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Άρθρο Ι

Διαδικασία άρσης απορρήτου - Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 2225/1994 και παρ. 3 άρθρου

37 ν. 4786/2021

1. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α’ 121) προστίθεται παρ. 13 ως εξής:

«13. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατψόρμα παράδοσης της διάταξης του εισαγγελικού

λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 για την άρση του απορρήτου των

επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασψάλειας, η οποία λειτουργεί στην Εθνική Υπηρεσία

Πληροψοριών (Ε.Υ.Π), με σκοπό την αποστολή καιπαράδοση αποσπασμάτωντων διατάξεων

για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών με ηλεκτρονικό κρυπτογραψημένο μήνυμα

στους αποδέκτες που ορίζονται στις περ. α’ και β’ της παρ. 4 και την αποστολή και παράδοση
ολόκληρου του κειμένου των διατάξεων για την άρση του απορρήτου στην Α.Δ.Α.Ε.. Με

απόψαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές

λεπτομέρειες για τη θέση σε εψαρμογή και λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατψόρμας και την
εν γένει λειτουργία της διαδικασίας της παρ. 4 ως προς την κατά τα ανωτέρω παράδοση των

διατάξεων με ηλεκτρονικό κρυπτογραψημένο μήνυμα.».

2. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4786/2021 (Α’ 43) προστίθεται Τελευταίο εδάψιο και η
παρ. 3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Μέχριτη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόψασης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.

2225/1994, το απόσπασμα της διάταξης που περιλαμβάνει το διατακτικό της παραδίδεται με
απόδειξη μέσα σε κλειστό ψάκελο:

α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή τον γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του

νομικού προσώπου στο οποίο υπάγεταιτο μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση

ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα παραδίδεται στον επιχειρηματία,

β) αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω

απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή στον
Υπουργό που προίσταται της δημόσιας υπηρεσίας και

γ) στην Α.Δ.Α.Ε. κατάτα ήδη οριζόμενα.



Η ανωτέρω διαδικασία τυγχάνει εφαρμογής και μέχρι την έναρξη ισχύος της απόφασης της

Παρ. 13 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994, ανεξαρτήτως της έναρξης ισχύος της απόψασης της

παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994.».

Άρθρο 2

Παρατάσεις ισχύος πινάκων διοριστέων με βάση τις 1Κ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017

προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

Η ισχύς των Πινάκων διοριστέων με σειρά Προτεραιότητας των υποψηψίων για την πλήρωση

α) εβδομήντα εννέα (79) θέσεων τακτικού προσωπικού κατηγορίας ΠανεΠιστημιακής

εκπαίδευσης του κλάδου ΠΕ γραμματέων που πρσκηρύχθηκε με την ΙΚ/2017 Προκήρυξη του

Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 10), β) τεσσάρων (4) θέσεων τακτικού Προσωπικού κατηγορίας

Τεχνολογικής εκπαίδευσης του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής που προκηρύχθηκε μετην 2Κ/2017

Προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π 5) και γ) σαράντα Πέντε θέσεων (45) τακτικού Προσωπικού

κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κλάδου ΔΕ Γραμματέων και μιας (1) θέσης

κατηγορίας υΠοχρεωτικής εκπαίδευσης του κλάδου ΥΕ Επιμελητών στο Υπουργείο

Δικαιοσύνης (Δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες της χώρας) που προκηρύχθηκε με την

8Κ/2017 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., παρατείνεται έως την 31η.12.2022.

Άρθρο 3

Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συ μψερόντων

Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003

(Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων, αρχικές με

απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από την Ιη.1.2021 έως και την 31η.10.2021 και ετήσιες του

έτους 2021 (χρήση 2020), υποβάλλονται μέχρι καιτην 31η.1.2022.

Άρθρο 4

Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων τιεριουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμψερόντων στις περιπτώσεις μετόχων εταιρειών που εξαιρούνται από
την υποχρέωση ονομαστικοποίησης — Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 8 ν. 3310/2005 και

περ. λθ’ παρ. Ι άρθρου 1 ν. 32 13/2003

1. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30) προστίθεται τέταρτο εδάψιο και η παρ.
5 διαμορφώνεται ως εξής:



«5. 0 ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι, τα μέλη οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά

στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται να

υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις

διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’), όπως ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης,

μέχρι και τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόμενης

δημόσιας σύμβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα Φυσικά

πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και Φέρουν οποιαδήποτε

από τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάτττουν δημόσιες συμβάσεις.

Ειδικά για τα Πιστωτικά Ιδρύματα που εκάστοτε ανακεαλαιοποιούνται σύμΦωνα με το ν.

3864/2010 (Α 119) και συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, την ανωτέρω υποχρέωση έχουν τα
Φυσικά πρόσωπα που Φέρουν τις ιδιότητες του πρώτου εδαψίου και έχουν μόνιμη κατοικία

στην Ελλάδα. Από την υποχρέωση του πρώτου εδαψίου εξαιρούνται οι βασικοί μέτοχοι και
οι μέτοχοι επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί

μέτοχοι αυτών εμτιίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης της παρ.

3.)>.

2. Η περ. λθ’ της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν. 3213/2003 (Α’ 309) τροποποιείται με την

πρόβλεψη εξαιρέσεων στις περιπτώσεις αντίστοιχων εξαιρέσεων από την υποχρέωση

ονομαστικοποίησης και διαμορΦώνεται ως εξής:

«λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης

και τα διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις,

καθώς και τα Φυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στην Ελλάδα και

Φέρουν οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε σλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν

δημόσιες συμβάσεις, εΦόσον το αντικείμενο τους υπερβαίνει τα αναΦερόμενα στην
περίπτωση ια’ ποσά ανά περίπτωση, εξαιρουμένων των βασικών μετόχων και των μετόχων
επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί μέτοχοι
αυτών εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης της παρ. 3 του
άρθρου 8 του ν. 33 10/2005 (Α 30).».

Άρθρο 5

Ποινική ευθύνη μελών οργάνων επίλυσης ψορολογικών διάψορων — Τροποποίηση παρ. 9

και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 16 ν. 4714/2020

1. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 (Α 148) α) στο δεύτερο εδάψιο

αναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις της ευθύνης, β) προστίθενται επτά νέα εδάψια στο

τέλος της παραγράψου και η παρ. 9 διαμορΦώνεται ως εξής:

«9. 0 Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά

τους ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με
απόΦαση του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς λόγους που άπτονται της
εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα μέλη των
Επιτροπών δεν εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν ποινική και αστική ευθύνη για
αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή απόΦαση που εξέδωσαν ή



παράλειψή τους κατά την άσκηση των καθηκόντων Τους, εκτός από την περίπτωση που
ενήργησαν με πρόθεση και με σκοπό να προστιορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον
παράνομο περιουσιακό όψελος ή να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις
κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των πληροψοριών

και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά το
άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Για πράξεις ή παραλείψεις του προηγουμένου εδαψίου, ποινική

δίωξη ασκείται μόνο ύστερα από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής Διαψάνειας (Ε.Λ.Δ.)

στην οποία τεκμηριώνεται ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω πράξεις ή
παραλείψεις τελέστηκαν σύμψωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάψιο. Προς τον

σκοπό αυτό, η Ε.Λ.Δ. μπορεί να ζητά στοιχεία ή να διαβιβάζει τις όποιες αναψορές ή
καταγγελίες κατά πράξεων ή παραλείψεων του Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και

των μελών των ως άνω Επιτροπών σε κάθε άλλη αρμόδια αρχή ή υπηρεσία, προκειμένου να
συνδράμει, με κάθε πρόσψορο μέσο, το έργο της Ε.Λ.Δ. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αρχές

και υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν σε αιτήματα της Ε.Λ.Δ. ή να εξετάζουν και να

αποψαίνονται επί διαβιβασθεισών σε αυτές καταγγελιών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την
παραλαβή τους. Για την υποβοήθηση του έργου της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Ε.Λ.Δ.

αποσπώνται δύο (2) υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. με αποδεδειγμένη εμπειρία στα ως άνω θέματα
ως Επιθεωρητές-Ελεγκτές, με κοινή απόψαση του Διοικητή της Ε.Λ.Δ. και του Διοικητή της
Λ.Α.Δ.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς να
απαιτείται σχετική πρόσκληση ή γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εντός

αποκλειστικής προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος ή έως
την ημερομηνία συμπλήρωσης της παραγραψής του σχετικού εγκλήματος αν αυτή επέρχεται
νωρίτερα, ο Διοικητής της Ε.Λ.Δ. μπορεί να υποβάλει γραπτή αίτηση για τη συνέχιση

εκκρεμών ποινικών διαδικασιών κατά του Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και των
μελών των ως άνω Επιτροπών, υπό τους όρους της παρούσας. Εντός της προθεσμίας του
προηγούμενου εδαψίου, δεν εκδικάζονται οι σχετικές υποθέσεις και χορηγείται

αυτεπαγγέλτως αναβολή. Εψόσον δεν υποβληθεί αίτηση, παύει η ποινική δίωξη και η
υπόθεση τίθεται στο αρχείο.)>.

2. Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:

«13. Με εξαίρεση τα αναψερόμενα στα δύο πρώτα εδάψια, η παρ. 9 καταλαμβάνει τον
Προέδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διάψορων του

άρθρου 70Λ του ν. 2238/1994 (Λ 151), σε σχέση με τις γνώμες που διατύπωσαν ή τις

αποψάσεις που εξέδωσαν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, για το
χρονικό διάστημα συμμετοχής τους στην παραπάνω επιτροπή.

14. Με εξαίρεση τα αναψερόμενα στα δύο πρώτα εδάψια, η παρ. 9 καταλαμβάνει και τους
υπαλλήλους και τους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων, οε σχέση με τις γνώμες ή εισηγήσεις που διατυπώνουν ή τις
αποψάσεις που εκδίδουν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.>).
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Επιλέξατε από τον παρακάτω κατάλο,ο τον τομέα ή τους Τομείς νομοέτησης
στου ς οποίους αφορούν οι όασικές διατάξεις της αξιολοούμενης ρύιμισης:

ΤΟΜΕΙΣ Ν0ΜΟΘΕΤΗΣΗΣ

(Χ)

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ1

ΕΘΝΙΚΗ ΆΜΥΝΑ — ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ / ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ / ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ3

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ4

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ — ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ — ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ5 Χ

_____

ΑΝΑΠΤΥΞΗ — ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ6 Ι

Ι Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων και Υπουργείου
Πολιτισμού & Αθλητισμού.

2 Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και Υπουργείου Εξωτερικών.

Τομέας νομοΘέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Οικονομικών.

Τομέας νομοΘέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υπουργείου
Υγείας.

Τομέας νομοθέτησης Επί Θεμάτων Υπουργείου Εσωτερικών, Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης,
Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Τομέας νομοθέτησης επί Θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Υπουργείου Ναυτιλίας &
Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.



ΕΝ0ΤΗΤΑ Α: Αιτιολογική έκθεση

Η «Ταυτότητα)) της αξιολογούμενης ρύθμισης

1. Ποιο ζήτημα αντιμετωπίζει η αξιολογούμενη ρύθμιση;

Η αξιολογούμενη ρύθμιση περιλαμβάνει λοιπές επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης με τις οποίες προβλέπονται: α) η δημιουργία
ηλεκτρονικής πλατψόρμας παράδοσης της διάταξης του εισαγγελικού
λειτουργού για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής
ασψάλειας, β) η παράταση της ισχύος του πίνακα διοριστέων με σειρά
προτεραιότητας των υποψηψίων για την πλήρωση θέσεων τακτικού
προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και
Υπσχρεωτικής Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαστήρια και
δικαστικές υπηρεσίες της χώρας), γ) η παράταση της προθεσμίας υποβολής
των δηλώσεων περισυσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων
ενόψει των αντικειμενικών δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των
συνυποβαλλομένων δικαιολογητικών λόγω των έκτακτων συνθηκών που
διαμορψώθηκαν από την πανδημία του κσρωνοϊού ονιο - 19, δ) η απαλλαγή
από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και
οικονομικών συμψερόντων των βασικών μετόχων και των μετόχων
επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις που ήδη εξαιρούνται από
την υποχρέωση ονομαστικοποίησης και ε) η βελτιστοποίηση του νομικού
πλαισίου που διέπει τη νεοσύστατη Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης
Φορολογικών Διάψορων και η επέκταση των ρυθμίσεων αυτών και σε άλλα

__________

όργανα τα οποία επιλύουν διοικητικά ψορολογικές διαψορές.

2. Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

Με τις διατάξεις της εν λόγω ρύθμισης αντιμετωπίζονται: α) η ανάγκη
προσαρμογής της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροψοριών (Ε.Υ.Π.) στο συνεχώς
μεταβαλλόμενο περιβάλλον πολυεπίπεδων απειλών που αντιμετωπίζει η
χώρα και ταυτόχρονα η διασφάλιση της αποστολής και παράδοσης των
πληροφοριών των διατάξεων, τις οποίες εκδίδει ο εισαγγελικός λειτουργός της
παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 (Α’ 39) κατόπιν άρσης του απορρήτου
των επικοινωνιών, για λόγους εθνικής ασφάλειας, αξιοποιώντας τις πλέον
σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες κατά την επιτέλεση του έργου της, β) η
αδήριτη ανάγκη για την άμεση στελέχωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης
(δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας) με υπαλλήλους της
ανωτέρω κατηγορίας, οι οποίοι θα μπορέσουν να καλύψουν τις τρέχουσες
ανάγκες των υπηρεσιών του Υπουργείου, γ) αντικειμενικές δυσχέρειες
συλλογής των αναγκαίων εγγράφων, προκειμένου οι υπόχρεοι να τηρήσουν
την προθεσμία της Ιόης.12.2021, λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών
που προκαλεί η πανδημία, δ) το ζήτημα που προκύπτει στις επιχειρήσεις που
εξαιρούνται από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης, λόγω της
πολυμετοχικής σύνθεσης των εταιρειών αυτών και της ταχύτητας των
χρηματιστηριακών συναλλαγών, με αποτέλεσμα οι μέτοχοι να μην μπορούν
ευχερώς να γνωρίζουν ότι η εταιρεία έχει συνάψει δημόσια σύμβαση και ότι,



κατά συνέπεια, υποχρεούνται να υποβάλλουν τις παραπάνω δηλώσεις και ε)
ερμηνευτικά προβλήματα ως προς το εύρος της αστικής και ποινικής ευθύνης
των Προέδρων και των μελών των οργάνων που επιλύουν διοικητικά
Φορολογικές διαφορές καθώς οι αβάσιμες καταγγελίες δυσχεραίνουν σε
μεγάλο βαθμό τη λειτουργία, το έργο και την αποτελεσματικότητά τους.

