί να ζητείται  για τους εξής σκοπούς: 

α) την επαλήθευση των πληροφοριών που παρασχέθηκαν από το υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, σχετικά με αίτησή του για χορήγηση 

πίστωσης από τον φορέα ιδιωτικού τομέα,  

β) την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από τη χορήγηση πίστωσης από 

φορέα ιδιωτικού τομέα προς  το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

ή από την αποδοχή από φορέα ιδιωτικού τομέα της παροχής εγγύησης για μια 

πιστωτική σύμβαση από  το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 
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γ)  την αξιολόγηση των κινδύνων που πηγάζουν από χορηγηθείσα πίστωση, ή τη 

μετατροπή της φύσης ή της διάρκειας μιας πιστωτικής σύμβασης ή εγγύησης που 

έχει χορηγηθεί για μια πιστωτική σύμβαση από  το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, 

δ) την παρακολούθηση και αξιολόγηση της μη τήρησης οποιουδήποτε όρου 

πιστωτικής σύμβασης που χορηγήθηκε από φορέα ιδιωτικού τομέα στο υποκείμενο 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ή εγγύησης που παρασχέθηκε από αυτό, 

ε) την αξιολόγηση αίτησης υπαγωγής του υποκειμένου δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς σε διακανονισμό οφειλών προς φορέα ιδιωτικού τομέα, και 

στ) την ανάλυση των χαρτοφυλακίων πιστωτικών συμβάσεων που τηρούν τα 

χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.   

3. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα και το υποκείμενο δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς χορηγεί τη συγκατάθεση της παρ. 1 και ενημερώνεται 

μέσω του Συστήματος για τα δικαιώματα που έχει σύμφωνα με τα άρθρα 12 έως 18 

και 20 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ.  

4. Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να 

ανακαλέσει τη συγκατάθεσή του ανά πάσα στιγμή σύμφωνα με την παρ. 3 του 

άρθρου 7 Γ.Κ.Π.Δ. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της 

επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Πριν από την 

παροχή της συγκατάθεσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1, το υποκείμενο 

των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς ενημερώνεται για το δικαίωμα 

ανάκλησης της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσης του υποκειμένου 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς γίνεται μέσω του Συστήματος ατελώς.  

5. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το παρόν 

άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Αρχής, 

σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 59. 

 

Άρθρο 53 

Δικαίωμα αντίρρησης ως προς την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

Το υποκείμενο δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς έχει δικαίωμα να 

αμφισβητήσει την ορθότητα της πιστοληπτικής βαθμολόγησης κατόπιν επίκλησης 
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δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που υφίστανται κατά την έκδοση της 

ενημέρωσης της πιστοληπτικής βαθμολόγησης, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην 

παρ. 4 του άρθρου 7 του παρόντος και το άρθρο 24 του Κώδικα Διοικητικής 

Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45) στο κατά τόπον αρμόδιο Διοικητικό Εφετείο.   

 

Άρθρο 54 

Ανταλλαγή πληροφοριών πιστοληπτικών βαθμολογήσεων 

Ενοποιημένη βαθμολόγηση 

1. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης, εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να γίνεται 

ανταλλαγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων  υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς υπό την προϋπόθεση της σχετικής ρητής, ειδικής 

και διακριτής από άλλους όρους συγκατάθεσης του υποκειμένου δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς και ενημέρωσής του ως προς τα κατά τον Γ.Κ.Π.Δ. 

δικαιώματά του, η οποία θα παρέχεται μέσω του Συστήματος και της 

μεθοδολογίας τους.  

2. Η Αρχή δύναται να συνάπτει συμβάσεις με φορείς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης, οι οποίοι παράγουν πιστοληπτική βαθμολόγηση με βάση 

τουλάχιστον τα δεδομένα των περ. α’, γ΄, ε΄ και θ΄ του άρθρου 47, βάσει της 

οποίας δύναται να παραχθεί ενοποιημένη βαθμολόγηση.   

3. Η χορήγηση ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης σύμφωνα με το 

παρόν άρθρο γίνεται με χρέωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 59. 

 

Άρθρο 55 

Ανταλλαγή πληροφοριών στο πλαίσιο εκπόνησης οικονομικών αναλύσεων και 

στατιστικών μελετών 

Το Σύστημα διαλειτουργεί και ανταλλάσσει πληροφορίες που δεν επιτρέπουν τον 

προσδιορισμό της ταυτότητας των υποκειμένων δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς με βάσεις δεδομένων του δημόσιου τομέα, ή φορέων ιδιωτικού 

τομέα, ή φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης, καθώς και με κάθε άλλο ηλεκτρονικό 
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σύστημα δημόσιου ή άλλου φορέα ή με υπηρεσίες από το οποίο ή τις οποίες 

απαιτείται η παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο της εκπόνησης οικονομικών 

αναλύσεων ή στατιστικών μελετών με βάση τα δεδομένα που τηρεί. 

 

Άρθρο 56 

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Δεδομένα νομικών 

προσώπων - Άρση φορολογικού απορρήτου 

1.  Ο Γ.Κ.Π.Δ. και ο ν. 4624/2019 (Α΄ 137) εφαρμόζονται, για τις ανάγκες του άρθρου 

52, και για τα δεδομένα νομικών προσώπων που αποτελούν υποκείμενα δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, τα οποία επεξεργάζεται η Αρχή. 

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

ν. 4624/2019. 

3. Η υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πιστοληπτικής βαθμολόγησης του άρθρου 

51 του παρόντος και η συγκατάθεση της παρ. 1 του άρθρου 52 του παρόντος 

συνεπάγονται την άρση του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν. 

4174/2013 (Α΄ 170) για τα δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, η επεξεργασία των 

οποίων είναι αναγκαία για την παραγωγή της βαθμολόγησης. 

 

Άρθρο 57 

Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας του Συστήματος 

1. Η επεξεργασία των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και των 

πιστοληπτικών βαθμολογήσεων είναι απόρρητη και διεξάγεται 

αποκλειστικά και μόνο από την Αρχή.  

2. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Αρχή επιλέγει πρόσωπα με 

αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις 

από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την 

τήρηση του απορρήτου. 

3. Η Αρχή οφείλει να έχει διαρκώς σε λειτουργία σύστημα διαχείρισης 

ασφάλειας πληροφοριών, το οποίο ακολουθεί διεθνή πρότυπα και έχει 

πιστοποιηθεί από ανεξάρτητο φορέα διαπιστευμένο από το Εθνικό 

Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.) που προβλέπεται στον ν. 4468/2017 (Α 
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61). Το ανωτέρω σύστημα περιλαμβάνει τουλάχιστον μελέτη 

επικινδυνότητας, πολιτική ασφάλειας και ειδικά, τεχνικά και οργανωτικά, 

μέτρα ασφαλείας σχετικά με την εσωτερική οργάνωση και τη διαχείριση 

των αγαθών, το εμπλεκόμενο ανθρώπινο δυναμικό, το φυσικό 

περιβάλλον λειτουργίας, τον κύκλο ζωής των δεδομένων, τον έλεγχο 

πρόσβασης, τη διαχείριση συνέχισης λειτουργίας και τη διαχείριση 

περιστατικών ασφαλείας. 

4. Η Αρχή οφείλει να εφαρμόζει για την αποφυγή, ανίχνευση και διερεύνηση 

περιστατικών παραβίασης των δεδομένων της μέτρα για: α) την 

καταγραφή ενεργειών πρόσβασης στα δεδομένα για χρόνο ίσο με τους 

χρόνους τήρησης των δεδομένων στο Σύστημα, από τα οποία να 

προκύπτει κατ' ελάχιστο η ταυτότητα αυτού που απέκτησε πρόσβαση, η 

έκταση, ο χρόνος και η ακριβής αιτία  πρόσβασης στα δεδομένα και β) για 

την προστασία της ακεραιότητας των αρχείων. 

5. Η αποτελεσματική λειτουργία των καθορισμένων οργανωτικών και 

τεχνικών μέτρων ελέγχεται περιοδικά. 

 

Άρθρο 58 

Απαγόρευση διάδοσης πληροφοριών 

1. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, ο Διοικητής και το προσωπικό της 

Αρχής  που υπηρετεί σε αυτή με οποιαδήποτε σχέση εργασίας απαγορεύεται να 

διαδίδουν απόρρητες πληροφορίες που έλαβαν κατά την άσκηση των καθηκόντων 

τους και μετά από τη λήξη των καθηκόντων τους.  

2. Η παραβίαση της παρ. 1, συνιστά το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης 

καθήκοντος και δύναται να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης. 

 

 

Άρθρο 59 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης 

καθορίζονται: 
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α) Οι φορείς του δημόσιου τομέα που συνδέονται με το Σύστημα, σύμφωνα με όσα 

αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 46,  

β) ο χρόνος της περιοδικής πρόσβασης της Αρχής στα δεδομένα οικονομικής 

συμπεριφοράς που τηρούνται στους πιστωτές ή άντλησης των δεδομένων αυτών από 

αυτούς, 

γ) οι τεχνικές λεπτομέρειες, οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές του 

Συστήματος,  

δ) το περιεχόμενο των αιτήσεων χορήγησης πιστοληπτικής βαθμολόγησης και οι 

διαδικασίες υποβολής τους στο Σύστημα και άσκησης των δικαιωμάτων των 

υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, 

ε) η διαδικασία πιστοληπτικής βαθμολόγησης, όπως η μέθοδος επεξεργασίας των 

δεδομένων, καθώς και τα κριτήρια και η αριθμητική κλίμακα υπολογισμού της 

βαθμολόγησης, 

στ) οι όροι και προϋποθέσεις και η συχνότητα υποβολής αίτησης χορήγησης 

πιστοληπτικής βαθμολόγησης, σύμφωνα με το άρθρο 51. 