3. Ποιους Φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αψορά;

Άρθρο 1: Με το άρθρο 5 του ν. 2225/1995 (Α’ 121) και μετην παρ. 3 του άρθρου
37 του ν. 4786/2021 (Α’ 43). Δεν έχουν ρυθμιστεί τα θέματα που αφορούν στη
δημιουργία ηλεκτρονικής πλατψόρμας παράδοσης της διάταξης του
εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3649/2008 και των
οικείων ηλεκτρονικών κρυπτογραψημένων μηνυμάτων, στην Ε.Υ.Π., καθώς και
η απαραίτητη μεταβατική διάταξη.

Άρθρο 2: Άρθρο 89 ν. 4674/2020.

Άρθρο 5: Άρθρο 16 ν. 4714/2020 (Α 148).

5
Γιατί δεν είναι δυνατό να αντιμετωπιστεί στο πλαίσιο της υψιστάμενης

. νομοθεσίας

με αλλαγή προεδρικού
διατάγματος,
υπουργικής απόψασης
ή άλλης κανονιστικής
πράξης;

Το άρθρο Ι αφορά άμεσα στους οικείους Υπουργούς, τον Πρόεδρο, τα μέλη
της Ολομέλειας και μέλη του προσωπικού της Αρχής Διασψάλισης Απορρήτου
των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), τον εισαγγελικό λειτουργό της παρ. 3 του άρθρου
5 του ν. 3649/2008 (Α’ 39), τους επιχειρηματίες, τον πρόεδρο ή το διοικητικό
συμβούλιο ή τον γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του νομικού προσώπου,
στο οποίο υπάγεται το μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας.

Το άρθρο 2 αφορά στους δικαστικούς υπαλλήλους.

Το άρθρο 3 αψορά όλους τους κατά νόμον υπόχρεους σε υποβολή δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμΦερόντων ενώ το άρθρο 4
αΦορά τους βασικούς μετόχους και τους μετόχους των επιχειρήσεων που
εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης
των μετοχών, δυνάμει της παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 (Α’ 30).

Το άρθρο 5 αψορά στους Προέδρους και τα μέλη επιτροπών με τις οποίες
επιλύονται διοικητικά ψορολογικές διαφορές.

Η αναγκαιότητα της αξιολογούμενης ρύθμισης

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

ΝΑΙ 1 Οχι Π
4.

Εάν ΝΑΙ, ποιο είναιτο ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζειτο ζήτημα;

1) Δεδομένου ότι το ζήτημα ρυθμίζεται ήδη με
τυπικό νόμο, η εκ νέου ρύθμισή του με το ίδιο
νομοθετικό εργαλείο είναι επιβεβλημένη.



με αλλαγή διοικητικής Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογού μενη

πρακτικής ρύθμιση δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με

συμπεριλαμβανομένης αλλαγή δισ ικητικής πρακτικής και δεν επιδέχονται

της δυνατότητας νέας νέας ερμηνευτικής προσέγγισης.

ερμηνευτικής
προσέγγισης της
υψιστάμενης
νομοθεσίας;

ΙΙΙ) με διάθεση
Οι στόχοι που επιδιώκονται με την αξιολογούμενη
ρύθμιση δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με

περισσότερων
διάθεση περισσότερων ανθρώπινων και υλικών

ανθρώπινων και
υλικών πόρων;

πορων.

Συναψείς Πρακτικές

‘Εχετε λάβει υπόψη συναψείς Πρακτικές; ΝΑΙ Π ΟΧΙ

6.

Εάν ΝΑΙ, αναψέρατε συγκεκριμένα:

1) σε άλλη/ες
χώρα/ες της Ε.Ε. ή
του_ΟΟΣΑ:

____________________________________________

1) σε_όργανα_της_Ε.Ε.:

________________________________________________

ΙΙΙ) σε διεθνείς
οργανισμούς:

________________________________________________

Στόχοι αξιολογούμενης ρύθμισης

7
Σημειώστε ποιοι από τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών
επιδιώκονται μετην αξιολογούμενη ρύθμιση

Π ‘Π Π Π Π
1.

Π Π

__

Π Π

Π Π Π Π



8. Ποιοι είναι σι στόχοι της αξιολογούμενης ρύθμισης;

Στόχος είναι α) η ενίσχυση της διασψάλισης του

απορρήτου των πληροψοριών κατά της ασψάλειας της

χώρας ή επαπειλούμενων βλαβών από διαψαινόμενες

απειλές και η ταχύτερη αξιολόγηση και διεκπεραίωση

των αιτημάτων της Ε.Υ.Π. σε συνάρτηση προςτις ανάγκες

της, β) η άμεση στελέχωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης

(δικαστηρίων και δικαστικών υπηρεσιών της χώρας) με

υπαλλήλους της ανωτέρω κατηγορίας, σι οποίοι Θα

μπορέσουν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των

υπηρεσιών του Υπουργείου, γ) να καταστεί εψικτή η

συλλογή των αναγκαίων εγγράψων, προκειμένου οι

υπόχρεοι να τηρήσουν την προθεσμία υποβολής των

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
) βραχυπρόθεσμοι: ,

συμψεροντων, δ) η απαλλαγη των μετοχων των

επιχειρήσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση

ονομαστικοποίησης από την υποχρέωση υποβολής

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών

συμψερόντων και ε) η Ενίσχυση της

αποτελεσματικότητας του ποινικού δ ικαιοδοτικο ύ

μηχανισμού στον βαθμό που μία καθ’ ύλην αρμόδια

αρχή ενημερώνει με εγκυρότητα και ακρίβεια τα

αρμόδια ποινικά όργανα σε σχέση με τα πραγματικά και

νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το εκάστοτε

αδίκημα και εν γένει η βελτιστοποίηση της λειτουργίας

των οργάνων που επιλύουν διοικητικά ψορολογικές

δ ιαψο ρές.

ΙΙ) μακροπρόθεσμοι:

0



9. Ειδικότεροι στόχοι ανάλογα με τον Τομέα νομοθέτησης7

— Εινική άμυνα - Εξωτερική πολιτική:

Λόγω της ιδιάζουσας φύσης των τομέων αυτών πολιτικής, επαψίεται στην κρίση του επισπεύδοντος υπουργείου,
ανάλογα με το συγκεκριμένο αντικείμενο κάθε ρύθμισης, το εάν Θα ενσωματώνονται δείκτες στην Ανάλυση.

- Οικονομική/Δημοσιονομική/Φορολογική πολιτική:

Πρόσψατα ΕπιδιωκόμενοςΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
στοιχεια στόχος (3ετία)

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε αγοραίες
τιμές (δισ.)

Ρυθμός μεταβολής ΑΕΠ σε σταθερές τιμές

Ισοζύγιο_τρεχουσών_συναλλαγών_(%_ΑΕΠ>

Ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης (Χωρίς τις
τράπεζες, % ΑΕΠ)
Χρέος γενικής κυβέρνησης (κατά
Μάαστριχτ, % ΑΕΠ)

Πρωτογενές πλεόνασμα >ως % ΑΕΠ>

Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών
Καταναλωτή

Πρόσψατα Επιδιωκόμενσς
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία

στοιχεια στόχος (3ετία)

Φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ

Αναλογία άμεσης και έμμεσης Φορολογίας

Ποσά που εισπράττονται μέχρι σήμερα
από τον Φόρο ή τους Φόρους στους
οποίους αΦορούν οι διατάξεις του
νομοσχεδίου.

Ποσά που εισπράχθηκαν από
Φορολογικούς ελέγχους
Ποσοστό πράξεων διοικητικού
προσδιορισμού φόρου ή επιβολής
προστίμων που ακυρώθηκαν εν μέρει ή εν
όλω από τα δικαστήρια

.— Δημόσια Διοίκηση — Δημόσια τάξη — Δικαιοσύνη:

Πρόσψατα ΕπιδιωκόμενοςΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Εξέλιξη την Τελευταία 5ετία
στοιχεια στόχος (3ετία)

Αριθμός δημοσίων υπαλλήλων

Αριθμός/ποσοστό α) μονίμων/ιδαχ β) ιδοχ
και γ) μετακλητών υπαλλήλων
Αναλογία υπαλλήλων ανά τμήμα, διεύθυνση,
γενική διεύθυνση

Ποσοστό υπαλλήλων με πρόσβαση στο
ΙΝΤΕΓΝΕΤ

Για την ενδεικτική παράθεση δεικτών αξιοποιήθηκαν οι βάσεις δεδομένων του ΟΟΣΑ
(:: :·.··.) καιτης ΕΛΣΤΑΤ ( :::·.·:ν



Αριθμός υπηρεσιών με εσωτερική δικτύωση
(πΓπε)

Αναλογία Η/Υ ανά θέση εργασίας

Αριθμός ιστοσελίδων δημόσιων υπηρεσιών
και ψορέων/ σύνολο δημοσίων υπηρεσιών
και ψορέων

Αριθμός Κέντρων πληροψόρησης πολιτών, σε
Κεντρικό, περιψερειακό, νομαρχιακό και
τοπικό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο
νομικών προσώπων, οργανισμών κλπ
Αριθμός ατόμων που εξυττηρετούνται από τις
δημόσιες υπηρεσίες ανά έτος και ανά
υπηρεσία

Κόστος προσωπικού (δαπάνες μιοθοδοσίας
και πρόσθετες δαπάνες ως ποσοστό επί της
συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο)
Κόστος διαχείρισης θεμάτων προσωπικού:
δαπάνες μονάδων προσωπικού ως ποσοστό
της συνολικής δαπάνης ανά υπουργείο

ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Εξέλιξη την τελευταία 5ετία
Πρόσφατα Επιδιωκόμενος
στοιχεια στοχος (3ετια)

Διαττραχθέντα αδικήματα, δράστες
αδικημάτων και αναλογία ανά 100.000
κατοίκους

Αδικήματα Ποινικού Κώδικα κατά κατηγορίες
και Κατά γεωγραψική περιοχή
Διαπραχθέντα οδική ματα και θεωρούμενοι
ως δράστες αυτών κατά εθνικότητα, ψύλο
και τάξεις ηλικιών
Ετήσια στατιστική απεικόνιση των
αδικημάτων και αξιόποινων συμπεριψορών
που προκαλούν το κοινό αίσθημα
(ανθρωποκτονίες, ληστείες, κλοπές —

διαρρήξεις)
Αδικήματα που αψορούν στην παράνομη
είσοδο και παραμονή στη χώρα

Συχνότητα εγκλημάτων ανά τύπο εγκλήματος

Ποσοστό εγκληματικών περιπτώσεων που
εξιχνιάστηκαν στο σύνολο των εγκλημάτων

Σύνολο εργαζομένων στη δημόσια ασψάλεια
Αριθμός κατοίκων ανά αστυνομικό, ανά
αστυνομικό τμήμα και ανά περιοχή
αστυνόμευσης

Αναλογία αστυνομικών ανά 1000 κατοίκους
— αναλογία κατοίκων ανά αστυνομικό τμήμα
και Περιοχή αστυνόμευσης
Κατά κεψαλή καθαρές δαπάνες για
αστυνομικές υπηρεσίες
Κατανομή πόρων για την αντιμετώπιση της
παραβατικής συ μπεριψοράς ανά τομείς (τιχ.

εγκλήματα βίας, οικονομικά εγκλήματα,
ναρκωτικά, τροχαία, κλοπές, τρομοκρατία)

, Πρόσψατα ΕπιδιωκόμενοςΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ Εξελιξη την τελευταια 5ετια
στοιχεια στοχος (3ετια)

Αριθμός εισερχόμενων αστικών, εργατικών
και εμπορικών διαψορών
Αριθμός εισερχόμενων διοικητικών
περιπτώσεων



Συνολικός χρόνος που απαιτείται για την

επίλυση αστικών, εμπορικών, εργατικών,

διοικητικών και άλλων υποθέσεων

Μέσος χρόνος έκδοσης δικαστικών

αποφάσεων (Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία,

Εψετεία, ‘Αρειος Πάγος/Συμβούλιο

Επικρατείας)

Μέσος όρος των υποθέσεων ανά δικαστή

(ποινικά, πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια)

Ποσοστό δικαστικών αποψάσεων που

ακυρώνονται μετά από έφεση ή αναίρεση

Αριθμός υποθέσεων που επιλύονται με το

σύστηματου εξωδικαστικού συμβιβασμού

Αξιοποίηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυοης

διαψορών, πχ. διαμεσολάβηση

Στήριξη των ατόμων που χρήζουν προστασίας

αλλά δεν διαθέτουν πόρους (νομική

προστασία)

Κόστος_προσφυγής_στη_δικαιοσύνη

Ποσοστό ηλεκτρονικής υποβολής

δικογράψων

Ποσοστό διεκπεραιουμένων κατ’ έτος

υποθέσεων έναντι εκκρεμών (οκ ετήσια και

συνολική βάση εκκρεμοτήτων)

Ποσοστό ποινικών υποθέσεων, οκ ετήσια

βάση, για τις οποίες επιβλήθηκαν ποινές

μετατρέψιμες οκ χρήμα

Μέσο κόστος σωφρονιστικού συστήματος

ανά κρατούμενο

Αναλογία προσωπικού ψύλαξης (ψυλάκων)

ανά κρατούμενσ

Ψηφιακή διακυβέρνηση

Σε περίπτωση που προβλέπεται η χρήση πληροφοριακού συστήματος, ποια Θα είναι η
10. συμβολή αυτού στην επίτευξη των στόχων της αξιολογούμενης ρύθμισης: ΑΜΕΣΗ ΓΙ

·__________ ή/και ΕΜΜΕΣΗ ΓΙ

Άρθρο 1: Με το πληροφοριακό σύστημα και την τεχνολογία

) Εάν είναι άμεση, που ήδη διαθέτει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.ΥΠ.) Θα
εξηγήστε: επιτευχθεί η ηλεκτρονική κρυπτογράφηση των διακινούμενων

στοιχείων σε εξειδικευμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα.

ΙΙ) Εάν είναι έμμεση,
εξη γή στε:

Το προβλεπόμενο πληροφοριακό σύστημα είναι συμβατό με την εκάστοτε ψηφιακή
Ιι. στρατηγική της χώρας (Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού);

ΝΑΙ__ΓΙ Οχι__ΓΙ

Εξηγήστε:

12
Διασφαλίζεται η διαλειτουργικότητα του εν λόγω πληροφοριακού συστήματος με άλλα

.

υφιστάμενα συστήματα; ΝΑΙ ΓΙ ΟΧΙ ΓΙ



Αναψέρατε ποια είναι
αυτά τα συστήματα:

‘Εχει προηγηθεί μελέτη βιωσιμότητας του προβλεπόμενου πληροψοριακού συστήματος;
ΝΑΙ 1 Οχι 13

Εξηγήστε:

Κατ’ άρθρο ανάλυση αξιολογούμενης ρύθμισης

14. Σύνοψη στόχων κάθε άρθρου

Άριρο Στόχος

Ι Η Εθνική Υπηρεσία Πληροψοριών (Ε.Υ.Π.) εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του

άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α’ 121). Δημιουργείται το απαραίτητο νομοθετικό

πλαίσιο προκειμένου, κατά την ενάσκηση της αποστολής της Ε.Υ.Π. για τη

διασψάλιση της χώρας κατά υψιστάμενων και διαψαινόμενων απειλών, να

εψαρμόσει τις απαιτήσεις του νόμου, αλλά και να εξασψαλισθεί, ταυτοχρόνως,

η διαδικασία αποστολής και παράδοσης των πληροψοριών που εμπεριέχονται

στις διατάξεις του εισαγγελικού λειτουργού για την άρση του απορρήτου των

επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασψάλειας, μέσω ηλεκτρονικών

κρυπτογραψημένων μηνυμάτων στην ειδική προς τούτο ηλεκτρονική

πλατψόρμα. Η διαδικασία αψενός εναρμονίζεται με το ισχύον νομοθετικό

Πλαίσιο και αψετέρου συμβάλλει στην αύξηση της ασψάλειας με πλήρη

διαψάνεια καιταχύτητα. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη ηλεκτρονική πλατψόρμα

δημιουργείται και αψορά στη λειτουργία και τους σκοπούς της Ε.Υ.ΓΙ.,

προκειμένου να ενισχυθεί ο συντονισμός και να διασψαλισθεί Περαιτέρω η
εθνική ασψάλεια, κρίνεται σκόπιμο και απολύτως αναγκαίο να χορηγηθεί

νομοθετική εξουσιοδότηση στον Διοικητή της Ε.Υ.Π.. Κατά συνέπεια,

θεσμοθετείται η δυνατότητα, με απόψαση του Διοικητή, να καθορίζονται όλες οι

τεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ηλεκτρονικής

πλατψόρμας, καθώς και η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994,

σχετικά με την παράδοση, μέσω ηλεκτρονικού κρυπτογραψημένου μηνύματος,

της διάταξης του εισαγγελικού λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.

3649/2008 (Α’ 39) που αψορά την Ε.Υ.Π., κάνοντας χρήση των συστημάτων

κρυπτογράψησης που διαθέτει και πιστοποιεί. Προκειμένου να αποψευχθεί

ενδεχόμενη νομική ασάψεια, τροποποιείται και συμπληρώνεται η παρ. 3 του

άρθρου 37 του ν. 4786/2021 (Α’ 43), με στόχο η μεταβατική διάταξη να

συμπεριλάβει αυτοτελώς και την περίπτωση της νέας παρ. 13 του άρθρου 5 του



ν. 2225/1994, ανεξαρτήτως της περιπτώσεως της παρ. 12 του ίδιου άρθρου και

νόμου.

2 Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η ισχύς του πίνακα διοριστέων με

σειρά προτεραιότητας των υποψηψίων για την πλήρωση θέσεων τακτικού

προσωπικού κατηγορίας Πανεπιστημιακής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής

Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (δικαστήρια και δικαστικές υπηρεσίες

της χώρας), που προκηρύχθηκε με τις ΙΚ/2017, 2Κ/2017 και 8Κ/2017

Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π., εν όψει της αδήριτης ανάγκης για την άμεση

στελέχωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης (δικαστηρίων και δικαστικών

υπηρεσιών της χώρας) με υπαλλήλους της ανωτέρω κατηγορίας, οι οποίοι θα

μπορέσουν να καλύψουν τις τρέχουσες ανάγκες των Υπηρεσιών του Υπουργείου.

Η παρούσα διάταξη, ενόψει της υποχρέωσης υποβολής των δηλώσεων

περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων καθώς και των

αντικειμενικών δυσχερειών κατά τη συγκέντρωση των συνυποβαλλομένων

δικαιολογητικών λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορψώθηκαν από την

πανδημία του κορωνοΙού ςΟνιο-ι9, έχει στόχο να καταστήσει εψικτή τη συλλογή

των προαναψερθέντων εγγράψων.

Στις περιπτώσεις εταιρειών που ουνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, το Τελευταίο

ψυσικό πρόσωπο που είναι αμέσως ή εμμέσως κύριος μετοχών ποσοστού

τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) και πληροί τις υπόλοιπες προϋποθέσεις του

νόμου, καθώς και οι λοιποί μέτοχοι υποχρεούνται στην υποχρέωση υποβολής

δήλωσης περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμψερόντων, ακόμα και

όταν οι μετοχές των εταιρειών αυτών είναι εισηγμένες σε χρηματιστήριο κράτους

— μέλους της Ε.Ε. ή του Ο.Ο.Σ.Α. (περ. λθ’ παρ. 1 άρθρου Ι ν. 3213/2003 — περ. γ’

παρ. ό άρθρου 2 του ν. 3310/2005 — παρ. 5 άρθρου 8 ν. 3310/2005 —

Γνωμοδότηση ΝΣΚ 12/2021). Στην Τελευταία όμως περίπτωση, η ως άνω

υποχρέωση καθίσταται ανέψικτη λόγω της πολυμετοχικής σύνθεσης των

εταιρειών αυτών και της ταχύτητας των χρηματιστηριακών συναλλαγών [όπως

αγοραπωλησίες σε μικρό χρονικό διάστημα μετοχών ποσοστού τουλάχιστον ένα

τοις εκατό (1%) εισηγμένων εταιρειών που έχουν συνάψει δημόσια σύμβαση], οι

δε μέτοχοι δεν μπορούν κατά κανόνα να γνωρίζουν ότι η εταιρεία έχει συνάψει

δημόσια σύμβαση και ότι κατά συνέπεια υπέχουν την ως άνω υποχρέωση.

Εξάλλου, ο σκοπός διασψάλισης της διαψάνειας και καταπολέμησης της

διαψθοράς μπορεί να επιτευχθεί για τους ως άνω μετόχους, τόσο από την

υψιστάμενη ψορολογική νομοθεσία [υποβολή ετήσιων δηλώσεων εισοδήματος,

υποβολή εΤήσιων ψορολογικών δηλώσεων Ε9, άρθρο 31 του ν. 4172/2013 (Α’

167) περί αντικειμενικών δαπανών και υπηρεσιών και άρθρο 32 του ίδιου νόμου

περί δαπανών απόκτησης περιουσιακών στοιχείων], όσο και από την ισχύουσα

νομοθεσία εν γένει [ν. 4428/2016 «Κύρωση της Πολυμερούς Συμψωνίας

Αρμόδιων Αρχών για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροψοριών

Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών» (Α’ 190) και ν. 4378/2016 (Α’ 55) με τον

οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο, μεταξύ άλλων, η Οδηγία 2014/107/ΕΕ

4



του Συμβουλίου για την τροποποίηση της Οδηγίας 2011/16/ΕΕ όσον αψορά στην
αυτόματη ανταλλαγή πληροψοριών στον ψορολογικό τομέα μεταξύ Κρατών

μελών της ΕΕ η οποία είχε ενσωματωθεί στην ελληνική νομοθεσία με τον ν.
4170/2013).

5 Η παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 4714/2020 που αναψέρεται στις προϋποθέσεις

βάσει των οποίων υπέχουν αστική και Ποινική ευθύνη ο Προέδρος και τα μέλη
της νεοσύστατης Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διάψορων,

προβλέπει ότι τα Πρόσωπα αυτά δεν διώκονται για τις γνώμες και τις αποψάσεις

που εξέδωσαν ή τις παραλείψεις τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους,
εκτός από την περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν

στον εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όψελος ή να βλάψουν το
Δημόσιο ή άλλον. Για την αρτιότερη νομοτεχνική διατύπωση του εδάψιου αυτού

και για την επίλυση ερμηνευτικών προβλημάτων που πιθανώς να γεννηθούν,

προτείνονται με την παρ. 1 της εισαγόμενης ρύθμισης αλλαγές και προσθήκες,

ούτως ώστε, προς διασψάλιση της ανεξαρτησίας των προσώπων αυτών, να
καταστεί σαψές, ότι για τη γέννηση της αστικής και ποινικής ευθύνης τους
απαιτείται σωρευτικά, πέραν του δόλου (με πρόθεση), και η ύπαρξη σκοπού
προστιορισμού παράνομου περιουσιακού οψέλους ή βλάβης του Δημοσίου ή
άλλου, σε εναρμόνιση άλλωστε με τα γενικώς ισχύοντα στην ποινική νομοθεσία

(πρβλ. άρθρο 259 ΠΚ ως προς το έγκλημα της παράβασης καθήκοντος:
«Υπάλληλος που με πρόεση παραόαίνει τα καΟήκσντα της υπηρεσίας του με
σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνομο όφελος ή να όλάψει
το κράτος ή κάποιον άλλο»). Επιπλέον, προτείνεται να ασκείται ποινική δίωξη
κατά των ως άνω προσώπων μόνο ύστερα από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής

Αρχής Διαψάνειας. Η εν λόγω αίτηση ψέρει τον χαρακτήρα αίτησης της αρχής,
σύμψωνα με το άρθρο 41 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και δεν υπόκειται στις
χρονικές προθεσμίες της έγκλησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, διασψαλίζονται

περαιτέρω ο Πρόεδρος καιτα μέλη της Επιτροπής από τους κινδύνους αβάσιμων
καταγγελιών ενώ παράλληλα ενισχύεται η αποτελεοματικότητα του ποινικού

δικαιοδοτικού μηχανισμού στον βαθμό που μία καθ ύλην αρμόδια αρχή
ενημερώνει με εγκυρότητα και ακρίβεια τα αρμόδια ποινικά όργανα σε σχέση με
τα πραγματικά και νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το εκάστοτε αδίκημα.

Επιπλέον, τίθεται μεταβατική ρύθμιση για τις εκκρεμείς ποινικές διαδικασίες,

κατά του Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και των μελών των ως άνω
Επιτροπών, που έχουν εκκινήσει χωρίς την υποβολή αίτησης του Διοικητή της
Ε.Λ.Δ..

Τέλος, με την παρ. 2 προτείνεται η προσθήκη στο άρθρο 16 του ν. 4714/2020
νέων παρ. 13 και 14, ούτως ώστε η παρ. 9 του άρθρου 16, όπως αντικαθίστανται

με την παρ. 1 του προτεινόμενου άρθρου να ισχύει αναλογικά, για λογούς ίσης
μεταχείρισης, και για τον Προέδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής

Επίλυσης Φορολογικών Διάψορων του άρθρου 70Λ του ν. 2238/1994, καθώς και
για τους υπαλλήλους και τους προϊσταμένους της Διεύθυνσης Επίλυσης

_____

Διαψορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων του άρθρου 63 του ν.



4174/2013. Και τούτο, ενόψει της αντιστοιχίας των λόγων σύστασης και

λειτουργίας των ως άνω Επιτροπών, καθώς και της Διεύθυνσης Επίλυσης
Διαψορών της ΛΑΔΕ, σι οποίοι συνίστανται τόσο στην αποσυμψόρηση των
διοικητικών δικαστηρίων από τον μεγάλο αριθμό των εκκρεμών σε αυτά
ψορολογικών διαψορών, όσο και στην ταχύτερη εξωδικαστική επίλυση αυτών

προς όψελος του Δημοσίου καιτων ψορολογουμένων.

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: ‘Εκθεση γενικών συνεπειών

18. Οψέλη αξιολογσύμενης ρύθμισης

ΟΦΕΛΗ
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

Αύξηση εσόδων

Μείωση δαπανών

Εξοικονόμηση
χρόνου

Μεγαλύτερη
αποδοτικότητα /

αποτελεσματικότητα

Άλλο

Βελτίωση
παρεχόμενων

υπηρεσιών

ΘΕΣΜΟΙ,

ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ,

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Α ΓΟ ΡΑ,
οιΚΟΝΟΜΙΑ,

Α ΝΤΑ ΓΟ Ν ΊΣΜ ΟΣ

ΚΟΙΝΩΝίΑ &
ΚΟΙΝΩΝΙ Κ ΕΣ

Ο Μ ΑΔ ΕΣ

ΦΥΣΙΚΟ,
ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΜ ΕΣΑ

Χ Χ

ΕΜ Μ ΕΣΑ

Δίκαιη μεταχείριση
πολιτών

Αυξημένη
αξιοπιστία / Χ Χ

διαψάνεια θεσμών

Βελτιωμένη Ι

διαχείριση κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

19. Κόστος αξιολογούμενης ρύθμισης



ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟ,
Α ΓΟ ΡΑ,

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

_____________

ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σχεδιασμός /
προετοιμασία

Υποδομή /
εξοπλισμός

ΓΙΑ ΤΗΝ

___________ _________ ____________

ΕΝΑΡΞΗ Προσλήψεις /
Ε ΦΑΡ Μ Ο ΓΗ Σ κινητικοτητα

ΤΗΣ

____________ __________ _____________

ΡΥΘΜΙΣΗΣ Ενημέρωση

εκπαίδευση

εμπλεκομένων

___________ ________________

ΚΟΣΤΟΣ Άλλο
ΡΥΘΜΙΣΗΣ

____________ ______________ ___________ _______________

Στήριξη και

λειτουργία

διαχείρισης

___________ ________________

Διαχείριση
ΓΙΑ ΤΗ αλλαγών κατά

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ την εκτέλεση

____________ ________________

& ΑΠΟΔΟΣΗ Κόστος
ΤΗΣ συμμετοχης

ΡΥΘΜΙΣΗΣ στη νεα

ρύθμιση

___________ _______________

‘Αλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Αποτυπώνονται στην οικεία έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

20. Κίνδυνοι αξιολογούμενης ρύθμισης

ΘΕΣΜΟΙ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΦΥΣΙΚΟ,
Α ΓΟ ΡΑ,

ΔΗΜΟΣΙΑ & ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΟΜΑΔΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Αναγνώριση /
εντοπισμός

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
κινδυνου

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ Διαπίστωση

συνεπειών

κ ινδ όν ων

στους στόχους



Σχεδιασμός
αποτροπής /

αντιοτάθμιση ς
κινδύνων

Άλλο

Πιλοτική
εψαρμογή

Ανάδειξη
καλών

πρακτικών
κατά την

ΜΕΙΩΣΗ υλοποίηση

ΚΙΝΔΥΝΩΝ της ρύθμισης
Συνεχής

αξιολόγηση
διαδικασιών
διαχείρισης

κινδύνων

Άλλο

Σχολιασμός / ποιοτική αποτίμηση:

Δεν εντοπίζονται κίνδυνοι στις αξιολογούμενες ρυθμίσεις.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: ‘Εκθεση νομιμότητας

24. Συναψείς συνταγματικές διατάξεις

25. Ενωσιακό δίκαιο

Πρωτογενές ενωσιακό
δίκαιο

π (συμττεριλαμόανομένου
του Χάρτη Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων)

Κανονισμός
ΓΙ

Οδηγία
Π



ΓΙ
Απόψαση

26. Συναψείς διατάξεις διεθνών συνθηκών ή συμψωνιών

..,, Άρθρο 13 (αποτελεσματική δικαστική προστασία)Ευρωιταικη Συμβαση
των Δικαιωμάτων του Άρθρο 41 (δίκαιη ικανοποίηση)

Ανθρώπου

ΓΙ Διεθνείς συμβάσεις

27
Συναψής νομολογία των ανωτάτων και άλλων εθνικών δικαστηρίων, καθώς

και αποψάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

Ανώτατο ή άλλο
εθνικό δικαστήριο

ΓΙ (αναψέρατε)

Ανεξάρτητη Αρχή

ΓΙ (αναψέρατε)

28. Συναψής ευρωπαϊκή και διεθνής νομολογία

Νομολογία
Δικαστηρίου Ε.Ε.