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η 

οποία εκδίδεται μετά από εισήγηση του Διοικητή της Αρχής, καθορίζεται ο τρόπος 

και η μεθοδολογία παραγωγής της ενοποιημένης βαθμολόγησης και της 

διασύνδεσης του Συστήματος της Αρχής με τα συστήματα φορέων πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης,  

3. Με απόφαση της Αρχής καθορίζεται το ύψος της χρέωσης για τη χορήγηση 

αντιγράφου της ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης στους φορείς ιδιωτικού 

τομέα, που προβλέπεται στην παρ. 5 του άρθρου 52. 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών δύνανται να προστίθενται και 

να τροποποιούνται οι σκοποί χορήγησης ενημέρωσης πιστοληπτικής βαθμολόγησης 

σε φορείς του δημόσιου τομέα, 

5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

προστίθενται και τροποποιούνται οι σκοποί επεξεργασίας δεδομένων οικονομικής 

συμπεριφοράς, χορήγησης και διαβίβασης ενημέρωσης πιστοληπτικής 

βαθμολόγησης σύμφωνα με το άρθρο 52,  
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6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

καθορίζονται το ελάχιστο περιεχόμενο και οι υποχρεωτικοί κανόνες που διέπουν τη 

σύμβαση που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 52 μεταξύ της Αρχής και των 

φορέων ιδιωτικού τομέα και της σύμβασης του άρθρου 56 μεταξύ της Αρχής και των 

φορέων πιστοληπτικής αξιολόγησης. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄  

Οργανωτικές διατάξεις σύστασης και λειτουργίας της Ανεξάρτητη Αρχή 

Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

 

Άρθρο  60 

Σύσταση, αποστολή και έδρα  

της Ανεξάρτητης Αρχής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης. 

 

1.  Συστήνεται Ανεξάρτητη Αρχή χωρίς νομική προσωπικότητα με την επωνυμία 

«Ανεξάρτητη Αρχή Πιστοληπτικής Αξιολόγησης» (εφεξής η «Αρχή»). 

2. Κύρια αποστολή της Αρχής είναι η παραγωγή πιστοληπτικών βαθμολογήσεων 

μέσω του Συστήματος, η τήρηση σχετικής βάσης δεδομένων και η ανταλλαγή 

πιστοληπτικών βαθμολογήσεων και πληροφοριών με φορείς πιστοληπτικής 

αξιολόγησης, στο πλαίσιο μείωσης των επιπέδων των μη εξυπηρετούμενων 

ανοιγμάτων και των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς δημόσιους φορείς και ιδιώτες 

πιστωτές, καθώς και για την πρόληψη του φαινομένου της υπερχρέωσης των 

ιδιωτών. 

3. Η έδρα της Αρχής βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής. 

 

  

Άρθρο  61 

Λειτουργική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια  

Η Αρχή απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας, διοικητικής και οικονομικής 

αυτοτέλειας και δεν υπόκειται σε εποπτεία από κυβερνητικά όργανα, κρατικούς 

φορείς ή άλλες διοικητικές αρχές.  
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Άρθρο  62 

Αρμοδιότητες της Αρχής 

1. Η Αρχή έχει, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:  

α). την ολοκληρωμένη διαχείριση του Συστήματος και την τήρηση της σχετικής βάσης 

δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς,  

β). τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς 

υποκειμένων δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που προέρχονται από  φορείς 

του δημόσιου τομέα,  

γ). την εξαγωγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης των υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς, 

δ). την ανταλλαγή πιστοληπτικής βαθμολόγησης υποκειμένων δεδομένων 

οικονομικής συμπεριφοράς με φορείς πιστοληπτικής αξιολόγησης κατά την παρ. 2 

του άρθρου 54, ή την παροχή πιστοληπτικής βαθμολόγησης σε φορείς ιδιωτικού 

τομέα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 52, 

ε) την εκπόνηση οικονομικών αναλύσεων και στατιστικών μελετών με βάση τα 

τηρούμενα από την Αρχή δεδομένα οικονομικής συμπεριφοράς, 

στ) τη στατιστική επεξεργασία ιστορικών δεδομένων με στόχο την ακριβέστερη 

δυνατή πρόβλεψη της πιθανότητας αθέτησης υποχρεώσεων του κάθε φυσικού ή 

νομικού προσώπου, τόσο προς το Δημόσιο/ Φ.Κ.Α. όσο και προς ιδιώτες πιστωτές, 

ζ) τη συμμετοχή και εκπροσώπηση της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς και στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και τη συνεργασία σε διμερές επίπεδο με αντίστοιχους 

φορείς άλλων κρατών για την ανταλλαγή δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, την 

εκπόνηση, ανάληψη και υλοποίηση προγραμμάτων και έργων, την ανταλλαγή 

βέλτιστων πρακτικών και τη λήψη τεχνικής βοήθειας για τα θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων της Αρχής, 

η) τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενημερωτικών σεμιναρίων και προγραμμάτων 

ευαισθητοποίησης για τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής. 

 

Άρθρο  63 
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Προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία του Προέδρου, των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης και του Διοικητή 

 Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και ο Διοικητής της 

Αρχής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, δεσμεύονται μόνο από τον νόμο και 

τη συνείδησή τους και δεν υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο ούτε σε διοικητική 

εποπτεία από κυβερνητικά όργανα ή άλλες διοικητικές αρχές ή άλλον δημόσιο ή 

ιδιωτικό οργανισμό. Ο Πρόεδρος, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης και ο Διοικητής 

της Αρχής απολαμβάνουν προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας. 

 

Άρθρο  64 

Κοινοβουλευτικός έλεγχος 

1.Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 

άρθρο 138Α του  Κανονισμού της Βουλής. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου 

Διοίκησης, καθώς και ο Διοικητής της Αρχής, μετά από κλήση της Επιτροπής Θεσμών 

και Διαφάνειας της Βουλής, καταθέτουν ενώπιον αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 138Α 

σε συνδυασμό με το άρθρο 41Α του Κανονισμού αυτής, σχετικά με θέματα που 

αφορούν στις αρμοδιότητες της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εφόσον της 

ζητηθεί από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, η Αρχή υποχρεούται 

να υποβάλλει στον Πρόεδρο της Βουλής, ειδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του έτους 

για θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ.3 του 

άρθρου 138Α του Κανονισμού της Βουλής. 

2. Ο Διοικητής της Αρχής συντάσσει αναλυτική ετήσια έκθεση προγραμματισμού των 

δραστηριοτήτων της για το επόμενο έτος και ετήσια έκθεση απολογισμού, σύμφωνα 

με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της. Στην έκθεση προγραμματισμού  

περιλαμβάνονται ο σχεδιασμός της μακροπρόθεσμης στρατηγικής κατεύθυνσής της 

και το ετήσιο επιχειρησιακό σχέδιο της. Στην έκθεση απολογισμού παρουσιάζεται το 

έργο που επιτελέστηκε κατά το προηγούμενο έτος και τα αποτελέσματα στους 

κρίσιμους τομείς δράσης της. Η ετήσια έκθεση απολογισμού  υποβάλλεται, μέχρι την 

31η Μαρτίου κάθε έτους, από τον Διοικητή της Αρχής, στον Πρόεδρο της Βουλής και 

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, όπου και συζητείται σύμφωνα με 

όσα ορίζονται  στην παρ.1 του άρθρου 138Α του Κανονισμού της Βουλής. Αναρτάται 
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δε στην ιστοσελίδα της Αρχής και δημοσιεύεται σε σχετική έκδοση του Εθνικού 

Τυπογραφείου. 

 

Άρθρο  65 

Οργανισμός και Εσωτερικοί Κανονισμοί της Αρχής. 

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης 

γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως εκδίδεται ο Οργανισμός, με τον οποίο καθορίζονται η οργάνωση και 

διάρθρωση των υπηρεσιών της Αρχής, η σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση 

οργανικών μονάδων, η σύσταση, κατάργηση ή αλλαγή έδρας περιφερειακών 

υπηρεσιών και η οργανωτική διάρθρωση αυτών, η σύσταση, μετατροπή και 

κατάργηση των οργανικών θέσεων, ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων των οργανικών 

μονάδων και του προσωπικού, ο προσδιορισμός των επιχειρησιακών διαδικασιών 

και συστημάτων διακυβέρνησης και διοίκησης, τα ειδικότερα προσόντα διορισμού 

στους κλάδους και στις ειδικότητες, οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι 

προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής, καθώς και η κατανομή των οργανικών 

θέσεων του προσωπικού της Αρχής ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και 

κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία της Αρχής ρυθμίζονται από τον 

οργανισμό και τον κανονισμό λειτουργίας της, αντίστοιχα.  

2. Με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 

Συμβουλίου Διοίκησης και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εκδίδεται ο Κανονισμός Λειτουργίας αυτής, με τον οποίο καθορίζονται ειδικότερα 

θέματα λειτουργίας και άσκησης των αρμοδιοτήτων της Αρχής, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα. Επίσης, με τον Κανονισμό της 

Λειτουργίας της Αρχής καθορίζονται: α) κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 

4 του άρθρου 73 για τη σύγκρουση συμφερόντων του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης και β) τα ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τις 

συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και το πλαίσιο λειτουργίας και 

λήψης αποφάσεών του. 

3. Με απόφαση του Διοικητή, η οποία εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του 

Συμβουλίου Διοίκησης που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 
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εκδίδονται επιμέρους κανονισμοί με τους οποίους καθορίζονται, ιδίως, ειδικότερες 

επιχειρησιακές διαδικασίες και τα καθήκοντα του προσωπικού των υπηρεσιών της. 

 

Άρθρο  66 

Όργανα διοίκησης της Αρχής 

Τα όργανα διοίκησης της Αρχής είναι το Συμβούλιο Διοίκησης και ο Διοικητής. 

 

Άρθρο  67 

 Σύνθεση του Συμβουλίου Διοίκησης 

Το Συμβούλιο Διοίκησης είναι πενταμελές και αποτελείται από τον Πρόεδρο και 

τέσσερα (4) μέλη. Στις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοίκησης συμμετέχει ο 

Διοικητής της Αρχής, ως εκ της ιδιότητας του, χωρίς δικαίωμα ψήφου. 

 

 

Άρθρο 68 

Προσόντα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης είναι πρόσωπα εγνωσμένου 

κύρους, υψηλής επιστημονικής συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε 

τομείς που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες της Αρχής  και του Συμβουλίου 

Διοίκησης.  

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν:  

α) πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών της  

αλλοδαπής. Συνεκτιμώμενα προσόντα κατά την επιλογή είναι τα εξής: 

α). η αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης του 

Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.),  

β). οι μεταπτυχιακοί ή διδακτορικοί τίτλοι ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής, που αποδεικνύουν την 

επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής και τις 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης γνωστικά αντικείμενα,  

γ) επαγγελματική εμπειρία σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής και τις 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου Διοίκησης αντικείμενα δέκα (10) τουλάχιστον ετών, 

585 



28 

 
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα 

Τ: 210 6475 600 • E: contact@dpa.gr  • www.dpa.gr 

 

 δ) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας και ιδίως της αγγλικής. Η γνώση 

επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. 

3. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν τα προσόντα διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού. 

 

Άρθρο 69 

Διαδικασία επιλογής, διορισμός και θητεία του Προέδρου και των μελών του 

Συμβουλίου Διοίκησης 

1. Για την επιλογή των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης διεξάγεται ανοικτός 

διαγωνισμός. 

2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισμό γίνεται από ανεξάρτητη Επιτροπή 

Επιλογής, η οποία απαρτίζεται από:  

 α) τον Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., με αναπληρωτή του Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., που 

υποδεικνύεται από αυτόν, ως Πρόεδρο,  

β) έναν (1) Αντιπρόεδρο ή Σύμβουλο του Α.Σ.Ε.Π., ο οποίος υποδεικνύεται από τον 

Πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π.,  

 γ)έναν (1) Αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), ο οποίος 

ορίζεται από τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ.,  

 δ) τον Ειδικό Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και  

ε) έναν εκπρόσωπο της Τράπεζας της Ελλάδος, ο οποίος υποδεικνύεται από τον 

Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, ως μέλη.  

3. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων, ο 

οποίος αποτελείται από διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των σχετικών 

θέσεων, ήτοι δέκα (10), και υποβάλλεται στον Υπουργό Οικονομικών. Αν οι 

υποψήφιοι είναι λιγότεροι από το διπλάσιο αριθμό των θέσεων, περιλαμβάνονται 

όλοι οι υποψήφιοι στον εν λόγω κατάλογο. 

 4. Ο Υπουργός Οικονομικών επιλέγει από τον κατάλογο της παρ. 3 ισάριθμους με τις 

προς πλήρωση θέσεις επικρατέστερους υποψηφίους και υποβάλλει για την σύμφωνη 

γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής κάθε έναν από αυτούς 

ξεχωριστά, κατά την προβλεπόμενη από τον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία. Αν η 

Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν παράσχει τη σύμφωνη γνώμη της για έναν ή 
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περισσότερους από τους προταθέντες υποψηφίους, ο Υπουργός Οικονομικών 

προτείνει νέους υποψηφίους από τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων της 

παρ. 3.  

 5. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής διορίζονται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, με πενταετή θητεία, με την επιφύλαξη της παρ.  6 η οποία μπορεί να 

ανανεωθεί για μία (1) φορά. 

6. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, δύο (2) μέλη κληρώνονται από τον 

Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης αμέσως μετά από τη λήψη της απόφασης 

επιλογής τους και διορίζονται για θητεία τριών (3) ετών, και τα άλλα δύο (2) για 

θητεία πέντε (5) ετών. Στην κλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος  του 

Συμβουλίου της Διοίκησης, που διορίζεται για θητεία πέντε (5) ετών. Αν ανανεωθεί η 

θητεία μέλους που διορίσθηκε σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρούσας, η 

ανανέωση χωρεί για πλήρη θητεία πέντε (5) ετών. 

7. Η θητεία των μελών παρατείνεται αυτοδίκαια μέχρι τον διορισμό νέων. Ο χρόνος 

παράτασης της θητείας δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση τους έξι (6) μήνες.  

8. Το Συμβούλιο Διοίκησης μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί, εάν κάποια από τα 

μέλη του εκλείψουν ή αποχωρήσουν για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον τα λοιπά μέλη 

επαρκούν για τον σχηματισμό απαρτίας. 

 

Άρθρο  70 

Αναπλήρωση Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης 

Τον Πρόεδρο  του Συμβουλίου Διοίκησης, όταν κωλύεται ή απουσιάζει, αναπληρώνει 

ένα (1) από τα υπόλοιπα  μέλη, που έχει ορισθεί προς τούτο με απόφαση του 

Προέδρου, που λαμβάνεται εντός τριών (3) μηνών από τον διορισμό του Συμβουλίου 

Διοίκησης.  

 

Άρθρο  71 

Κωλύματα διορισμού Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

 1. Δεν μπορεί να διορισθεί Πρόεδρος και μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης πρόσωπο 

που έχει  τα κωλύματα διορισμού που προβλέπονται στα άρθρα 5 και 8 του Κώδικα 
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Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ., (ν. 

3528/2007, Α΄ 26), είτε κατά τον χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των 

αιτήσεων, είτε κατά τον χρόνο του διορισμού και επιπλέον όποιος:  

α) έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού ή άλλου 

νομικού προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της 

οριστικής παύσης, ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, 

οφειλόμενο σε υπαιτιότητά του,  

β) έχει αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος, ή του 

έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε 

δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, 

γ) συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας με την Αρχή.  

δ) είναι εν ενεργεία δικαστικός λειτουργός, είναι ή έχει διατελέσει μέλος της Βουλής 

των Ελλήνων ή μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ή υπήρξε μέλος της 

Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ή μέλος των εκτελεστικών οργάνων πολιτικού κόμματος, 

κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ή έχει ανακηρυχθεί 

υποψήφιος βουλευτής, κατά τις ίδιες ως άνω περιόδους. 

2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν μπορούν να είναι σύζυγοι 

ή συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή συγγενείς εξ αίματος 

ή εξ αγχιστείας, κατ` ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε, έως και 

δευτέρου βαθμού με τον Διοικητή ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου 

Διοίκησης, του Προέδρου συμπεριλαμβανομένου. 

3. Ως προς τα κωλύματα διορισμού, για τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου 

Διοίκησης εφαρμόζεται αναλόγως και το άρθρο 67 του ν. 4622/2019 (Α΄133) περί 

κωλυμάτων διορισμού των μελών της κυβέρνησης, υφυπουργών και εν γένει των 

οργάνων διοίκησης του δημόσιου τομέα.  

 

Άρθρο  72 

Ασυμβίβαστα Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου είναι μερικής απασχόλησης και δεν 

αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργήματος, καθώς και η 

άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του Δημοσίου, ανεξάρτητων αρχών, των 
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Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των επιχειρήσεών τους, 

των ν.π.δ.δ και των κρατικών ν.π.ι.δ. ή δημόσιων επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη 

διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.  

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν ασκούν οποιοδήποτε έμμισθο ή άμισθο 

λειτούργημα ή οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική δραστηριότητα που δεν 

συμβιβάζεται με την ιδιότητα ή τα καθήκοντα μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης. 

Ιδίως, δεν παρέχουν υπηρεσίες ή έχουν οποιαδήποτε έννομη σχέση με εταιρεία ή 

επιχείρηση, εκ της οποίας μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων και έχουν 

υποχρέωση γνωστοποίησης όλων των καταστάσεων που μπορεί να συνιστούν 

σύγκρουση συμφερόντων. Δεν συνιστά για αυτούς ασυμβίβαστο η άσκηση 

καθηκόντων μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού 

Ιδρύματος, με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης και η άσκηση καθηκόντων 

μέλους του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. 

 

Άρθρο  73 

Υποχρεώσεις Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης κατά την άσκηση 

καθηκόντων 

1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, κατά την εκτέλεση των 

καθηκόντων τους, έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας, της 

αμεροληψίας και της ακεραιότητας, να υπηρετούν με συνέπεια τους σκοπούς της 

Αρχής και να ασκούν τις αρμοδιότητες που τους ανατίθενται σύμφωνα με τo άρθρο 

80 του παρόντος με γνώμονα την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και 

αποδοτική λειτουργία και δράση της Αρχής.  

2. Ως προς τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τον  Πρόεδρο και 

τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης εφαρμόζονται τα άρθρα 71-74 του ν. 4622/2019.  

3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, υποχρεούνται σε δήλωση και 

έλεγχο τη περιουσιακής τους κατάστασης, σύμφωνα με το ν. 3213/2003 (Α΄309) κατά 

την διάρκεια της θητείας τους. 

4. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης υπογράφουν δήλωση για την 

μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων, προτού αναλάβουν τα καθήκοντά τους. Όταν 

οποιοδήποτε θέμα που άπτεται των συμφερόντων του Προέδρου ή άλλου μέλους 
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τεθεί ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης, το μέλος αυτό υποχρεούται να προβεί σε 

δήλωση κατά την έναρξη της συζήτησης σχετικά με τον λόγο που επιβάλλει την αποχή 

του από την συζήτηση και την λήψη απόφασης και δεν προσμετράται για τον 

υπολογισμό της απαρτίας. Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής περισσότερων του 

ενός μελών, λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, το Συμβούλιο Διοίκησης, βρίσκεται σε 

απαρτία και αποφασίζει νόμιμα, με τα λοιπά, μη κωλυόμενα μέλη. Κατά τα λοιπά 

εφαρμόζεται το άρθρο 7 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. 

 

Άρθρο  74 

Σύμφωνο εμπιστευτικότητας  

Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης υπογράφουν σύμφωνο 

εμπιστευτικότητας που αποτελεί μονομερή δήλωσή τους με την οποία 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση εμπιστευτικότητας, καθώς και την υποχρέωση να μην 

αποκαλύπτουν, αναπαράγουν ή χρησιμοποιούν προς ίδιο όφελος ή προς όφελος 

τρίτου εμπιστευτικές πληροφορίες στις οποίες αποκτούν πρόσβαση εξαιτίας της 

θέσης που κατέχουν.   

 

Άρθρο 75 

Κυρώσεις 

Η παράβαση των υποχρεώσεων των άρθρων 73 και 74, καθώς και των διατάξεων του 

Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής συνιστούν σοβαρό πειθαρχικό 

παράπτωμα. 