Νομολογία
Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου
Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου

____________________________________________

Άλλα ευρωπαϊκά ή
διεθνή δικαστήρια ή
διαιτητικά όργανα

Στοιχεία & όασικό περιεχόμενο απόφασης

ΓΙ

ΓΙ

‘770



ΕΝΟΤΗΤΑ Ζ: Πίνακας τροιτοποιούμενων ή καταργούμενων διατάξεων

29. Τροποποίηση — αντικατάσταση — συμπλήρωση διατάξεων

Διατάξεις αξιολσγούμενης ρύϋμισης

1. Μετά την παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.

2225/1994 (Α’ 121) προστίθεται Παρ. 13 ως

εξής:

«13. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατψόρμα

παράδοσης της διάταξης του εισαγγελικού

λειτουργού της παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.

3649/2008 για την άρση του απορρήτου των

επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασψάλειας, η

οποία λειτουργεί στην Εθνική Υπηρεσία

Πληροψοριών (Ε.Υ.Π.), με σκοπό την αποστολή

και παράδοση αποσπασμάτων των διατάξεων

για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών

με ηλεκτρονικό κρυπτογραψημένο μήνυμα

στους αποδέκτες που ορίζονται στις περ. α’ και

β’ της παρ. 4 και την αποστολή και παράδοση

ολόκληρου του κειμένου των διατάξεων για την

άρση του απορρήτου στην Α.Δ.Α.Ε.. Με

απόψαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π. καθορίζονται

όλες οιτεχνικές και διαδικαστικές λεπτομέρειες

για τη Θέση σε εψαρμογή και λειτουργία της

ηλεκτρονικής πλατψόρμας και την εν γένει

λειτουργία της διαδικασίας της παρ. 4 ως προς

την κατά τα ανωτέρω παράδοση των διατάξεων

με ηλεκτρονικό κρυπτογραψημένο μήνυμα.».

Υφιστάμενες διατάξεις

Άρθρο 5 του ν. 2225/1994 (Α’ 121)

1. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του

απορρήτου για λόγους εθνικής ασψάλειας

σύμψωνα με το άρΘρο 3 του παρόντος νόμου

περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το όργανο που διατάσσει την άρση, β) τη

δημόσια αρχή ή τον εισαγγελέα ή τον ανακριτή

που ζητούν την επιβολή της άρσης, γ) το σκοπό

της επιβολής της άρσης, δ) τα μέσα

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας στα οποία

επιβάλλεται η άρση, ε) την εδαψική έκταση

εψαρμογής και τη χρονική διάρκεια της άρσης,

στ) την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

2. Η διάταξη που επιβάλλει την άρση του

απορρήτου για διακρίβωση εγκλη μάτων,

σύμψωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου,

περιλαμβάνει, εκτός των στοιχείων της

προηγούμενης παραγράψου, και τα εξής:

α) το όνομα του προσώπου ή των προσώπων

κατά των οποίων λαμβάνεται το μέτρο της

άρσης καιτη διεύθυνση διαμονής τους, εψόσον

είναι γνωστή, β) την αιτιολογία επιβολής της

άρσης.

3. Διάταξη που απορρίπτει αίτημα άρσης του

απορρήτου περιέχει μόνο:

α) το όργανο που αποψασίζει, β) τη δημόσια

αρχή που είχε ζητήσει την επιβολή της άρσης, γ)

την ημερομηνία έκδοσης της διάταξης.

4. Απόσπασμα της διάταξης, που περιλαμβάνει

το διατακτικό της, παραδίδεται με ηλεκτρονικό

κρυπτογραψημένο μήνυμα, το οποίο πρέπει να



καλύπτει τις προϋποθέσεις ασψαλείας του

απορρήτου του περιεχομένου:

α) Στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή
τον γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του

νομικού προσώπου, στο οποίο υπάγεταιτο μέσο

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση

ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα

παραδίδεται στον επιχειρηματία.

β) Αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο

ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω

απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που

εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή στον

Υπουργό που προίσταται της δημόσιας

υπηρεσίας.

Το ηλεκτρονικό κωδικοποιημένο μήνυμα, το

οποίο λαμβάνει η Αρχή Διασψάλισης Απορρήτου

των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), περιέχει όλο το

κείμενο της διάταξης που επιβάλλει την άρση

του απορρήτου. Η σχετική αλληλογραφία είναι

απόρρητη και τηρείται σε ειδικό αρχείο, στο
οποίο έχουν πρόσβαση ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε.

και ένα ακόμη μέλος της Ολομέλειας που

ορίζεται από αυτήν, καθώς και μέλη του

προσωπικού της, τα οποία είναι ειδικά

εξουσιοδοτημένα προς τούτο από την

Ολομέλεια της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε.

ενημερώνεισε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο της

Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων, που

εκπροσωπούνται στη Βουλή και κοινοποιεί τη

διάταξη στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Με απόψαση της Ολομέλειας της Α.Δ.Α.Ε. όλες

οι διατάξεις περί άρσεως του απορρήτου που

έχουν αποθηκευτεί σε ψυσικά αρχεία στην Αρχή

από την ίδρυσή της, ψηψιοποιούνται και

μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με ίδια

απόψαση ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία

της ψηψιοποίησης. Μετά την πάροδο πέντε (5)

ετών από την πιο πάνω ψηψιοποίηση, τα ψυσικά

αρχεία καταστρέψονται.

5. Μετά την εκτέλεση της διάταξης

συντάσσονται μία ή περισσότερες, κατά τις

περιστάσεις, εκθέσεις απότην υπηρεσία η οποία

διενήργησε τις πράξεις άρσης του απορρήτου.

Οι εκθέσεις υπογράψονται από το εντεταλμένο



όργανο της αιτούσας αρχής και σε αυτές

αναψέρονται: α) οι ενέργειες που έγιναν για την

εκτέλεση της διάταξης, β) ο τόπος, η ημερομηνία

και ο τρόπος εκτέλεσης των πιο πάνω ενεργειών,

γ) το ονοματεπώνυμο των υπαλλήλων που τις

διενήργησαν, εψόσον το κρίνει αναγκαίο το

όργανο που εξέδωσε τη διάταξη.

Αντίγραψα των εκθέσεων αυτών διαβιβάζονται

με απόδειξη, μέσα σε κλειστό ψάκελο, ατην

αιτούσα αρχή, στη δικαστική αρχή, που εξέδωσε

τη διάταξη και στην Α.Δ.Α.Ε.

6. Η χρονική διάρκεια της άρσης του απορρήτου

δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες.

Παρατάσεις της διάρκειας αυτής, οι οποίες δεν

υπερβαίνουν κάθε ψορά τους δύο (2) μήνες,

μπορούν να διαταχθούν με τη διαδικασία, που

προβλέπεται κατά περίσταση, για την επιβολή

του μέτρου και υπό τον όρο ότι εξακολουθούν

να υψίστανται οι λόγοι της άρσης. Σε κάθε

περίπτωση οι παρατάσεις δεν μπορούν να

υπερβαίνουν συνολικά τη διάρκεια των δέκα

(10) μηνών. Το ανώτατο αυτό χρονικό όριο δεν

ισχύ ει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η άρση

διατάσσεται για λόγους εθνικής ασψάλειας.

7. Μετά τη λήξη της διάρκειας της άρσης, ή μετά

τη λήξη του επιτρεπόμενου ανώτατου χρονικού

ορίου της παύει αυτοδικαίως η άρση του

απορρήτου.

8. Με διάταξη του οργάνου που επέβαλε την

άρση μπορεί να διαταχθεί η παύση της και πριν

από την πάροδο της ορισμένης διάρκειάς της, αν

εκπληρώθηκε ο σκοπός ή έλειψαν οι λόγοι

επιβολής του μέτρου.

9. Στις περιπτώσεις του άρθρου 4, η Α.Δ.Α.Ε.

δύναται, μετά τη λήξη του μέτρου της άρσης, να

αποψασίζει τη γνωστοποίηση της επιβολής του

μέτρου αυτού στους θιγόμενους, με τη

σύμψωνη γνώμη του Εισαγγελέα του Αρείου

Πάγου και υπό την προϋπόθεση, ότι δεν

διακυβεύεται ο σκοπός για τον οποίο

διατάχθηκε.

Τα στοιχεία που είχαν συλλεγεί ή κατασχεθεί και

το υλικό που εγγράψηκε ή αποτυπώθηκε σε

εκτέλεση της διάταξης για την άρση του



απορρήτου σε περίπτωση διακρίβωσης

εγκλημάτων, σύμψωνα με το άρθρο 4,

επισυνάπτονται οτη δικογραψία, αν συνιστούν

αποδεικτικά μέσα για την ποινική δίωξη κατά

την κρίση της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη.

Στις περιπτώσεις των παρ. Ια και Ιγ του άρθρου

4 και της περ. ζ’ της παρ. 3 του άρθρου 36 του ν.

4443/2016 (Α’ 232) τα στοιχεία αυτά

χρησιμοποιούνται επιπλέον κατά τη διοικητική

διαδικασία για τη διαπίστωση της παράβασης

των άρθρων 3 έως 7, 29 και 30 του ν. 3340/2005

(Α’ 112), του άρθρου 93α του ν. 4099/2012 (Α’

250), καθώς και των διατάξεων των στοιχείων

(α) και(β)του άρθρου 14 καιτου άρθρου Ι5του

Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ιόης
Απριλίου 2014 για την κατάχρηση της αγοράς

(Κανονισμός για την κατάχρ ηση της αγοράς) και
την κατάργηση της Οδηγίας 2003/6/ΕΚ του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

και των Οδηγιών της Επιτροπής 2003/124/ΕΚ,

2003/125/ΕΚ και 2004/72/ΕΚ (1 173) και

επισυνάπτονται στη σχετική δικογραψία κατά τη

διαδικασία ενώπιον των διοικητικών

δικαστηρίων.

Διαψορετικά επιστρέψονται στον κύριό τους,

εψόσον έχει αποψασισθεί η κατά το πρώτο

εδάψιο γνωστοποίηση του μέτρου. Αν δεν

συντρέχει αυτή η περίπτωση καταστρέψονται

ενώπιον της αρχής που εξέδωσε τη διάταξη και

συντάσσεται έκθεση για την καταστροψή.

Υποχρεωτικώς καταοτρέψεται το υλικό που δεν

έχει σχέση με τον λόγο επιβολής του μέτρου. Η

παρούσα δεν εψαρμόζεται σε περιπτώσεις

άρσης του απορρήτου για λόγους εθνικής

ασψάλειας, σύμψωνα με το άρθρο 3.

10. Το περιεχόμενο της ανταπόκρισης η

επικοινωνίας, το οποίο έγινε γνωστό λόγω της

άρσης του απορρήτου, καθώς και κάθε άλλο

σχετικό με αυτή στοιχείο απαγορεύεται, με

ποινή ακυρότητας, να χρησιμοποιηθεί και να

ληψθεί υπόψη ως άμεση ή έμμεση απόδειξη σε

άλλη ποινική, πολιτική, διοικητική και

πειθαρχική δίκη και διοικητική διαδικασία για



σκοπό διαψορετικό από εκείνον που είχε

καθορισθεί με τη διάταξη. Κατ’ εξαίρεση η αρχή

που εξέδωσε τη διάταξη μπορεί, κατά την

αιτιολογημένη κρίση της, να επιτρέψει με

νεότερη διάταξη της να χρησιμοποιηθούν και να

ληψθούν υπόψη τα παραπάνω στοιχεία, αν

χρησιμεύουν για τη διακρίβωση άλλου

ιδιαιτέρως σοβαρού εγκλήματος από αυτά που

αναψέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 4 του

παρόντος νόμου, καθώς και για υπεράσπιση

κατηγορουμένου σε Ποινική δίκη για

πλημμέλημα ή κακούργημα.

11. Υπάλληλος της υπηρεσίας, στην οποία

ανήκειτο μέσο ανταπόκρισης ή επικοινωνίας για

το οποίο επιβλήθηκε η άρση, αν, παρότι είναι

αρμόδιος, δεν παρέχει στο εντεταλμένο όργανο

πληροψορία σχετική με το περιεχόμενο της

διάταξης και τεχνική ή υπηρεσιακή γενικά

συνδρομή για την εκτέλεση της τιμωρείται, με

ψυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών. Αν

ανακοινώνει σε τρίτους ή χρησιμοποιεί το

περιεχόμενο των κάθε είδους μηνυμάτων,

πληροψοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε

γνώση του λόγω της άρσης του απορρήτου,

τιμωρείται με ψυλάκιση τουλάχιστον δύο (2)

ετών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται αν

ανακοινώνει σε τρίτους ή γνωστοποιεί

οπωσδήποτε το γεγονός της άρσης του

απορρήτου, καθώς και αν παραβιάσει την

υποχρέωση εχεμύΘειάς του κατά τη διαδικασία

άρσης του απορρήτου που προβλέπεται από το

άρΘρο 8 του π.δ. 47/2005 (Α’ 64).

12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Δικαιοσύνης και Ψηψιακής Διακυβέρνησης,

καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές

λεπτομέρειες για τη Θέση σε εψαρμογή και

λειτουργία της διαδικασίας της παρ. 4 ως προς

την παράδοση του αποσπάσματος της διάταξης

με ηλεκτρονικό κρυπτογραψημένο μήνυμα.



2. Στην παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4786/2021

(Α’ 43) προστίθεταιτελευταίο εδάιο και η παρ.

3 διαμορψώνεται ως εξής:

«3. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής

υπουργικής απόψασης της παρ. 12 του άρθρου

5 του ν. 2225/1994, το απόσπασμα της διάταξης

που περιλαμβάνει το διατακτικό της

παραδίδεται με απόδειξη μέσα σε κλειστό

ψάκελο:

α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή
τον γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του

νομικού προσώπου στο οποίο υπάγεταιτο μέσο

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση

ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα

παραδίδεται στον επιχειρηματία,

β) αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο

ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω

απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που

εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή στον

Υπουργό που προίσταται της δημόσιας

υπηρεσίας και

γ) στην Α.Δ.Α.Ε. κατά τα ήδη οριζόμενα.

Η ανωτέρω διαδικασία τυγχάνει εψαρμογής και

μέχρι την έναρξη ισχύος της απόψασης της παρ.

13 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994,

ανεξαρτήτως της έναρξης ισχύος της απόψασης

της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994.».

Άρθρο 37 του ν. 4786/2021 (Α’ 43)

1. Η παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 2225/1994 (Α’

121) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Απόσπασμα της διάταξης, που περιλαμβάνει

το διατακτικό της, παραδίδεται με ηλεκτρονικό

κρυπτογραψημένο μήνυμα, το οποίο πρέπει να

καλύπτει τις προϋποθέσεις ασψαλείας του

απορρήτου του περιεχομένου:

α) Στον πρόεδρο ήτο διοικητικό συμβούλιο ή τον

γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του νομικού

προσώπου, στο οποίο υπάγεται το μέσο

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση

ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα

παραδίδεται στον επιχειρηματία.

β) Αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο

ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω

απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που

εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή στον

Υπουργό που προίσταται της δημόσιας

υπηρεσίας.

Το ηλεκτρονικό κωδικοποιημένο μήνυμα, το

οποίο λαμβάνει η Αρχή Διασψάλισης Απορρήτου

των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.), περιέχει όλο το

κείμενο της διάταξης που επιβάλλει την άρση

του απορρήτου. Η σχετική αλληλογραψία είναι

απόρρητη και τηρείται σε ειδικό αρχείο, στο

οποίο έχουν πρόσβαση σ Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε.

και ένα ακόμη μέλος της Ολο μέλειας που

ορίζεται από αυτήν, καθώς και μέλη του

προσωπικού της, τα οποία είναι ειδικά

εξουσιοδοτημένα προς τούτο από την

Ολομέλεια της Αρχής. Ο Πρόεδρος της Α.Δ.Α.Ε.

ενημερώνει σε κάθε περίπτωση τον Πρόεδρο της

Βουλής και τους αρχηγούς των κομμάτων, που

εκπροσωπούνται στη Βουλή και κοινοποιεί τη

διάταξη στον Υπουργό Δικαιοσύνης.

Με απόψαση της Ολο μέλειας της Α.Δ.Α.Ε. όλες

οι διατάξεις περί άρσεως του απορρήτου που

έχουν αποθηκευτεί σε ψυσικά αρχεία στην Αρχή

από την ίδρυσή της, ψηψιοποιούνται και

μετατρέπονται σε ηλεκτρονικά αρχεία. Με ίδια

απόψαση ορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία

της ψηιοποίησης. Μετά την πάροδο πέντε (5)



ΆρΘρο 4

Απαλλαγή από την υποχρέωση υποβολής

δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και

Οικονομικών συμψερόντων στις περιπτώσεις

μετόχων εταιρειών που εξαιρούνται από την

υποχρέωση ονομαστικοποίησης— Τροποποίηση

παρ. 5 άρθρου 8 ν. 3310/2005 και περ. λθ’ παρ.

Ι άρθρου 1 ν. 3213/2003

ετών από την πιο πάνω ψηψιοτιο [ηση, τα ψυσικά

αρχεία καταστρέψονται)>.

2. Στο άρΘρο 5 του ν. 2225/1994 προστίΘεται

παρ. 12 ως εξής:

«12. Με κοινή απόψαση των Υπουργών

Δικαιοσύνης και Ψηψιακής Διακυβέρνησης,

καθορίζονται όλες οι τεχνικές και διαδικαστικές

λεπτομέρειες για τη Θέση σε εψαρμογή και

λειτουργία της διαδικασίας της παρ. 4 ως προς

την παράδοση του αποσπάσματος της διάταξης

με ηλεκτρονικό κρυπτογραψημένο μήνυμα.».

3. Μέχρι τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής

απόψασης της παρ. 12 του άρθρου 5 του ν.

2225/1994, το απόσπασμα της διάταξης που

περιλαμβάνει το διατακτικό της παραδίδεται με

απόδειξη μέσα σε κλειστό ψάκελο:

α) στον πρόεδρο ή το διοικητικό συμβούλιο ή
τον γενικό διευθυντή ή τον εκπρόσωπο του

νομικού προσώπου στο οποίο υπάγεταιτο μέσο

ανταπόκρισης ή επικοινωνίας. Σε περίπτωση

ατομικής επιχείρησης, το ως άνω απόσπασμα

παραδίδεται στον επιχειρηματία,

β) αν το νομικό πρόσωπο υπάγεται στον έλεγχο

ή την εποπτεία του κράτους, το ως άνω

απόσπασμα παραδίδεται και στον Υπουργό που

εποπτεύει το νομικό αυτό πρόσωπο ή στον

Υπουργό που προίσταται της δημόσιας

υπηρεσίας και

γ) στηνλ.Δ.Α.Ε. κατάτα ήδη οριζόμενα.

Άρθρο 8 Ν 3310/2005

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις

«5. Ο ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι,

τα μέλη οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά

στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται

να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία του

Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις



1. Στην παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005

(Α’ 30) προστίθεται τέταρτο εδάψιο και η παρ. 5

διαμορψώνεται ως εξής:

«5.0 ιδιοκτήτης, οι εταίροι, οι βασικοί μέτοχοι,

τα μέλη οργάνου διοίκησης, τα διευθυντικά

στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων που

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις υποχρεούνται

να υποβάλλουν κάθε χρόνο στην Εισαγγελία

του Αρείου Πάγου την προβλεπόμενη από τις

διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’), όπως

ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης,

μέχρι και τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση της

εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόμενης

δημόσιας σύμβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση

ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα Φυσικά

πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία

τους στην Ελλάδα και Φέρουν οποιαδήποτε από

τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές

επιχειρήσεις που συνάπτουν δη μόσιες

συμβάσεις. Ειδικά για τα Πιστωτικά Ιδρύματα

που εκάστοτε ανακεψαλαιοποιούνται

σύμΦωνα με το ν. 3864/2010 (Α’ 119) και

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, την ανωτέρω

υποχρέωση έχουν τα Φυσικά πρόσωπα που

Φέρουν τις ιδιότητες του πρώτου εδαψίου και

έχουν μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα. Από την

ανωτέρω υποχρέωση του πρώτου εδαψίου

εξαιρούνται οι βασικοί μέτοχοι και σι μέτοχοι

επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες

συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι βασικοί

μέτοχοι αυτών εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από

την υποχρέωση ονομαστικοποίησης της παρ.

3.».

2. Η περ. λθ’ της παρ. Ι του άρθρου Ι του ν.

3213/2003 (Α’ 309) τροποποιείται και

διαμορψώνεται ως εξής:

«λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί

Μέτοχοι, τα εκτελεστικά μέλη οργάνου

διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη

ελληνικών επιχειρήσεων που συνάπτουν

δημόσιες συμβάσεις, καθώς και τα Φυσικά

πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία

διατάξεις του ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309 Α’), όπως

ισχύει, δήλωση περιουσιακής κατάστασης, μέχρι

και τρία (3) έτη από την ολοκλήρωση της

εκτέλεσης της εκάστοτε συναπτόμενης

δημόσιας σύμβασης. Η ανωτέρω υποχρέωση

ισχύει και για όλα ανεξαιρέτως τα Φυσικά

πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη κατοικία

τους στην Ελλάδα και Φέρουν οποιαδήποτε από

τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές

επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες

συμβάσεις. Ειδικά για τα Πιστωτικά Ιδρύματα

που εκάστοτε ανακεΦαλαιοποιούνται σύμψωνα

με το ν. 3864/2010 (Α’ 119) και συνάπτουν

δημόσιες συμβάσεις, την ανωτέρω υποχρέωση

έχουν τα Φυσικά πρόσωπα που Φέρουν τις

ιδιότητεςτου πρώτου εδαψίου καιέχουν μόνιμη

κατοικία στην Ελλάδα.»

Άρθρο Ι του ν.3213/2003

«1. Δήλωση της περιουσιακής τους κατάστασης,

των συζύγων τους ή των προσώπων με τα οποία

έχουν συνάψει σύμΦωνο συμβίωσης και των

ανήλικων τέκνων τους υποβάλλουν:»

α. Ο Πρωθυπουργός.

β. Οι Αρχηγοί των πολιτικών κομμάτων που

εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρωπαϊκό

Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν

κρατική χρηματοδότηση.



τους στηνΕλλάδα και ψέρουν οποιαδήποτε από

τις ανωτέρω ιδιότητες σε αλλοδαπές

επιχειρήσεις που συνάπτουν δημόσιες

συμβάσεις, εψόσον το αντικείμενο τους

υπερβαίνει τα αναψερόμενα στην περίπτωση

ια’ ποσά ανά περίπτωση, εξαιρουμένων των

Βασικών Μετόχων και των μετόχων

επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες

συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι Βασικοί

Μέτοχοι αυτών εμτιίπτουν στις εξαιρέσεις από

την υποχρέωση ονομαστικοποίησης της παρ. 3

του άρθρου 8 του ν. 33 10/2005 (Α’ 30).».

γ. Οι Υπουργοί, οι αναπληρωτές Υπουργοί και οι

Υψυπουργοί.

δ. Οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές.

ε. Οι Περιψερειάρχες, οι Δήμαρχοι και όσοι

διαχειρίζονται τα Οικονομικά ιων πολιτικών

κομμάτων της περίπτωσης β’.

στ. Οι Γενικοί και Ειδικοί Γραμματείς της Βουλής

και της Γενικής Κυβέρνησης, οι υπηρεσιακοί

γραμματείς του άρθρου 36 του ν. 4622/2019, οι

υπάλληλοι ή σύμβουλοι ειδικών θέσεων και οι

μετακλητοί υπάλληλοι, οι οποίοι τοποθετούνται

από μονομελές ή συλλογικό κυβερνητικό

όργανο, καθώς και οι υπάλληλοι που

αποσπώνται, βάσει των άρθρων 6 του ν.

1878/1990 (Α’ 33) και 2 και 3 του ν. 1895/1990

(Α’ 116), στο Υπουργείο Εσωτερικών και

διατίθενται σε βουλευτές και κόμματα της

Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και στο γραψείο του ‘Ελληνα

Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

ζ. Ο διοικητής και σι υποδιοικητές της Εθνικής

Υπηρεσίας Πληροψοριών (ΕΥΠ) και της

Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

η. Οι Γενικοί Γραμματείς των Αιτοκεντρωμένων

Διοικήσεων, οι Συντονισιές Αποκεντρωμένων

Διοικήσεων (άρ. 28 του ν. 4325/2015), οι

Αντιπεριψερειάρχες, σι Πρόεδροι και τα μέλη

των Περιψερειακών Συμβουλίων, καθώς και οι

Προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων και

Διευθύνσεων των Περιψερειών».

θ. Οι Αντιδήμαρχοι, οι Πρόεδροι, τα τακτικά και

αναπληρωματικά μέλη των επιτροπών των

Δήμων, οι Πρόεδροι καιτα μέλη των Δημοτικών

Συμβουλίων, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες

Σύμβουλοι και τα μέλη τών Διοικητικών

Συμβουλίων και οι Γενικοί Διευθυντές των

δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου, των αμι’γών ή μεικτών δημοτικών

επιχειρήσεων των ανωτέρω ΟΤΑ. και των

συνδέσμων Δήμων, καθώς και οι Προϊστάμενοι

των Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων των

Δήμων. Ειδικότερα ως προς τις σχολικές

επιτροπές, δήλωση περιουσιακής κατάστασης



υποβάλλουν οι Πρόεδροι και σι διαχειριστές των

τραπεζικών λογαριασμών αυτών.