 

Άρθρο  76 

Παύση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

 1. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης παύονται από το αξίωμά τους 

με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, για τους εξής λόγους: 

 α) Για αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων τους λόγω κωλύματος, νόσου ή 

αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) 

συνεχόμενους μήνες, ή αν δεν έχουν εκπληρώσει τα καθήκοντά τους για τρεις (3) 
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συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου 

Διοίκησης, 

 β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων τους. Σπουδαίο 

λόγο συνιστά, ιδίως, η αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβαν 

γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και η κατάχρηση της θέσης τους για 

ίδιο, προσωπικό ή εμπορικό όφελος, 

 γ) αν παραπεμφθούν αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα που συνεπάγεται 

κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

δ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης τους σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

ε) αν δεν προβούν στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις περί σύγκρουσης 

συμφερόντων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 73 παρ.4. 

στ) αν έχουν αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός 

επαγγέλματος, ή τους έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή 

στελέχους οποιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού 

παραπτώματος,  

ζ) αν εκλεγούν μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 

των εκτελεστικών οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος, ή αν ανακηρυχθούν 

υποψήφιοι βουλευτές, η αν διορισθούν μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός,   

θ) αν είναι σύζυγοι  ή  συμβιούντες κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 

ή συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας κατ΄ ευθεία γραμμή απεριορίστως εκ πλαγίου 

έως και δεύτερου βαθμού με τον Διοικητή ή τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος 

του Συμβουλίου Διοίκησης.  

2. Ο Πρόεδρος ή μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης που έχει παυθεί από το αξίωμά 

του δύναται να προσβάλει με προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας 

την απόφαση περί παύσης του. Η προθεσμία και η άσκηση της προσφυγής δεν 

αναστέλλουν την προσβαλλόμενη απόφαση. 

 

Άρθρο 77 

Παραίτηση Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 
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Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, που προτίθενται να 

παραιτηθούν, ενημερώνουν τον Υπουργό Οικονομικών και το Συμβούλιο Διοίκησης  

τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την παραίτησή τους. Η παραίτηση γίνεται 

αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.   

 

Άρθρο 78 

Κένωση θέσης Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης λόγω θανάτου, 

παραίτησης ή παύσης 

Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, 

λόγω θανάτου, παραίτησης ή παύσης, διορίζεται νέος Πρόεδρος ή μέλος, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 69, εντός δύο (2) μηνών από την 

κένωση της θέσης για πλήρη θητεία. Μέχρι τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους, η 

λειτουργία του Συμβουλίου Διοίκησης δεν διακόπτεται. Για το διάστημα μέχρι τον 

διορισμό νέου Προέδρου τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο αναπληρωτής του ή, εάν δεν 

υπάρχει αναπληρωτής, καθήκοντα Προέδρου ασκεί κάποιο από τα υπολειπόμενα 

μέλη με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης. 

 

Άρθρο 79 

Λήξη θητείας Προέδρου και μελών του Συμβουλίου Διοίκησης 

Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης 

ξεκινάει τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν από την εκπνοή της θητείας τους, σύμφωνα 

με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 69. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας για τον διορισμό νέου Προέδρου ή μέλους κατά τα ανωτέρω, η θητεία 

του απερχόμενου Προέδρου ή μέλους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό 

νέων και σε κάθε περίπτωση για διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι 

(6) μήνες. 

 

 Άρθρο  80 

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Διοίκησης 

1. Το Συμβούλιο Διοίκησης έχει τις εξής αρμοδιότητες:   
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α) εγκρίνει τον στρατηγικό και επιχειρησιακό σχεδιασμό της Αρχής, το σχέδιο 

προϋπολογισμού της Αρχής, πριν από την υποβολή του στο Γενικό Λογιστήριο του 

Κράτους, και την ετήσια έκθεση απολογισμού των δραστηριοτήτων της Αρχής, 

β) κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους για τη θέση του Διοικητή 

και υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών, 

γ) ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών, για έργα παροχής 

υπηρεσιών ή για προμήθειες ειδών καθαρής αξίας άνω των διακοσίων χιλιάδων 

(200.000) ευρώ, 

δ) κατόπιν εισήγησης του Διοικητή υποβάλλει απευθείας στον Υπουργό Οικονομικών  

τις νομοθετικές διατάξεις και την έκδοση κανονιστικών πράξεων για ζητήματα που 

εμπίπτουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων της Αρχής 

ε) παρέχει τη γνώμη του για:  

εα) τον σχεδιασμό της πολιτικής προσωπικού της Αρχής και παρακολουθεί την 

εφαρμογή αυτής,  

εβ) την ανάπτυξη και την εφαρμογή μεθοδολογιών και ειδικότερων συστημάτων 

ποιοτικής και ποσοτικής αξιολόγησης, προαγωγών, βαθμολογικής και υπηρεσιακής 

εξέλιξης του προσωπικού της Αρχής,  

εγ) την ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και στο Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών,  

εδ) την σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης δράσεων της Αρχής 

από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την Υπηρεσία Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων της Ε.Ε., τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Ε.Ο.Χ.), και 

οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδότησης εκτός του κρατικού προϋπολογισμού,  

εε) την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με διεθνείς οργανισμούς, 

στ) παρέχει τη σύμφωνη γνώμη του για:  

στα)  την κατάρτιση του Οργανισμού της Αρχής, καθώς και για την τροποποίησή του,  

στβ) τον Κανονισμό Λειτουργίας και τους επιμέρους Κανονισμούς της Αρχής. 

2. Όταν ζητείται η γνώμη του Συμβουλίου Διοίκησης, τεκμαίρεται ότι αυτή είναι 

θετική μετά από την παρέλευση άπρακτης αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) 

ημερών από την υποβολή του σχετικού ερωτήματος προς αυτό. 
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Άρθρο 81 

Διοικητής της Αρχής 

Στην Αρχή συστήνεται θέση Διοικητή, ο οποίος τελεί σε καθεστώς πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης και είναι ο επικεφαλής της Αρχής. Ο Διοικητής 

διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν 

σύμφωνης γνώμης του Συμβουλίου Διοίκησης, με πλειοψηφία των τεσσάρων 

πέμπτων (4/5) του συνόλου των μελών του, και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, με πενταετή θητεία. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί μόνο μία 

φορά.  

 

Άρθρο 82 

Προσόντα διορισμού Διοικητή 

1. Ο Διοικητής είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρους, υψηλής επιστημονικής 

συγκρότησης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τομείς που έχουν σχέση με τις 

αρμοδιότητες της Αρχής, και ειδικά στους τομείς των χρηματοοικονομικών της 

συλλογής, επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων, καθώς και της 

διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, και της πρόληψης της αφερεγγυότητας 

νοικοκυριών και επιχειρήσεων.  

2. Οι υποψήφιοι πρέπει να  έχουν : 

α) Πτυχίο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος Α.Ε.Ι. ή ισότιμο τίτλο σπουδών σχολών 

της ημεδαπής ή αλλοδαπής,  

β) μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της 

ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ισότιμου της αλλοδαπής, που να αποδεικνύει την 

επιστημονική εξειδίκευση σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής γνωστικά 

αντικείμενα,  

γ) σημαντική διοικητική εμπειρία σε θέσεις ευθύνης, σε διοίκηση ανθρώπινου 

δυναμικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και δραστηριοτήτων, 

συντονισμό ομάδων, διαδικασίες στοχοθεσίας και παρακολούθησης επίτευξης 

στόχων,  

δ) άριστη γνώση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας, ιδίως, της αγγλικής. Η γνώση 

επιπλέον ξένων γλωσσών θεωρείται επιπρόσθετο προσόν, και 
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ε) αποδεδειγμένη εμπειρία δέκα (10) τουλάχιστον ετών σε πολιτικές, έργα και 

δράσεις σε συναφή προς τους σκοπούς της Αρχής αντικείμενα, όπως προστασίας 

προσωπικών δεδομένων, ανάπτυξης και ενίσχυσης μηχανισμών πρόληψης 

αφερεγγυότητας, ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης κινδύνων, οργανωτικών 

μεταρρυθμίσεων και διαχείρισης αλλαγών. Η εμπειρία από ανάλογα έργα σε διεθνείς 

οργανισμούς και χώρες του εξωτερικού αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν. 

 3. Η κατοχή επαγγελματικών πιστοποιήσεων από αναγνωρισμένους φορείς 

επαγγελματικής πιστοποίησης, σχετικά με τα θέματα αρμοδιότητας της Αρχής 

αξιολογείται ως επιπρόσθετο προσόν. 

4. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν  τα προσόντα διορισμού τόσο κατά τον χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο του διορισμού. 

 

Άρθρο  83 

Διαδικασία πλήρωσης της θέσης Διοικητή 

1. Για την επιλογή του Διοικητή διεξάγεται ανοικτός διαγωνισμός.  

 2. Η αξιολόγηση των υποψηφίων προς διορισμό γίνεται από την ανεξάρτητη 

Επιτροπή Επιλογής του άρθρου 69. Η Επιτροπή Επιλογής καταρτίζει κατάλογο των 

τεσσάρων (4) επικρατέστερων υποψηφίων, με βάση προκαθορισμένα και 

αντικειμενικά κριτήρια, ο οποίος υποβάλλεται στο Συμβούλιο Διοίκησης. Αν οι 

υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τέσσερις (4), περιλαμβάνονται όλοι οι υποψήφιοι 

στον εν λόγω κατάλογο.  

3. Το Συμβούλιο Διοίκησης κατατάσσει τους δύο (2) επικρατέστερους υποψηφίους 

με σειρά προτεραιότητας και υποβάλλει πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών. Ο 

Υπουργός Οικονομικών υποβάλλει τον Διοικητή, στην Επιτροπή Θεσμών και 

Διαφάνειας της Βουλής, για την σύμφωνη γνώμη της, κατά την προβλεπόμενη από 

τον Κανονισμό της Βουλής διαδικασία. Αν η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν 

παράσχει την σύμφωνη γνώμη της για τον προταθέντα υποψήφιο, η διαδικασία του 

δεύτερου εδαφίου της παρούσας επαναλαμβάνεται για τον έτερο των δύο 

επικρατέστερων υποψηφίων.  

 

Άρθρο  84 

595 



38 

 
Λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα 

Τ: 210 6475 600 • E: contact@dpa.gr  • www.dpa.gr 

 

Κωλύματα  

1.Δεν μπορεί να διορισθεί Διοικητής της Αρχής πρόσωπο που έχει τα κωλύματα  του 

άρθρου 69 του ν. 4622/2019 και των άρθρων 5  και 8 του ν. 3528/2007 κατά τον χρόνο 

λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και κατά τον χρόνο του διορισμού και 

επιπλέον όποιος: 

α)  έχει απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου 

του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης, ή 

λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε 

υπαιτιότητά τους, 

β) έχει αποκλεισθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός επαγγέλματος, ή να  του 

έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους οποιασδήποτε 

δημόσιας αρχής, λόγω σοβαρού πειθαρχικού παραπτώματος, 

γ) είναι σύζυγος ή συμβίος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή 

συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή κατιών σε ευθεία 

γραμμή του Προέδρου ή άλλου μέλους του Συμβουλίου Διοίκησης, 

δ) είναι ή  έχει διατελέσει μέλος της Βουλής των Ελλήνων ή του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός, ή μέλος των εκτελεστικών 

οργάνων πολιτικού κόμματος, κατά την τρέχουσα ή την προηγούμενη 

κοινοβουλευτική περίοδο, ή να έχει ανακηρυχθεί υποψήφιος βουλευτής, κατά τις 

ίδιες ως άνω περιόδους. 

2. Αν ο Διοικητής είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος ή όργανο ή λειτουργός φορέων 

του Δημοσίου, με τη λήξη της θητείας του επανέρχεται στην οργανική θέση που 

κατείχε πριν από τον διορισμό του. Σε αυτή την περίπτωση, ο χρόνος της θητείας του 

λογίζεται, για κάθε βαθμολογική και μισθολογική έννομη συνέπεια, ως χρόνος 

πραγματικής υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης. 

 

 

Άρθρο 85 

Ασυμβίβαστα 

1.Κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητή αναστέλλεται η άσκηση έμμισθου ή 

άμισθου δημόσιου λειτουργήματος, η άσκηση καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση του 
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Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθμού και των 

επιχειρήσεών τους, των ν.π.δ.δ. και των ν.π.ι.δ. του Δημοσίου ή δημόσιων 

επιχειρήσεων ή επιχειρήσεων, τη διοίκηση των οποίων ορίζει το Δημόσιο (με 

διοικητική πράξη ή ως μέτοχος, καθώς και οποιαδήποτε άλλη επαγγελματική 

δραστηριότητα. Ο Διοικητής, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, παύει 

οποιαδήποτε έννομη σχέση με επιχείρηση, εταιρεία, και νομική οντότητα, από την 

οποία μπορεί να προκληθεί σύγκρουση συμφερόντων. 

2.Ως προς τα ασυμβίβαστα του Διοικητή εφαρμόζονται και τα άρθρα 70 έως και 74 

του ν. 4622/2019. 

 

Άρθρο  86 

Υποχρεώσεις Διοικητή κατά την εκτέλεση καθηκόντων 

1. Ο Διοικητής, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, έχει υποχρέωση να τηρεί τις 

αρχές της αντικειμενικότητας, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας, να υπηρετεί 

με συνέπεια τους σκοπούς της Αρχής και να ασκεί τις αρμοδιότητές του με γνώμονα 

την επίτευξη των στόχων και την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία και 

δράση της Αρχής.  

2. Ο Διοικητής, υποχρεούται σε δήλωση και έλεγχο της περιουσιακής του 

κατάστασης, σύμφωνα με το ν. 3213/2003 (Α΄309) κατά την διάρκεια της θητείας του 

3. Ως προς τους κανόνες αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων για τον Διοικητή 

εφαρμόζονται τα άρθρα 71 -74 του ν. 4622/2019. 

 

 

 

 

Άρθρο 87 

Κυρώσεις 

Η παράβαση των υποχρεώσεων των  παρ. 1  και 2 του άρθρου 86, καθώς και των 

διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Αρχής συνιστά σοβαρό 

πειθαρχικό παράπτωμα.   
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Άρθρο 88 

Παύση Διοικητή 

1. Όταν συντρέχουν αναμφισβήτητα πραγματικά περιστατικά που συνιστούν λόγο 

παύσης του Διοικητή πριν από τη λήξη της θητείας του, ο Διοικητής παύεται με 

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από αιτιολογημένη πρόταση του 

Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των 

μελών του. Η απόφαση περί παύσης δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.  

2. Ο Υπουργός Οικονομικών δύναται οποτεδήποτε να ζητήσει τη γνώμη του 

Συμβουλίου Διοίκησης, εάν συντρέχουν πραγματικά περιστατικά που συνιστούν 

λόγο πρόωρης παύσης του Διοικητή. Ο Διοικητής παύεται πρόωρα για τους εξής 

λόγους: 

α) Για αδυναμία εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω κωλύματος, νόσου ή 

αναπηρίας, σωματικής ή πνευματικής, που διαρκεί για περισσότερους από τρεις (3) 

συνεχόμενους μήνες, ή αν δεν έχει εκπληρώσει τα καθήκοντά του για τρεις (3) 

συνεχόμενους μήνες για οποιονδήποτε άλλον λόγο, χωρίς την άδεια του Συμβουλίου 

Διοίκησης, 

 β) για σπουδαίο λόγο που αφορά στην εκτέλεση των καθηκόντων του, όπως ιδίως, η 

αποκάλυψη εμπιστευτικών θεμάτων, για τα οποία έλαβε γνώση κατά την άσκηση των 

καθηκόντων του και η κατάχρηση της θέσης του για ίδιο, προσωπικό ή οικονομικό 

όφελος, 

 γ) αν παραπεμφθεί αμετάκλητα στο ακροατήριο για αδίκημα που συνεπάγεται 

κώλυμα διορισμού σε θέση δημόσιου υπαλλήλου ή έκπτωση δημόσιου υπαλλήλου, 

σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 149 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

δ) εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις θέσης του σε αυτοδίκαιη αργία, σύμφωνα 

με την παρ. 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

ε) αν έχει αποκλεισθεί ή παυθεί από αρμόδια αρχή από την άσκηση ενός 

επαγγέλματος, ή του έχει απαγορευθεί η ανάληψη θέσης Προϊσταμένου ή στελέχους 

οποιουδήποτε δημόσιου νομικού προσώπου, λόγω σοβαρού πειθαρχικού 

παραπτώματος,  
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στ) αν εκλεγεί μέλος της Βουλής των Ελλήνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των 

εκτελεστικών οργάνων διοίκησης πολιτικού κόμματος, ή αν ανακηρυχθεί υποψήφιος 

βουλευτής,  

ζ) αν διορισθεί μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός,   

η) αν είναι σύζυγος  ή  συμβίος κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4356/2015 ή 

συγγενής εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού ή κατιών σε ευθεία 

γραμμή με τον Πρόεδρο ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης.  

3. Ο Διοικητής, που έχει παυθεί από το αξίωμά του, δύναται να προσβάλει με 

προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας την απόφαση περί παύσης του. 

Η άσκηση προσφυγής δεν αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης απόφασης. 

 

Άρθρο 89 

Παραίτηση Διοικητή 

Ο Διοικητής, όταν προτίθεται να παραιτηθεί από το αξίωμά του, ενημερώνει τον 

Υπουργό Οικονομικών και το Συμβούλιο Διοίκησης, τρεις (3) τουλάχιστον μήνες πριν 

από την παραίτησή του. Η παραίτηση γίνεται αποδεκτή με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

Άρθρο 90 

Κένωση της θέσης του Διοικητή  λόγω θανάτου, παύσης και παραίτησης 

Σε κάθε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διοικητή λόγω θανάτου, παύσης ή 

παραίτησης, διορίζεται νέος Διοικητής σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται 

στο άρθρο 83, εντός δύο (2) μηνών από την κένωση της θέσης.  Για το διάστημα μέχρι 

τον διορισμό νέου Διοικητή, τα καθήκοντα αυτού ασκεί ο Γενικός Διευθυντής της 

Αρχής, ή, εάν δεν υπάρχει ή αδυνατεί να εκπληρώσει τα καθήκοντά του, καθήκοντα 

Διοικητή ασκεί ένας εκ των Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής 

Υπηρεσίας, που ορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης.  

 

Άρθρο  91 

Λήξη της θητείας 
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1. Η διαδικασία για τον διορισμό νέου Διοικητή ξεκινάει τρεις (3) τουλάχιστον μήνες 

πριν τη λήξη της θητείας του.   

2. Σε περίπτωση καθυστέρησης επιλογής του Διοικητή μετά από τη λήξη της θητείας 

του, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής 

ως αναπληρωτής για το χρονικό διάστημα από τη λήξη της θητείας του μέχρι τον 

διορισμό του διαδόχου του. Αν ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να εκτελέσει 

τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί αυτά, με απόφαση του 

Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως αναπληρωτής ένας εκ των Διευθυντών της Γενικής 

Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας μέχρι τον διορισμό του νέου Διοικητή της Αρχής 

ή την ανάληψη των καθηκόντων του υφισταμένου. Το ενδιάμεσο αυτό διάστημα δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.  