ι. Οι Γενικοί Διευθυντές των Υπουργείων, σι

Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι Διοικητές, οι

Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη, οι

διευθύνοντες ή εντεταλμένοι σύμβουλοι και οι

Γενικοί Διευθυντές νομικών προσώπων

δημοσίου δικαίου, δημοσίων επιχειρήσεων,

δημοσίων οργανισμών και νομικών προσώπων

ιδιωτικού δικαίου, υπό την προϋπόθεση ότι όλα

τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα ανήκουν στο

κράτος ή επιχορηγούνται, τακτικώς, από

κρατικούς πόρους κατά 50% τουλάχιστον του

ετήσιου προϋπολογισμού τους ή τη διοίκησή

τους ορίζει άμεσα ή έμμεσα το Δημόσιο με

διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

ια. Οι Πρόεδροι, τα τακτικά και αναπληρωματικά

μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών

προμηθειών, μελετών και παροχής υπηρεσιών

των κρατικών υπηρεσιών,

συμπεριλαμβανομένων και των ενόπλων

δυνάμεων, των νομικών προσώπων δημοσίου

δικαίου, των νομικών προσώπων ιδιωτικού

δικαίου, που ανήκουν στο κράτος ή
επιχορηγούνται, τακτικώς, από κρατικούς

πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου

προϋπολογισμού τους ή τη διοίκηση των οποίων

ορίζει άμεσα ή έμμεσατο Δημόσιο με διοικητική

πράξη ή ως μέτοχος, των δημόσιων

επιχειρήσεων και των δημόσιων οργανισμών,

εψόσον υπερβαίνουν το ποσό των εκατόν

πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ ανά

διαγωνισμό, καθώς επίσης ο Γενικός Διευθυντής

και Διευθυντές της Γενικής Διεύθυνσης

Κρατικών Προμηθειών και σι κατέχοντες Θέσεις

προϊσταμένων οποιουδήποτε οργανωτικού

επιπέδου οργανικών μονάδων προμηΘειών στο

Δημόσιο και στα ανωτέρω νομικά πρόσωπα

δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου, στις δημόσιες

επιχειρήσεις και τους δημόσιους οργανισμούς.

Την ίδια υποχρέωση υπέχουν ο Πρόεδρος καιτα

μέλη όλων των επιτροπών διαγωνισμών

δημοσίων έργων των ανωτέρω ψορέων, εψόσον



ο προϋπολογισμός του έργου υπερβαίνει τις

τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.

ιβ. Οι Δικαστικοί και σι Εισαγγελικοί λειτουργοί

ιγ. Ο Διοικητής, οι Υποδιοικητές, σι εντεταλμένοι

σύμβουλοι και οι διευθυντές της Τράπεζας της

Ελλάδος.

ιδ. Οι Πρόεδροι, οι Αντιπρόεδροι, οι

Διευθύνοντες σύμβουλοι, οι Διοικητές, οι

Υποδιοικητές, τα εκτελεστικά μέλη Δ.Σ. και οι

γενικοί διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων και

χρηματοπιστωτικών οργανισμών, καθώς και

επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών υπηρεσιών.

ιε. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικά

Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΛΕ) και οι κατέχοντες

διευθυντική Θέση στην εταιρία αυτή σύμψωνα

με τον εκάστοτε ισχύοντα οργανισμό της ή
σύμψωνα με απόψαση του Διοικητικού της

Συμβουλίου.

ιστ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου των ελεγχόμενων από

της Ελληνικά Χρηματιστήρια ΑΕ (ΕΧΛΕ)

ανωνύμων εταιριών και οι κατέχοντες

διευθυντική Θέση στις εταιρίες αυτές σύμψωνα

με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό της

εταιρίας ή σύμψωνα με απόψαση του

Διοικητικού της Συμβουλίου.

ιζ. Ο Πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου κάθε άλλου ψορέα

οργανωμένης χρηματιστηριακής αγοράς που

λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα και οι

κατέχοντες διευΘυντική Θέση σε αυτόν

σύμψωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα κανονισμό

του ή σύμψωνα με απόψαση του Διοικητικού

του Συμβουλίου.

ιη. Οι ιδιοκτήτες, οι μέτοχοι, οι εταίροι, οι

Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι και τα

εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι διαχειριστές,

καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές και οι

Διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης κάθε

μορψής επιχειρήσεων ή εταιριών, που κατέχουν

άδεια λειτουργίας ή εν γένει έχουν την

εκμετάλλευση τηλεοπτικών σταθμών,

ελεύθερης λήψης ή παροχής κάθε μορψής



συνδρομητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών, καθώς

και ραδιοψωνικών σταθμών, όπως και των

βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των

βασικών μετόχων που εμπίπτουν στην

παράγραφο 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015,

καθ ώς και των μετόχων αυτών.

ιθ. Οι ιδιοκτήτες, οι εκδότες, οι μέτοχοι, οι

εταίροι, οι Πρόεδροι, οι Διευθύνοντες

Σύμβουλοι και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ., οι

διαχειριστές, καθώς και οι Γενικοί Διευθυντές

και οι Διευθυντές ειδήσεων και ενημέρωσης

κάθε μορψής επιχειρήσεων ή εταιριών, που

εκμεταλλεύονται διαδικτυακά ενημερωτικά

μέσα ή εκδίδουν ημερήσια ή περιοδικά έντυπα

πανελλήνιας κυκλοψορίας, όπως και των

βασικών μετόχων αυτών, με την εξαίρεση των

βασικών μετόχων που εμπίπτσυν στην

παράγραψο 4 του άρθρου 5 του ν. 4339/2015,

καθώς και των μετόχων αυτών.

κ. Οι δημοσιογράφοι μέλη των οικείων ενώσεων

συντακτών, καθώς και όσοι παρέχουν

δημοσιογραφικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις

έκδοσης εντύπων και σε ραδιοτηλεοπτικά ή
διαδικτυακά μέσα ενημέρωσης με σύμβαση

εργασίας ή έργου.

κα. Οι ιατρσί Διευθυντές και Συντονιστές

Διευθυντές που υπηρετούν στα νοσοκομεία και

τα Κέντρα Υγείας του Εθνικού Συστήματος Υγείας

(ΕΣΥ), οτα στρατιωτικά νοσοκομεία, σε

πανεπιστημιακά νοσοκομεία, κλινικές και

εργαστήρια, καθώς και στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό

Δίκτυο Υγείας (ΠΕΔΥ).

κβ. Οι πρόεδροι, τα μέλη και σι προϊστάμενοι

υπηρεσιακών μονάδων επιπέδου Γενικής

Διεύθυνσης και Διεύθυνσης όλων των

Ανεξάρτητων Αρχών, συμπεριλαμβανομένων

των ανεξάρτητων διοικητικών και ρυθμιστικών

Αρχών, της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της

Επιτροπής Κεψαλαιαγοράς, καθώς και ο Γενικός

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και οι Ειδικοί

Επιθεωρητές που εργάζονται με απόσπαση στο

γραψείο του.

κγ. Οι Αρχηγοί, Υπαρχηγοί, διευθυντές κλάδων

του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, των



Γενικών Επιτελείων Στρατού, Ναυτικού και

Αεροπορίας, οι δικαστικοί λειτουργοί του

δικαστικού σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων,

καθώς και ο Γενικός Διευθυντής και σ

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής

Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και

Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

κδ. Οι αρχηγοί και οι υπαρχηγοί της Ελληνικής

Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής

Ακτοψυλακής καιτου Πυροσβεστικού Σώματος.

κε. Το αστυνομικό προσωπικό, με εξαίρεση Ι

όσους τελούν σε καθεστώς μόνιμης

διαθεσιμότητας, σύμψωνα με την περίπτωση ζ

τηςπαρ. Ιτου άρθρου 8 καιτοάρθρο Ι4του π.δ.

24/1997 (Α 29) σε συνδυασμό με τις διατάξεις

του ν.δ. 330/1947 (Α 84), οισυνοριακοίψύλακες,

οι ειδικοί ψρουροί και το πολιτικό Προσωπικό

που υπηρετεί στην Ελληνική Αστυνομία, το

προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής

Ακτοψυλακής, εξαιρουμένων των στελεχών που

έχουν υπαχθεί σε καθεστώς μόνιμης

διαθεσιμότητας, σύμψωνα με το άρθρο Ι του

π.δ. 27/2014 (Α 46), καθώς καιτο Προσωπικό του

Πυροσβεστικού Σώματος, με εξαίρεση όσους

τελούν σε καθεστώς μόνιμης διαθεσιμότητας

κατ εψαρμογή των διατάξεων του ν.δ. 330/1947,

σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. του

άρθρου 9 του ν. 1813/1988 (Α 243).

κστ. Το πολιτικό προσωπικό του Υπουργείου

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

κζ. Το προσωπικό της υπηρεσίας Εσωτερικών

Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του

Λιμενικού Σώματος- Ελληνικής Ακτοψυλακής.

κη. Οι Σωψρονιστικοί υπάλληλοι και οι

εξωτερικο ί ψρσ υ ρο ί των καταστημάτων

κράτησης.

κθ. Οι προϊστάμενοι των Δασαρχείων και των

Δαοονομείων ‘και οι κατά νόμον αναπληρωτές

τους’.

λ. Τα μέλη όλων των Σωμάτων Επιθεώρησης και

Ελέγχου του Δημοσίου, οι προϊστάμενοι

οργανικών μονάδων οποιασδήποτε Υπηρεσίας

Επιθεώρησης, Εσωτερικού Ελέγχου ή



Εσωτερικών Υποθέσεων του Δημοσίου, των

Ν.Π.Δ.Δ. καιτων ΟΤΑ. α και β’ βαθμού,

το προσωπικό της Διεύθυνσης Ερευνών

Οικονομικού Εγκλήματος,

καθώς και οι υπάλληλοι των μονάδων αυτών

που ασκούν οποιαδήποτε ελεγκτικά καθήκοντα.

λα. Οι Γενικοί Διευθυντές του Υπουργείου

Οικονομικών, οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων των

Δημοσίων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.),των

Διαπεριψερειακών Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ.)

του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων

Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π.), του Κέντρου

Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ.), οι

Προϊστάμενοι των Τμημάτων Ελέγχου και όλοι οι

υπάλληλοι που υπηρετούν στα Τμήματα

Ελεγχου των παραπάνω υπηρεσιών, καθώς και

όλοι οι υπάλληλοι που ασκούν ελεγκτικά

καθήκοντα και υπηρετούν στις υπηρεσίες αυτές,

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Εττιχειρησιακής

Μονάδας Είσπραξης, σι Προϊστάμενοι

Διευθύνσεων των Τελωνείων, Οι Προϊστάμενοι

των Τμημάτων Γενικών θεμάτων και

Τελωνειακών Διαδικασιών των Τελωνείων, όλοι

οι υπάλληλοι των Τελωνείων που ασκούν

ελεγκτικά καθή κοντα, σι Προϊστάμενοι

Διευθύνσεων και Τμημάτων, καθώς και οι

υπάλληλοι των Ελεγκτικών Υπηρεσιών

Τελωνείων (ΕΛ.Υ.Τ.) και της Διεύθυνσης

Παρακολούθησης και Ελέγχου Ανασταλτικών

Καθεοτώτων (ΔΙ.Π.Ε.Α.Κ), καθώς και οι

Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων των

Κτηματικών Υπηρεσιών του Δημοσίου.

λβ. Οι Προϊστάμενοι των Επιχειρησιακών

Διευθύνσεων Ειδικών Υποθέσεων του Σώματος

Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), οι

Προϊστάμενοι των Περιψερειακών Διευθύνσεων

και Τμημάτων ελέγχου-δράσης αυτών, καθώς

και οι υπάλληλοι -ελεγκτές που υπηρετούν στις

παραπάνω υπηρεσίες.

λγ. Οι προϊστάμενοι και οι υπάλληλοι των

οργανικών μονάδων δόμησης οποιουδήποτε

οργανωτικού επιπέδου των Οργανισμών

Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τα τακτικά και



αναπληρωματικά μέλη, καθώς και σι εισηγητές

των Επιτροπών Εξέτασης Προσψυγών

Αυθαιρέτων, των Συμβουλίων, Περιψερειακών

Συμβουλίων και του Κεντρικού Συμβουλίου

Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμψισβητήσεων,

των Συμβουλίων, των Περιψερειακών

Συμβουλίων και των Κεντρικών Συμβουλίων

Αρχιτεκτονικής, του Κεντρικού Αρχαιολογικού

Συμβουλίου και του Κεντρικού Συμβουλίου

Νεοτέρων Μνημείων.

λδ. Το προσωπικό της Ειδικής Γραμματείας

Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα,

καθώς και οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες

Σύμβουλοι ή διαχειριστές των εταιριών του

ιδιωτικού τομέα που μετέχουν σε τέτοιου είδους

ου μπράξεις.

λε. Ο Πρόεδρος και τα μέλη ΔΣ Αθλητικών

Ομοσπονδιών και τα πρόσωπα που είναι μέλη

Διοίκησης Αθλητικών Ανωνύ μων Εταιρ ιών

(Α.Α.Ε.) ή Τμημάτων Αμειβόμενων Αθλητών

(Τ.Α.Α.) ή τους έχει ανατεθεί η διαχείριση Τ.Α.Α.

ή είναι μέτοχοι ΛΑΕ. με συνολικό ποσοστό

μεγαλύτερο του 1% του μετοχικού της

κεψαλαίου. Σε περίπτωση που το εν λόγω

ποσοστό συμμετοχής ανήκει σε νομικό πρόσωπο

ιδιωτικού δικαίου ή εταιρία, η υποχρέωση

υποβολής δήλωσης περιουσιακής κατάστασης

βαρύνει τον πρόεδρο και τα μέλη του

Διοικητικού Συμβουλίου αυτών.

λστ. Οι αξιολογημένοι διαιτητές, βοηθοί

διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας

Ι
πρωταθλημάτων επαγγελματικού αθλητισμού

και όσοι μετέχουν στα αντίστοιχα όργανα ή τις

επιτροπές διαιτησίας, καθώς και ο Πρόεδρος, τα

μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού

Αθλητισμού και οι αναπληρωτές αυτών.

λζ. Οι Πρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι, οι

εντεταλμένοι σύμβουλοι και Γενικοί Διευθυντές

των αναψερόμενων στις περιπτώσεις ε’ και στ’

της παρ. Ι του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ

280 Ά) όπως αυτές Ισχύουν νομικών προσώπων

ιδιωτικού δικαίου, εψόσον τα νομικά αυτά

πρόσωπα είναι ψορείς ανάθεσης και εκτέλεσης



δημόσιων έργων ή ανάθεσης και εκπόνησης

μελετών δημόσιων έργων.

λη. Οι Προϊοτάμενοι Γενικών Διευθύνσεων,

Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής

Γραμματείας Δημόσιων Εργων του Υπουργείου

Υποδομών, Μεταψορών και Δικτύων ως και οι

σύμψωνα με τα άρθρα 28 του π.δ. 609/1985 (Α

223) και 15 του ν. 716/1977 (Α’ 205) ασκούντες

καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών δημόσιων

έργων και μελετών δημοσίων έργων. Οι

κατέχοντες αντίστοιχες θέσεις στο Δημόσιο, στα

νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στα

νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, εψόσον

κατά το νόμο ή τον οργανισμό του οικείου

Υπουργείου ή του νομικού προσώπου έχουν

αρμοδιότητες σχετικές με την ανάθεση

δημόσιων έργων ή μελετών δημόσιων έργων ή
ασκούν καθήκοντα επιβλεπόντων μηχανικών

δημόσιων έργων ή μελετών.