 

Άρθρο 92 

Αρμοδιότητες Διοικητή 

1. Οι αρμοδιότητες της Αρχής που προβλέπονται στο άρθρο 62 ασκούνται από τον 

Διοικητή της, πλην αυτών που κατά το άρθρο 80, ασκούνται από το Συμβούλιο 

Διοίκησης. Ο Διοικητής ασκεί, ιδίως, τις ακόλουθες αρμοδιότητες: 

α) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης για όλα τα θέματα αρμοδιότητάς του, 

β) διαμορφώνει και επικαιροποιεί τον μακροπρόθεσμο στρατηγικό σχεδιασμό της 

Αρχής. Επίσης καταρτίζει και αναθεωρεί, εφόσον απαιτείται, το ετήσιο επιχειρησιακό 

σχέδιο της Αρχής και καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και τα κριτήρια αξιολόγησης των οργανικών μονάδων 

αυτής, των Προϊσταμένων αυτών και του προσωπικού τους, καθώς και κάθε άλλο 

σχετικό θέμα,  

γ) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης τις αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις για 

ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Αρχής,  

δ) υποβάλλει απαντήσεις της Αρχής, για ερωτήσεις, επερωτήσεις και επίκαιρες 

ερωτήσεις προς την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, για την 

υποβοήθηση της άσκησης των κοινοβουλευτικών αρμοδιοτήτων,  

ε) λαμβάνει μέτρα για τη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων 

στις υπηρεσίες που υπάγονται στην Αρχή,  
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στ) λαμβάνει μέτρα για την κίνηση της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης ενώπιον των 

αρμόδιων πειθαρχικών συμβουλίων, 

ζ) αποφασίζει για τη συμμετοχή της Αρχής σε ομάδες εργασίας ή επιτροπές της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνών οργανισμών με αντικείμενο που άπτεται των 

αρμοδιοτήτων της,  

η) εκπροσωπεί την Αρχή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για κάθε ζήτημα που αφορά 

στους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της Αρχής, 

θ) προΐσταται του συνόλου του προσωπικού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον 

Οργανισμό και στον Κανονισμό Λειτουργίας της Αρχής,  

ι) επιλέγει και τοποθετεί τους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων κάθε 

επιπέδου της Αρχής, και αποφασίζει για την πρόωρη λήξη της θητείας τους και την 

απαλλαγή ή μετακίνησή τους, 

ια). συγκροτεί τα Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στην Αρχή, καθώς και 

ομάδες εργασίας ή έργου, συμβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης. 

ιβ). ορίζει τον Πρόεδρο, τα μέλη, τον εισηγητή και τον γραμματέα όλων των διαρκών 

και μη συλλογικών οργάνων της Αρχής. 

ιγ). οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης και 

εξειδίκευσης του προσωπικού που υπάγεται στις οργανικές μονάδες της Αρχής,  

ιδ). υποδεικνύει εκπροσώπους της Αρχής σε συλλογικά όργανα άλλων Υπουργείων 

και Φορέων, 

ιε) συγκροτεί Ομάδες Εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του 

δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 1892/ 1990 (Α΄ 101),  

καθώς και Ανεξάρτητων Αρχών για τη συνδρομή στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του 

έργου της Αρχής σε θέματα που απαιτείται ειδική επιστημονική κατάρτιση και 

τεχνογνωσία. 

ιστ). αποφασίζει για τα ειδικότερα προσόντα και τα κριτήρια πρόσληψης 

προσωπικού στην Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 101 και για την υποβολή στους 

αρμόδιους φορείς και στο Α.Σ.Ε.Π. των αντίστοιχων αιτημάτων για τις σχετικές 

προκηρύξεις,  

ιζ). είναι πειθαρχικός προϊστάμενος του συνόλου του προσωπικού της Αρχής, και 

δύναται να επιβάλει ποινή επίπληξης ή προστίμου έως τις αποδοχές ενός (1) μηνός. 
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2. Ο Διοικητής της Αρχής δύναται, με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην 

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να μεταβιβάζει στους προϊσταμένους των οργανικών 

μονάδων της Αρχής, αρμοδιότητες ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν «Με 

εντολή Διοικητή» αποφάσεις, πράξεις ή άλλα έγγραφα. Επιτρέπεται η περαιτέρω 

εξουσιοδότηση υπογραφής από τα όργανα στα οποία μεταβιβάστηκαν οι 

αρμοδιότητες ή τα οποία εξουσιοδοτήθηκαν να υπογράφουν από τον Διοικητή της 

Αρχής, σε ιεραρχικά υφιστάμενα όργανα αυτών, στις περιπτώσεις που αυτό 

προβλέπεται από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ` εξουσιοδότηση του πρώτου 

εδαφίου. Στην περίπτωση που η ως άνω περαιτέρω εξουσιοδότηση παρέχεται από 

όργανο στο οποίο:  

α) Είχε μεταβιβασθεί η αρμοδιότητα, το εξουσιοδοτούμενο όργανο υπογράφει με 

εντολή του οργάνου που του παρείχε την εξουσιοδότηση ή  

β) είχε παρασχεθεί η εξουσιοδότηση υπογραφής, το εξουσιοδοτούμενο όργανο 

υπογράφει «Με εντολή Διοικητή». Οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παρούσα 

δύνανται να τροποποιούνται εν όλω ή εν μέρει από το ίδιο όργανο, ανεξαρτήτως 

αλλαγής του προσώπου που τις εξέδωσε. 

 

Άρθρο 93 

Αναπλήρωση Διοικητή 

Σε περίπτωση προσωρινής αδυναμίας του Διοικητή να εκτελέσει τα καθήκοντά του, 

με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής ως 

αναπληρωτής για  όσο διάστημα ο Διοικητής τελεί σε προσωρινή αδυναμία 

εκτέλεσης των καθηκόντων του. Αν ο ορισθείς ως αναπληρωτής αδυνατεί να 

εκτελέσει τα καθήκοντά του ή για οποιονδήποτε λόγο παύσει να εκτελεί αυτά, με 

απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται ως αναπληρωτής ένας εκ των 

Διευθυντών της Γενικής Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας μέχρι την ανάληψη των 

καθηκόντων του υφιστάμενου Διοικητή. Το ενδιάμεσο αυτό διάστημα δεν 

επιτρέπεται να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.  

 

Άρθρο 94 

Προϋπολογισμός και οικονομική διαχείριση 
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1. Για την κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού δαπανών της Αρχής και των 

προβλέψεων στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.), 

καθώς και τα θέματα δημοσιονομικής διαχείρισης και δημόσιου λογιστικού 

εφαρμόζεται ο ν. 4270/2014 (Α` 143). 

2. Η Αρχή, με ευθύνη του προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών της, υποβάλλει 

απευθείας στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το σχέδιο προϋπολογισμού της μέχρι 

την 31η Ιουλίου κάθε έτους, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 54 του ν. 

4270/2014 (Α` 143).  

3. Οι δαπάνες λειτουργίας της Αρχής βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι 

απαιτούμενες πιστώσεις για τη λειτουργία της Αρχής εγγράφονται κάθε έτος σε 

χωριστό ειδικό φορέα ή χωριστούς ειδικούς φορείς στον τακτικό προϋπολογισμό του 

Υπουργείου Οικονομικών.  

4. Ο Διοικητής της Αρχής είναι διατάκτης των πιστώσεων του προϋπολογισμού 

δαπανών της, σύμφωνα με τον ν. 4270/2014. 

5. Η Αρχή δύναται να πραγματοποιεί δαπάνες που εντάσσονται στο Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Υποκεφαλαίου 3 του 

Κεφαλαίου Β` του Μέρους Δ` του ν. 4270/2014. Επίσης, δύναται να συμμετέχει σε 

συγχρηματοδοτούμενα ή χρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. ή άλλους 

διεθνείς οργανισμούς. 

6. Ακίνητα του Δημοσίου μπορεί να παραχωρούνται κατά χρήση στην Αρχή από την 

Εταιρία Ακινήτων Δημοσίου ή άλλους φορείς του Δημοσίου ή των Οργανισμών 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για την αντιμετώπιση των στεγαστικών αναγκών των 

υπηρεσιών της. Ο Διοικητής παρέχει σχετικές εγκρίσεις, σύμφωνα με  τον ν. 

3130/2003 (Α΄76), περί στέγασης δημοσίων υπηρεσιών, για θέματα στέγασης και 

μεταστέγασης των υπηρεσιών της Αρχής. Για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης 

ακινήτων προς στέγαση των Υπηρεσιών της Αρχής, το ελληνικό Δημόσιο 

εκπροσωπείται από τον Διοικητή της Αρχής. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι 

διατάξεις περί στέγασης δημόσιων υπηρεσιών. 

 

Άρθρο 95 

Αποδοχές προσωπικού 
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1. Οι αποδοχές  του προσωπικού με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου που υπηρετεί στην Αρχή, καθώς και των συνεργατών που 

ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 101 καθορίζονται σύμφωνα με τον ν. 4354/2015 

(Α΄176). Στους ανωτέρω εξακολουθεί να καταβάλλεται: α) η προσωπική διαφορά του 

άρθρου 27 του ν. 4354/2015, στο ύψος που αυτή έχει προσδιοριστεί κατά την 

ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην Αρχή, χωρίς αυτή να συμψηφίζεται με τον 

καταβαλλόμενο βασικό μισθό και β) η οικογενειακή παροχή του άρθρου 15 του ν. 

4354/2015. 

2. Με την καθ` οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του ως άνω προσωπικού που υπηρετεί 

με απόσπαση στην Αρχή, αυτό επανέρχεται αυτοδίκαια σε κενή θέση ή, εάν δεν 

υπάρχει, σε συνιστώμενη με την πράξη επαναφοράς προσωποπαγή θέση, της 

υπηρεσίας προέλευσής του. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό αυτό με την 

επαναφορά του εξελίσσεται κανονικά στους βαθμούς και τα Μ.Κ. της κατηγορίας του, 

συνυπολογιζόμενου του χρόνου υπηρεσίας που έχει διανυθεί στην Αρχή. 

 

Άρθρο 96 

Πειθαρχική ευθύνη  

 1. Ο Διοικητής, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, που 

παραβαίνουν εκ δόλου τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στα 

άρθρα 71 έως 76, 80 και 84 έως 88  καθώς και στις πράξεις που εκδίδονται κατ’ 

εξουσιοδότηση αυτών, υπέχουν, ανεξάρτητα από την ποινική, και πειθαρχική 

ευθύνη.  

2. Για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Αρχή εφαρμόζονται τα άρθρα 103 έως 

151 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

3. Για τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, την 

πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Διοικητής της Αρχής.  

4. Για τον Πρόεδρο, τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης, καθώς και τον Διοικητή, την 

πειθαρχική δίωξη ασκεί ο Υπουργός Οικονομικών. 