λθ. Ο Ιδιοκτήτης, οι Εταίροι, οι Βασικοί Μέτοχοι,

τα εκτελεστικά μέλη οργάνου διοίκησης και τα

διευθυντικά στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων

που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, καθώς και

τα ψυσικά πρόσωπα, τα οποία έχουν τη μόνιμη

κατοικία τους στην Ελλάδα και ψέρουν

οποιαδήποτε από τις ανωτέρω ιδιότητες σε

αλλοδαπές επιχειρήσεις που συνάπτουν

δημόσιες συμβάσεις, εψόσον το αντικείμενο

τους υπερβαίνει τα αναψερόμενα στην

περίπτωση ια’ ποσά ανά περίπτωση.

λι. Τα μέλη και οι εισηγητές των γνωμοδοτικών

επιτροπών, τα μέλη των οργάνων ελέγχου τα

επιψορτισμένα με την εκταμίευση των

ενισχύσεων όργανα, τα μέλη των οργάνων

αξιολόγησης και εξέτασης των επενδυτικών

σχεδίων, ελέγχου επενδύσεων και εκταμίευσης

των παρεχόμενων ενισχύσεων του Υπουργείου

Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

μ. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής

Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής του

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και οι

Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων Αλλοδαπών και



Μ ετανάστευ ση ς των Απο κεντρωμένων

Διοικήσεων, καθώς και σι Αναπληρωτές τους.

μα. Τα μέλη των Επιτροπών Εξετάσεων

Υποψηψίων Οδηγών.

μβ. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού

Συμβουλίου της Κοινωνίας της Πληροψορίας, οι

Διευθυντές και οι Αναπληρωτές Διευθυντές των

Επιχειρησιακών Μονάδων. Τα μέλη του

Μητρώου Αξιολογητών Δράσεων Κρατικών

Ενισχύσεων και άλλοι εξωτερικοί συνεργάτες

που έχουν συμμετάσχει σε αξιολογήσεις,

Γνωμοδοτικές Επιτροπές και Επιτροπές

Προσψυγών Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, οι

Πρόεδροι και τα Μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης

Προσψορών κάθε βαθμού, καθώς και

Επιτροπών Προσψυγών έργων Δημοσίου Τομέα,

οι Πρόεδροι και τα Μέλη των επιτροπών

Παρακολούθησης και Παραλαβής Εργων

Δημοσίου Τομέα, οιΥπεύθυνοι Εργων Δημοσίου

Τομέα και Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων. Οι

Προϊστάμενο ι, σι αναπληρωτές Προϊστάμενο ι

και οι Προϊστάμενοι Μονάδων όλων των Ειδικών

Υπηρεσιών και των λοιπών ψορέων που ασκούν

καθήκοντα ή και αρμοδιότητες διαχείρισης,

εψαρμογής, συντονισμού και ελέγχου, στο

πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων

της Προγραμματικής Περιόδου 2007 - 2013 και

2014-2020.

μγ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Επιτρόπου

του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

μδ. Οι προϊστάμενοι των Υπηρεσιών

Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε.) και των

Δημοσιονομικών Υπηρεσιών Εποπτείας και

Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.) του Γενικού Λογιστηρίου του

Κράτους.)).

με. Ο πρόεδρος, τα μέλη και οι υπάλληλοι της

Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης

Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και

της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και

Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής

Κατάστασης.

μστ. Ο πρόεδρος και σι διαχειριστές Μη

Κυβερνητικών Οργανώσεων (Μ. Κ.Ο.) που

επιχορηγούνται από το κράτος.

Ί)



Άρθρο 5

Ποινική ευθύνη μελών οργάνων επίλυσης

ψορολογικών διάψορων — Τροποποίηση παρ. 9

και προσθήκη παρ. 13 και 14 στο άρθρο 16 ν.

4714/2020

1. Στην παρ. 9 του άρθρου 16 του ν. 47 14/2020

(Α1 148) α) στο δεύτερο εδάψιο

αναδιατυπώνονται οι προϋποθέσεις της

ευθύνης, β) προστίθενται επτά νέα εδάψια στο

τέλος της παραγράψου και η παρ. 9

διαμορψώνεται ως εξής:

«9. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος καιτα

μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους

ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή
υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με απόψαση

του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς

λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των

καθηκόντων τους. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο

Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών δεν

εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν

ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολσγημένη

γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν

ή απόψαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός

από την περίπτωση που ενήργησαν με πρόθεση

μζ) Το προσωπικό του Εθνικού Οργανισμού

Φαρμάκων (ΕΟΦ.), του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου

Τροψίμων (Ε.Φ.Ε.Τ.), του Οργανισμού

Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων

(Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), του Υπουργείου Τουρισμού και

της Γενικής Διεύθυνσης Διασψάλισης Ποιότητας

Αγροτικών Προϊόντων του ΕΛ.Γ.Ο.-ΔΗΜΗΤΡΑ

που ασκεί καθήκοντα ελεγκτικής μορψής ή
χορήγησης αδειών κάθε μορψής, καθώς και σι

προϊστάμενο ι των αντίστοιχων μονάδων

οποιασδήποτε βαθ μίδας των παραπάνω

υπηρεσιών.

μη. Τα μέλη του Νομικού Συμβουλίου του

Κράτους.

μθ. Κάθε άλλο πρόσωπο για τσ οποίο

προβλέπεται υποχρέωση υποβολής δήλωσης

από ειδική διάταξη νόμου.»

«Αρθρο 16

Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών

Διαψορών

1. Συστήνεται στη Γενική Γραμματεία

Φορολογικής Πολιτικής και Δη μόσιας

Περιουσίας, Επιτροπή Εξώδικης Επίλυσης

Φορολογικών Διαψορών. ‘Εργο της Επιτροπής

είναι η εξώδικη επίλυση των εκκρεμών ενώπιον

του Συμβουλίου της Επικρατείας και των

Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

ψορολογικών διαψορών. Έδρα της Επιτροπής

ορίζεται η Αθήνα και Παράρτημα της Επιτροπής

λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη. Η Επιτροπή

λειτουργεί σε τριμελή Τμήματα, ο συνολικός

αριθμός των οποίων δεν μπορεί να υπερβεί τα

δέκα (10). Τα Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία

λειτουργούν στην Αθήνα είναι αρμόδια για τις

υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας, των Διοικητικών

Εψετείων Αθήνας, Πειραιά, Πατρών, Τρίπολης

και Χανίων και των Διοικητικών Πρωτοδικείων

που εδρεύουν στις Περιψέρειες αυτών. Τα

Τμήματα της Επιτροπής, τα οποία λειτουργούν

στην Θεσσαλονίκη είναι αρμόδια για τις

υποθέσεις, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον των



και με σκοπό να προσπορίσσυν στον εαυτό τους

ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή να

βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα

οριζόμενα στις κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε

περίπτωση παραβίασης του απορρήτου των

πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε

γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων

τους κατά το άρθρο 17 του ν. 4174/2013. Για

πράξεις ή παραλείψεις του προηγουμένου

εδαψίου, ποινική δίωξη ασκείται μόνο ύστερα

από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής Αρχής

Διαφάνειας (Ε.Λ.Δ.) στην οποία τεκμηριώνεται

ειδικά και εμπεριστατωμένα ότι οι ανωτέρω

πράξεις ή παραλείψεις τελέοτηκαν σύμφωνα με

τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάψιο. Προς

τον σκοπό αυτό, η Ε.Λ.Δ. μπορεί να ζητά

στοιχεία ή να διαβιβάζει τις όποιες αναφορές ή
καταγγελίες κατά πράξεων ή παραλείψεων του

Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και των

μελών των ως άνω Επιτροπών σε κάθε άλλη

αρμόδια αρχή ή υπηρεσία, προκειμένου να

συνδράμει, με κάθε πρόσφορο μέσο, το έργο

της Ε.Λ.Δ. Σε κάθε περίπτωση οι ως άνω αρχές

και υπηρεσίες υποχρεούνται να απαντούν σε

αιτήματα της Ε.Λ.Δ. ή να εξετάζουν και να

αποφαίνονται επί διαβιβασθεισών σε αυτές

καταγγελιών εντός τεσσάρων (4) μηνών από την

παραλαβή τους. Γιατην υποβοήθηση του έργου

της αρμόδιας οργανικής μονάδας της Ε.Λ.Δ.

αποσπώνται δύο (2) υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. με

αποδεδειγμένη εμπειρία στα ως άνω θέματα ως

Επιθεωρητές-Ελεγκτές, με κοινή απόφαση του

Διοικητή της Ε.Λ.Δ. και του Διοικητή της

Λ.Λ.Δ.Ε., για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών που

μπορεί να ανανεωθεί άπαξ, χωρίς να απαιτείται

σχετική πρόσκληση ή γνώμη του οικείου

Υπηρεσιακού Συμβουλίου. Εντός αποκλειστικής

προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών από την

έναρξη ισχύος του παρόντος ή έως την

ημερομηνία συμπλήρωσης της παραγραφής

του σχετικού εγκλήματος αν αυτή επέρχεται

νωρίτερα, ο Διοικητής της Ε.Λ.Δ. μπορεί να

υποβάλει γραπτή αίτηση για τη συνέχιση

εκκρεμών ποινικών διαδικασιών κατά του

Γενικού Προϊσταμένου, του Προέδρου και των

Διοικητικών Εψετε ίων Θεσσαλονίκης, Λάρισας,

Ιωαννίνων και Κομοτηνής και των Διοικητικών

Πρωτοδικείων που εδρεύουν στις Περιφέρειες

αυτών. Πρόεδρος εκάστου Τμήματος ορίζεται

πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών

Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Προέδρου

Εφετών. Μέλη εκάστου Τμήματος ορίζονται ένας

πρώην δικαστικός λειτουργός των Διοικητικών

Δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον Εφέτη και

ένα μέλος του κύριου προσωπικού του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους. Στα Τμήματα

εισηγούνται χωρίς δικαίωμα ψήφου εφοριακοί

υπάλληλοι. Της Επιτροπής προίσταται Γενικός

Προϊστάμενος. Ως Γενικός Προϊστάμενος

ορίζεται πρώην μέλος του Συμβουλίου της

Επικρατείας ή πρώην δικαστικός λειτουργός των

διοικητικών δικαστηρίων με βαθμό τουλάχιστον

Προέδρου Εφετών. Ο Γενικός Προϊστάμενος

επιβλέπει και συντονίζει τις εργασίες των

Τμημάτων της Επιτροπής χωρίς να συμμετέχει σε

αυτές και κατανέμει στα Τμήματα τις

ασκηθείσες αιτήσεις. Σε περίπτωση απουσίας,

κωλύματος ή έλλειψης του Γενικού

Προϊσταμένου αυτός αναπληρώνεται από τον

Πρόεδρο Τμήματος που ορίζεται με την

απόφαση της παρ. 2. Σε περίπτωση απουσίας,

κωλύματος ή έλλειψης Προέδρου ή μέλους

Τμήματος, αυτός ή αυτό αναπληρώνεται από

Πρόεδρο ή μέλος άλλου Τμήματος αντίστοιχα με

πράξη του Γενικού Προϊσταμένου.

2. 0 Γενικός Προϊστάμενος και ο αναπληρωτής

αυτού Πρόεδρος Τμήματος, τα τακτικά μέλη, οι

εισηγητές εφοριακοί υπάλληλοι και οι

Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται με

απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. Τα μέλη

της Επιτροπής που είναι πρώην δικαστικοί

λειτουργοί, ορίζονται μετά από πρόταση του

Γενικού Επιτρόπου των Διοικητικών

Δικαστηρίων. Τα μέλη της Επιτροπής που είναι

μέλη του κυρίου προσωπικού του Νομικού

Συμβουλίου του Κράτους, ορίζονται μετά από

πρόταση του Προέδρου αυτού.

3. Ο διάδικος φορολογούμενος σε εκκρεμείς

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και



μελών των ως άνω Επιτροπών, υπό τους όρους

της παρούσας. Εντός της προθεσμί.ας του

προηγούμενου εδαφίου, δεν εκδικάζονται

σχετικές υποθέσεις και χορηγείται

αυτειταγγέλτως αναβολή. Εφόσον δεν

υποβληθεί αίτηση, παύει η ποινική δίωξη και η

υπόθεση τίθεται στο αρχείο.».

2. Στο τέλος του άρθρου 16 του ν. 4714/2020

προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:

«13. Με εξαίρεση τα αναψερόμενα στα δύο

πρώτα εδάψια, η παρ. 9 καταλαμβάνει τον

Προέδρο και τα μέλη της Επιτροπής Διοικητικής

Επίλυσης Φορολογικών Διάψορων του άρθρου

70Α του ν. 2238/1994 (Α 151), σε σχέση με τις

γνώμες που διατύπωσαν ή τις αποφάσεις που

εξέδωσαν ή τις παραλείψεις κατά την άσκηση

των καθηκόντων τους, για το χρονικό διάστημα

συμμετοχής τους στην παραπάνω επιτροπή.

14. Με εξαίρεση τα αναφερόμενα στα δύο

πρώτα εδάψια, η παρ. 9 καταλαμβάνει καιτους

υπαλλήλους και τους προϊσταμένους της

Διεύθυνσης Ετιίλυσης Διαφορών της

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σε

σχέση με τις γνώμες ή εισηγήσεις που

διατυπώνουν ή τις αποφάσεις που εκδίδουν ή
τις παραλείψεις κατά την άσκηση των

καθηκόντων τους.».

των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων

διαφορές από πράξη επιβολής φόρου ή
προστίμων κατά τη φορολογική νομοθεσία

μπορεί να υποβάλει αίτηση ενώπιον της

Επιτροπής της παρ. Ι με αίτημα την εξώδικη

επίλυση της διαφοράς. Η αίτηση υποβάλλεται

ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020. Το

αίτημα μπορείνα αφορά μόνο σε υποθέσεις που

εκκρεμούν και δεν έχουν συζητηθεί, ενώπιον

του Συμβουλίου της Επικρατείας και των

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων έως τις 30

Οκτωβρίου 2020. Αίτημα μπορεί να υποβληθεί

και για εκκρεμείς έως τις 30 Οκτωβρίου 2020

ενώπιον της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

φορολογικές διαφορές από πράξεις επιβολής

φόρου ή προστίμων, εφόσον αυτές καταστούν

εκκρεμείς, κατά την έννοια του προηγούμενου

εδαφίου, ενώπιον των τακτικών διοικητικών

δικαστηρίων έως τις 30 Δεκεμβρίου 2020.