 

Άρθρο  97 

Πειθαρχικά Συμβούλια 
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1. Στην Αρχή συστήνεται Πειθαρχικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από: α) τον 

αρχαιότερο Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον 

αναπληρωτή Πρόεδρο του Συμβουλίου Διοίκησης και β) δύο (2) Παρέδρους του 

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους με τους αναπληρωτές τους, οι οποίοι 

υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.  Ο 

Πρόεδρος, τα μέλη, τακτικά και αναπληρωματικά, και ο γραμματέας του Πειθαρχικού 

Συμβουλίου ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής, με διετή θητεία. 

2. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο της Αρχής έχει αποκλειστική αρμοδιότητα για την 

άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας στους υπαλλήλους της Αρχής, εκτός του 

Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης για τον οποίο το 

αρμόδιο πειθαρχικό όργανο σε πρώτο και τελευταίο βαθμό είναι το Δευτεροβάθμιο 

Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007. Για την αρμοδιότητα του 

Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αρχής εφαρμόζεται αναλόγως  το άρθρο 120 του ν. 

3528/2007.  

3. Αρμόδιο πειθαρχικό όργανο για να κρίνει σε δεύτερο βαθμό το προσωπικό της 

Αρχής που υπάγεται στην αρμοδιότητα του Πειθαρχικού Συμβουλίου αυτής, είναι το 

Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο του άρθρου 146Α του ν. 3528/2007. Όταν 

κρίνονται υπάλληλοι της Αρχής, στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο 

συμμετέχει αντί του μέλους που προβλέπεται στην περ. δ` της παρ. 1 του άρθρου 

146Α του ν. 3528/2007, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής 

Αξιολόγησης, ο οποίος ορίζεται, με αναπληρωτή του τον Προϊστάμενο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, με απόφαση του Διοικητή της 

Αρχής, πριν από την έναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 98 

Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο 

1. Στην Αρχή συστήνεται Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο για 

την άσκηση πειθαρχικής εξουσίας στον Πρόεδρο και στα μέλη του Συμβουλίου 

Διοίκησης, καθώς και στον Διοικητή αυτής.  

2. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποφασίζει σε πρώτο και τελευταίο βαθμό.  
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3. Το Ειδικό Πειθαρχικό Συμβούλιο αποτελείται από έναν (1) Σύμβουλο Επικρατείας, 

έναν (1) Αρεοπαγίτη και έναν (1) Νομικό Σύμβουλο του Νομικού Συμβουλίου του 

Κράτους, με τους αναπληρωτές τους, που υποδεικνύονται με απόφαση του οικείου 

Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου και του Προέδρου του Ν.Σ.Κ., αντίστοιχα. 

Καθήκοντα Προέδρου ασκεί ο αρχαιότερος των δικαστικών λειτουργών.  

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται μέσα σε ενενήντα (90) 

ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη του 

Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου. 

 

Άρθρο 99 

Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Συστήνεται πενταμελές υπηρεσιακό συμβούλιο με διετή θητεία για το πάσης φύσεως 

προσωπικό που υπηρετεί στην Αρχή, το οποίο αποτελείται από: α) Τον Προϊστάμενο 

της Γενικής Διεύθυνσης Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, με τον αναπληρωτή του, που 

υποδεικνύονται από τον Διοικητή , ως Πρόεδρο  β) έναν (1) Βοηθό Συνηγόρου του 

Πολίτη, με τον αναπληρωτή του, που ορίζονται έπειτα από δημόσια κλήρωση που 

διεξάγεται από τον Συνήγορο του Πολίτη, γ) τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με τον αναπληρωτή του, που 

υποδεικνύονται από τον Διοικητή και δ) δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους του πάσης 

φύσεως προσωπικού της Αρχής με τους αναπληρωτές τους, κατά τη σειρά εκλογής 

τους. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου, καθώς και ο 

γραμματέας ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Αρχής. Μέχρι τη διενέργεια 

εκλογών ανάδειξης αιρετών εκπροσώπων, το Υπηρεσιακό Συμβούλιο λειτουργεί 

νόμιμα με τα λοιπά τρία (3) τακτικά μέλη. 

 

Άρθρο 100 

Οργανωτική διάρθρωση της Αρχής 

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

2. Το Γραφείο Διοικητή επικουρεί αυτόν στην άσκηση των καθηκόντων του. Για τη 

γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητή συστήνεται τριμελής Γραμματεία, η οποία 

στελεχώνεται από προσωπικό εκ του οριζόμενου στην παρ. 1 του άρθρου 101 για του 
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οποίου την υπηρεσιακή κατάσταση εφαρμόζονται  όσα ορίζονται στις παρ. 4 και 5 

του άρθρου  101. 

3. Συστήνονται δύο (2) αυτοτελείς οργανικές μονάδες σε επίπεδο τμήματος 

υπαγόμενες στον Διοικητή, ήτοι: α) Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Εσωτερικών 

Υποθέσεων και β) Τμήμα Επικοινωνίας, Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων. 

4. Στην Κεντρική Υπηρεσία συστήνεται Γενική Διεύθυνση Πιστοληπτικής Αξιολόγησης 

υπό την οποία συστήνονται: α) Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, 

β) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και γ) Διεύθυνση Σχεδιασμού και 

Υποστήριξης.  

 

Άρθρο 101 

Προσωπικό της Αρχής 

1. Στην Αρχή συνιστώνται ενενήντα πέντε (95) θέσεις, οι οποίες κατανέμονται ως 

εξής: α) σαράντα μία (41) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Πανεπιστημιακής 

Εκπαίδευσης (ΠΕ), β) είκοσι πέντε (25) θέσεις Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού, γ) 

δέκα (10) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ), δ) 

δεκαπέντε (15) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 

ε) δύο (2) θέσεις εκπαιδευτικής κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ), στ) δύο 

(2) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. 

2. Τα   προσόντα που απαιτούνται για την κάλυψη των ανωτέρω θέσεων είναι  όσα 

ορίζονται στο π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) και στο  άρθρο 52 του ν. 4830/2021 (Α' 169), εκτός 

αν άλλως ορίζεται στον Οργανισμό της Αρχής. Ειδικότερα για τη διεξαγωγή της 

επεξεργασίας των δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς η Αρχή επιλέγει πρόσωπα 

με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από 

πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του 

απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και της ασφάλειας των πληροφοριών. 

3. Για την υποβοήθηση του Διοικητή της Αρχής συνιστώνται πέντε (5) θέσεις 

συνεργατών. Για την κάλυψη των θέσεων αυτών εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 

46 και 47 του ν. 4622/2019 περί συνεργατών των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της 

Κυβέρνησης και των Υφυπουργών. Στο Γραφείο του Διοικητή της Αρχής συνιστάται 

θέση Διευθυντή, η οποία καλύπτεται από έναν εκ των συνεργατών.  
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 4. Η Αρχή στελεχώνεται από μόνιμους δημόσιους υπαλλήλους και υπαλλήλους με 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι διέπονται από τις 

διατάξεις του ν. 3528/2007, καθώς και του ν. 3801/2009 (Α΄ 163) και καταλαμβάνουν 

αντίστοιχες οργανικές θέσεις. Η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων γίνεται με 

διορισμό μέσω Α.Σ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄220) και του 

ν. 4765/2021 (A' 6) για τις Ανεξάρτητες Αρχές. Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων 

της Αρχής δύναται, επίσης, να γίνεται με μετάταξη ή απόσπαση προσωπικού που 

υπηρετεί στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στο άρθρο 51 του ν. 

1892/1990 και στο άρθρο 14 του ν. 4270/2014, με την ίδια σχέση εργασίας. 

5. Η απόσπαση ή μετάταξη υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου αορίστου χρόνου κατά τον χρόνο σύστασης της Αρχής διενεργείται σύμφωνα 

με το άρθρο 31 του ν. 4873/2021 ( Α’ 248). 

 

Άρθρο  102 

Δικαστική εκπροσώπηση και υποστήριξη της Αρχής 

 1. Η Αρχή εκπροσωπείται δικαστικώς και εξωδίκως από τον Διοικητή της και 

παρίσταται αυτοτελώς, εκπροσωπώντας το Δημόσιο, σε κάθε είδους δίκες που έχουν 

ως αντικείμενο πράξεις ή παραλείψεις της ή τις έννομες σχέσεις που την αφορούν. 

Οι επιδόσεις των δικογράφων στις δίκες αυτές γίνονται προς τον Διοικητή της Αρχής. 

 2. Η εν γένει δικαστική υποστήριξη των υποθέσεων της Αρχής διεξάγεται από το 

Ν.Σ.Κ. σύμφωνα με τον ν. 3086/2002 (Α` 324).  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ΄ 

 

Άρθρο  103 

Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής πριν από την έναρξη λειτουργίας του 

Συστήματος καταρτίζεται ο Κανονισμός Επεξεργασίας Δεδομένων, ο οποίος και 

αναρτάται στην ιστοσελίδα της. 
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2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, δύνανται να μεταβιβάζονται ή να ανατίθενται στην Αρχή περαιτέρω 

αρμοδιότητες σχετικά με θέματα που εμπίπτουν στην αποστολή και τις αρμοδιότητές 

της. 

3. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να ανατίθενται αρμοδιότητες δικές 

του ή της Αρχής σε επιμέρους οργανικές μονάδες ή σε όργανα αυτής. 

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού της 

παρ. 1 του άρθρου 69 για την επιλογή του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου 

Διοίκησης, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία υποβολής των 

αιτήσεων, τα κριτήρια κατάταξης και ο τρόπος βαθμολόγησης αυτών, η 

γραμματειακή υποστήριξη της Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 69, καθώς και κάθε 

άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 69. 

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου 

και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης της Αρχής.  

6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως, καθορίζεται η διαδικασία προκήρυξης του διαγωνισμού της παρ. 1 του 

άρθρου 83 για την επιλογή του Διοικητή της Αρχής, η γραμματειακή υποστήριξη της 

Επιτροπής της παρ. 2 του άρθρου 83, καθώς και κάθε άλλο   θέμα σχετικό με την 

εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 83. 

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδίδεται ύστερα από πρόταση 

του Συμβουλίου Διοίκησης, καθορίζονται, κατά παρέκκλιση κάθε κείμενης διάταξης, 

οι κάθε είδους αποδοχές του Διοικητή της Αρχής, τακτικές ή πρόσθετες, για όλο το 

διάστημα της θητείας του.  

8.  Με απόφαση του Διοικητή, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως:  

α) Καθορίζεται ειδικό Σύστημα προαγωγών και βαθμολογικής και υπηρεσιακής 

εξέλιξης των υπαλλήλων της Αρχής,  

β) καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα ελέγχου της επίτευξης των 

στόχων, τα κριτήρια, ο τρόπος, η διαδικασία και τα όργανα αξιολόγησης των 

υπαλλήλων της Αρχής,  
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γ). συστήνονται ή συγχωνεύονται Υπηρεσιακά και Πειθαρχικά Συμβούλια στην Αρχή, 

καθώς και ομάδες εργασίας ή έργου, συμβούλια και ειδικές επιτροπές αξιολόγησης,  

δ). καθορίζονται τα ειδικότερα θέματα λειτουργίας των διαρκών και μη συλλογικών 

οργάνων, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 13 έως και 15  του Κώδικα  

Διοικητικής Διαδικασίας  (ν. 2690/1999), 

ε). συστήνονται ομάδες εργασίας με τη συμμετοχή εκπροσώπων των φορέων του 

δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), καθώς 

και Ανεξάρτητων Αρχών, για τη συνδρομή στην αποδοτικότερη διεξαγωγή του έργου 

της Αρχής σε θέματα που απαιτείται ειδική επιστημονική κατάρτιση και τεχνογνωσία. 

9. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Αρχής 

καθορίζεται η αμοιβή του Προέδρου, των μελών και του γραμματέα του Ειδικού 

Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 98.  

10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο ειδικότερος τρόπος 

λειτουργίας του Ειδικού Πειθαρχικού Συμβουλίου του άρθρου 98, καθώς και κάθε 

άλλο σχετικό θέμα. 

11. Με απόφαση του Διοικητή της Αρχής δύναται να ανακατανέμονται οι θέσεις του 

προσωπικού ανά εκπαιδευτική κατηγορία προς κάλυψη των επιχειρησιακών 

αναγκών της Αρχής. 

 

Άρθρο 104 

Μεταβατική διάταξη 

1. Μέχρι τον διορισμό του Προέδρου και των μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, 

η έκδοση του Οργανισμού, του Κανονισμού Λειτουργίας και των επιμέρους 

κανονισμών της Αρχής λαμβάνει χώρα με απόφαση του Διοικητή. 

2.  Έως την αρχική στελέχωση της Αρχής η λειτουργία της υποβοηθείται από την 

Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
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Αποδέκτες:  

Υπουργείο Οικονομικών 

1. Γραφείο Υπουργού 

Email:   

m.kallianis@minfin.gr 

c.karaplis@minfin.gr 

2. Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 

Εmail: 

m.athanasopoulou2@minfin.gr 

t.alampasi@keyd.gov.gr 
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Γνώμη του Ελληνικού Δημοσιονομικού Συμβουλίου  
επί του συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 

1 
 

 

 

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

Γνώμη επί του δεύτερου συμπληρωματικού Κρατικού Προϋπολογισμού 2022 

(άρθρο 2 παρ.5γ του ν.4270/2014) 

 

To Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο (ΕΔΣ) διατυπώνει τη γνώμη του επί του Σχεδίου 

του δεύτερου Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού (ΣΠ) για το έτος 2022, όπως 

διαβιβάστηκε στο ΕΔΣ από το Υπουργείο Οικονομικών την Πέμπτη 25 Αυγούστου 2022. 

 Ο προτεινόμενος ΣΠ ακολουθεί τον πρώτο συμπληρωματικό Προϋπολογισμό 

που ψηφίστηκε με το Ν.4920/15.04.2022 και προέβλεπε  αύξηση των πιστώσεων κατά 

2,6 δισ. ευρώ. Με την κατάθεση του προτεινόμενου Σχεδίου, επεκτείνεται το όριο 

πιστώσεων του Κρατικού Προϋπολογισμού (ΚΠ) κατά 2,9 δισ. ευρώ με επιμέρους 

αύξηση των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) κατά 2,5 δισ. ευρώ και του 

Προϋπολογισμού των Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) κατά 400 εκατ. ευρώ με ισόποση 

κατανομή της αύξησης μεταξύ του εθνικού (200 εκατ. ευρώ) και του 

συγχρηματοδοτούμενου σκέλους (200 εκατ. ευρώ).  

Σύμφωνα με την Αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει το Σχέδιο, η υποβολή ΣΠ 

πραγματοποιείται με σκοπό «…τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων τα οποία λαμβάνονται 

για την αντιμετώπιση των εξαιρετικά επειγουσών και εκτάκτων αναγκών, που 

ανέκυψαν λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συνεπακόλουθης αύξησης των τιμών 

των αγαθών και υπηρεσιών, ως αποτέλεσμα των πρόσφατων δυσμενών γεωπολιτικών 

εξελίξεων. Ειδικότερα, τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, οικονομικές 

ενισχύσεις και επιδοτήσεις για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, επιχορηγήσεις για 

αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών συσκευών καθώς και τη στήριξη ευάλωτων 

κοινωνικών ομάδων και επιχειρήσεων. Επίσης καλύπτονται οι αυξημένες δαπάνες 

ενέργειας, καυσίμων και λοιπών σχετιζόμενων με την ενεργειακή κρίση δαπανών των 

φορέων της Γενικής Κυβέρνησης». Σημειώνεται ότι στο Σχέδιο αυτό δεν 

συμπεριλαμβάνονται επικαιροποιημένες μακροοικονομικές και δημοσιονομικές 

προβλέψεις σε σχέση με εκείνες που περιλήφθηκαν στην Εισηγητική Έκθεση του 

Κρατικού Προϋπολογισμού 2022.  

Το ΕΔΣ αναγνωρίζει ότι η εκτέλεση του κρατικού προϋπολογισμού (ΚΠ) για το 

2022, επηρεάζεται από τη σημαντική αύξηση του ενεργειακού κόστους και το υψηλό 

επίπεδο πληθωρισμού όπως επίσης και από το ύψος των μέτρων οικονομικής πολιτικής 

που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών τους.  Επιπρόσθετα, 

λόγω των παραπάνω δυσμενών συνθηκών, υπάρχει απόκλιση των μακροοικονομικών 

προβλέψεων του ΚΠ καθώς και αποκλίσεις μεταξύ των τρεχουσών δημοσιονομικών 

αποτελεσμάτων  και της μηνιαίας στοχοθεσίας, όπως είχε διατυπωθεί στην Εισηγητική 

Έκθεση του ΚΠ 2022. 

Ειδικότερα, το βελτιωμένο πρωτογενές αποτέλεσμα του ΚΠ κατά 4,6 δισ. ευρώ 

που καταγράφεται σε επίπεδο επταμήνου σε σχέση με το στόχο, εξαιτίας των σημαντικά 
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αυξημένων φορολογικών εσόδων κατά 4,8 δισ. ευρώ, δημιουργεί προϋποθέσεις για 

δημοσιονομικό χώρο ικανό να καλύψει την αύξηση των πιστώσεων του ΚΠ οι οποίες 

προτείνονται στο ΣΠ, υπό την αίρεση ότι η εκτέλεση του ΚΠ θα συνεχιστεί ομαλά για το 

υπόλοιπο του έτους. Η ελληνική οικονομία δείχνει σημάδια ανθεκτικότητας στις 

δύσκολες οικονομικές συνθήκες, χρειάζεται όμως επαγρύπνηση σε σχέση με πιθανούς 

κινδύνους συρρίκνωσης της φορολογικής βάσης στην περίπτωση μονιμοποίησης του 

υψηλού πληθωρισμού, της τάσης ανόδου των επιτοκίων και του υψηλού ενεργειακού 

κόστους σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Επιπλέον, η λήψη πρόσθετων μέτρων 

αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και πληθωρισμού, συνεπάγονται δημοσιονομικό 

κόστος το οποίο μπορεί να λειτουργήσει δυσμενώς για την βιωσιμότητα των δημόσιων 

οικονομικών και την διαρθρωτική θέση της χώρας, στο βαθμό που αποκτά 

χαρακτηριστικά μόνιμων ή τακτικώς επαναλαμβανόμενων παροχών.  

Υπό τις ανωτέρω επισημάνσεις και αναγνωρίζοντας τον έκτακτο και επείγοντα 

χαρακτήρα των μέτρων που κατατίθενται στο σχέδιο του δεύτερου ΣΠ, το ΕΔΣ εκτιμά 

ότι η προτεινόμενη προς τα άνω αναθεώρηση του ορίου των πιστώσεων του ΚΠ, δεν 

αυξάνει ουσιωδώς τους κινδύνους επίτευξης του δημοσιονομικού στόχου για το τρέχον 

έτος. Σημειώνεται, ότι ο στόχος διαρθρωτικού ελλείμματος της Γενικής Κυβέρνησης 

επικαιροποιήθηκε στο Πρόγραμμα Σταθερότητας 2023-2025 σε  3,3% του ΑΕΠ για το 

2022 και με βάση τις μακρο-δημοσιονομικές υποθέσεις του Προγράμματος σε 

ονομαστικό έλλειμμα 4,4%.  

Κατόπιν των ανωτέρω, το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί 

θετικά στο προτεινόμενο σχέδιο του δεύτερου συμπληρωματικού Κρατικού 

Προϋπολογισμού 2022. 

 

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ 

 

            Αναστασία Μιαούλη 
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Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2022 

 

O ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ 

 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
 
 
 
 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ – ΑΔΩΝΙΣ 
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΔΕΝΔΙΑΣ 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 
 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ 

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ 
 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ 

ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 
 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΛΕΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ 
 
 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
 
 
 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 
 
 
 
 

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ 
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ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΣΥΛΟΥ 

 
 
 
 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 
 
 

 
 
 
 
 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ  
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ 

 
 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ 

   
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
 

 
 
 
 
 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ  
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
 
 
 

 
 
 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ  
 
 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 
 
 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ 
 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
 
 

 

 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΕΤΣΑΣ 
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