4. Με την αίτηση εξώδικης επίλυσης μπορεί να

προβληθούν παραδεκτά οι κάτωθι περιοριστικά

αναφερόμενοι ισχυρισμοί:

α) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου

να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω

παρόδου του χρόνου εντός του οποίου η

Φορολογική Διοίκηση είχε δικαίωμα προς

καταλογισμό αυτών.

β) Παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου

να επιβάλει τον επίδικο φόρο ή πρόστιμο λόγω

λήψης φορολογικού πιστοποιητικού χωρίς

επιφύλαξη.

γ) Εσφαλμένο καταλογισμό του φόρου ή
προστίμου λόγω πρόδηλης έλλειψης

φορολογικής υποχρέωσης ή αριθμητικού

σφάλματος.

δ) Αναδρομική εφαρμογή της ευμενέστερης

φορολογικής κύρωσης σύμφωνα με όσα έχουν

γίνει δεκτά από τη νομολογία του ΣτΕ.

ε) Μείωση του πρόσθετου φόρου, του τόκου,

των προσαυξήσεων και των προστίμων γενικώς,

δυνάμει της παρ. 8.

Οι ισχυρισμοί των περ. α) έως δ) πρέπει να

περιλαμβάνονται οτα κατατεθέντα για τη

διαφορά δικόγραφα, τα οποία προσκομίζονται



με επιμέλεια του ψορολογουμένου. Το αίτημα

εξώδικης επίλυσης είναι απαράδεκτο όταν το

εκκρεμές ένδικο βοήθημα ή μέσο, ενώπιον του

Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών

διοικητικών δικαστηρίων, είναι, κατά την κρίση

της επιτροπής, εκπρόθεσμο.

5. Η αίτηση υποχρεωτικά υπογράψεται από

δικηγόρο και αναψέρει το όνομα, επώνυμο,

πατρώνυμο, αριθμό ψορολογικού μητρώου, την

ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή

διεύθυνση της κατοικίας του ψορολογουμένου,

του νόμιμου αντιπροσώπου του, αν

υποβάλλεται δε από νομικό πρόσωπο, ένωση

προσώπων ή ομάδα περιουσίας, την επωνυμία

και την έδρα τους, τον αριθμό ψορολογικού

μητρώου, καθώς και το όνομα, επώνυμο,

πατρώνυμο, αριθμό ψορολογικού μητρώου,

ηλεκτρονική διεύθυνση και την ακριβή

διεύθυνση της κατοικίας και του χώρου

εργασίας του εκπροσώπου Τους.

6. Η εξέταση των αιτήσεων εξώδικης επίλυσης

ολοκληρώνεται το αργότερο έως τις 28 Μίου

2021 και τα Πρακτικά εξώδικης επίλυοης

εκδίδονται έωςτις 31 Ιουλίου 2021, ημερομηνία,

κατά την οποία λήγει η θητεία του Γενικού

Προϊσταμένου, των μελών των Επιτροπών και

των Γραμματέων. Αιτήσεις που δεν εξετάστηκαν

μέχρι τις 28 Μαίου 2021, θεωρείται ότι

απορρίψθηκαν σιωπηρά και επανεισάγονται με

επιμέλεια της Γραμματείας των Επιτροπών στο

αρμόδιο Δικαστήριο χωρίς τη σύνταξη

πρακτικού. Για όσο διάστημα η υπόθεση

εκκρεμεί ενώπιον των Επιτροπών, η δίκη

ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του

αρμοδίου τακτικού διοικητικού δικαστηρίου

αναστέλλεται. Η αναστολή δεν καταλαμβάνει

την προσωρινή δικαστική προστασία.

7. Η Επιτροπή ελέγχει τους προβαλλόμενους

ισχυρισμούς με βάση τη νομολογία και την

πάγια πρακτική της Φορολογικής Διοίκησης.

Μπορεί να προτείνει την εν όλω ή εν μέρει

αποδοχή ή την απόρριψη του αιτήματος,

υποβάλλει δε, σε κάθε περίπτωση,

συγκεκριμένη Πρόταση στον αιτούντα, στην



οποία αναγράφονται τα ποσά του κύριου

Φόρου, των πρόσθετων ψόρων, των τόκων, των

προσαυξήσεων και των προστίμων. Για την

καταβολή του ποσού του συμβιβασμού που

εμπερ ιέχεται στην ανωτέρω πρόταση

εφαρμόζεται η παρ. 8. Η πρόταση της Επιτροπής

περιέχει επαρκή αιτιολογία και κοινοποιείται

στον αιτούντα από τη γραμματεία της

Επιτροπής, σύμψωνα με το άρθρο 5 του ν.

4174/2013 (Α’ 170). Εάν ο αιτών αποδεχθεί την

Πρόταση της Επιτροπής εντός Πέντε (5)

εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση αυτής,

συντάσσεται σχετικό πρακτικό εξώδικης

επίλυσης, το οποίο δημοσιεύεται στον ιστότοπο

του Υπουργείου Οικονομικών, τηρουμένων των

διατάξεων περί προστασίας των προσωπικών

δεδομένων. Η αποδοχή επιβεβαιώνεται με την

υπογραφή της πρότασης από τον αιτούντα. Ο

αιτών κατά το χρονικό σημείο της υπογραψής

της πρότασης, επιλέγει και τον επιθυμητό

αριθμό δόσεων. Ο αριθμός των δόσεων είναι

ίδιος, τόσο για την καταβολή του κύριου ψόρου

όσο και για την καταβολή των πρόσθετων

ψόρων, τόκων, προσαυξήσεων και προστίμων.

Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης είναι εκτελεστός

τίτλος κατά την έννοια του άρθρου 45 του ν.

4174/2013 (Α 170) και το αναγραψόμενο σε

αυτό ποσό βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο, ενώ

η αρχική βεβαίωση διαγράφεται. Η διαγραφή

της αρχικής βεβαίωσης συνεπάγεται την

αναστολή της προθεσμίας παραγραψής του

αρχικού τίτλου βεβαίωσης έως την ολοσχερή

εξόψληση της οψειλής που Προκύπτει από το

πρακτικό. Το ως άνω Πρακτικό που κοινοποιείται

στον αιτούντα από τη γραμματεία της

Επιτροπής, επιλύει αμετάκλητα την εκκρεμή

διαψορά και δεν προσβάλλεται με κανένα

ένδικο βοήθημα ή μέσο, εψόσον επί του

συνολικού ποσού που προκύπτει για τον

ψορολογούμενο, καταβληθεί ποσοστό

τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%) του

κύριου Φόρου που οφείλεται ή ποσοστό είκοσι

πέντε τοις εκατό (25%) σε περίπτωση αυτοτελών

προστίμων, εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών

από την κοινοποίησή του και χωρήσει νομίμως η



εξόψληση του συνόλου αυτού, σύμψωνα με τα

οριζόμενα στην παρ. 8. Ποσά που έχουν

καταβληθεί έναντι του κύριου Φόρου ή του

αυτοτελούς προστίμου συνυτιολογίζονται κατά

τον προσδιορισμό του ποσοστού του τριάντα

τοις εκατό (30%) ή του ποσοστού είκοσι πέντε

τοις εκατό (25%) αντίστοιχα. Αν δεν τηρηθούν οι

όροι των προηγούμενων εδαψίων, καθώς και

εάν δεν καταβληθούν δύο (2) συνεχόμενες

μηνιαίες δόσεις ή καθυστερήσει η καταβολή των

δύο (2) τελευταίων δόσεων για το αντίστοιχο

χρονικό διάστημα, ο συμβιβασμός ανατρέπεται

αναδρομικά, θεωρείται ότι δεν επήλθε ποτέ και

καταβληθέντα ποσά θεωρούνται ότι

καταβλήθηκαν έναντι της οψειλής του αρχικού

τίτλου, ο οποίος βεβαιώνεται εκ νέου ως

δημόσιο έσοδο. Σε περίπτωση μη αποδοχής από

τον αιτούντα της πρότασης της επιτροπής,

συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης της εξώδικης

επίλυσης. Το πρακτικό εξώδικης επίλυσης ή το

πρακτικό ματαίωσης αυτής κοινοποιούνται

άμεσα, με επιμέλεια της γραμματείας των

επιτροπών, στο δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί

η υπόθεση. Με την κοινοποίηση του πρακτικού

εξώδικης επίλυσης η υπόθεση τίθεται

αυτοδίκαια στο αρχείο με πράξη του προέδρου

του δικαστηρίου. Σε περίπτωση μη αποδοχής

από τον αιτούντα της πρότασης της επιτροπής

και σύνταξης τιρακτικού ματαίωσης της

εξώδικης επίλυσης η ανασταλείσα δίκη

συνεχίζεται.

8. Η καταβολή του ποσού του κύριου ψόρου ή
του αυτοτελούς προστίμου, το οποίο προκύπτει

από τον συμβιβασμό μετά από την αψαίρεση

του ποσοστού Τριάντα τοις εκατό (30%) ή είκοσι

πέντε τοις εκατό (25%) αντίστοιχα κατά την παρ.

7, πραγματοποιείται σε Ι έως 24 δόσεις χωρίς να

ισχύουν επ’ αυτών τα αναγραψόμενα στον

κατωτέρω πίνακα ποσοστά έκπτωσης. Σε

περίπτωση προβολής του ισχυρισμού της περ. ε)

της παρ. 4, η καταβολή αποκλειστικά των

αναλογο ύντων προσθέτων ψόρων, τόκων,

προσαυξήσεων και προστίμων

πραγματοποιείται με κλιμακούμενο ποσοστό

έκπτωσης, αναλόγως προς τον αριθμό των



δόσεων που έχει επιλέξει ο ψορολογούμενος ως

κατωτέρω:

Αριθμός δόσεων Ποσοστό έκπτωσης

(%)
1 75

2-4 65

5-8 55

9-12 50

13-16 45

17-20 40

21-24 35

Η καταβολή των ανωτέρω δόσεων δεν

επιβαρύνεται με τόκο, τέλος χαρτοσήμου ή
οποιοδήποτε άλλο ποσό. Ποσά που έχουν

καταβληθεί έναντι του κύριου ψόρου, των

πρόσθετων ψόρων, των τόκων, των

προσαυξήσεων και των προστίμων

συνυπολογίζονται. Το ποσό του συμβιβασμού

δεν δύναται να υπαχθεί σε άλλη νομοθετική

ρύθμιση τμηματικής καταβολής.

9. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο Πρόεδρος και τα

μέλη των Επιτροπών ασκούν τα καθήκοντά τους

ανεξάρτητα, χωρίς να δέχονται οδηγίες ή
υποδείξεις. Μπορούν να παυθούν με απόψαση

του Υπουργού Οικονομικών μόνο για σοβαρούς

λόγους που άπτονται της εκτέλεσης των

καθηκόντων τους. Ο Γενικός Προϊστάμενος, ο

Πρόεδρος και τα μέλη των Επιτροπών δεν

εξετάζονται, δεν διώκονται και δεν υπέχουν

ποινική και αστική ευθύνη για αιτιολογημένη

γνώμη ή εισήγηση ή πρόταση που διατύπωσαν ή
απόψαση που εξέδωσαν ή παράλειψή τους κατά

την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός από την

περίπτωση που ενήργησαν με δόλο ή με σκοπό

να προσπορίσουν στον εαυτό τους ή σε άλλον

παράνομο περιουσιακό όψελος ή να βλάψουν

το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις

κείμενες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση

παραβίασης του απορρήτου των πληροψοριών

και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους

κατά την άσκηση των καθηκόντων τους κατά το

άρθρο 17 του ν. 4174/2013.



10. Για τους πρώην δικαστικούς λειτουργούς και

για τα μέλη του κυρίου προσωπικού του

Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που

συμμετέχουν στις Επιτροπές, προβλέπεται

αμοιβή ανά συνεδρίαση ύψους Τριακόσια

εβδομήντα (370) ευρώ, υπό τον όρο διεξαγωγής

οκτώ (8) συνεδριάσεων ανά μήνα κατ’ ελάχιστον

και για τον Γενικό Προϊστάμενο της Επιτροπής

προβλέπεται μηνιαία αμοιβή που ισούται με την

ελάχιστη μηνιαία αμοιβή του Προέδρου της

Επιτροπής. Η αμοιβή του προηγούμενου

εδαψίου ψορολογείται αυτοτελώς με

συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) και

εξάντληση της ψορολογικής υποχρέωσης, κατά

παρέκκλιση από κάθε γενική ή ειδική διάταξη. Η

καταβολή της αμοιβής του προηγουμένου

εδαψίου δεν συνεπάγεται την αναστολή ή την

περικοπή καταβολής της σύνταξης των πρώην

δικαστικών λειτουργών κατά παρέκκλιση από

κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη.

11. Με απόψαση του Υπουργού Οικονομικών

καθορίζεται κάθε ειδικότερο ή λεπτομερειακό

ζήτημα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία

της επιτροπής, τον αριθμό των τμημάτων, τον

τόπο συνεδρίασης αυτής, την τηρητέα ενώπιόν

της διαδικασία, τον τρόπο έκδοσης των

αποψάσεών της, τα δικαιολογητικά και λοιπά

έγγραψα, τα οποία οψείλει να προσκομίζει ο

αιτών, την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της,

την παράταση της προθεσμίας υποβολής της

αίτησης του δεύτερου εδαψίου της παρ. 3 και

των προθεσμιών της παρ. 6, καθώς και κάθε

αναγκαίο Θέμα για την εψαρμογή του παρόντος.

Με απόψαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης

Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΛΑΔΕ) καθορίζεται

κάθε ειδικότερο Θέμα σχετικά με τη διαδικασία

βεβαίωσης και είσπραξης του ποσού που

προκύπτει από το πρακτικό συμβιβασμού.

12. Εψόσον εις βάρος του αιτούντος έχουν

επιβληθεί και πρόσθετοι Φόροι, τόκοι,

προοαυξήσεις και πρόστιμα, λογίζεται ότι στο

αίτημα εξώδικης ετιίλυσης της ψορολογικής

διαψοράς εμπεριέχεται και αίτημα για μείωσή

τους, σύμψωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 8.



ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
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Αριθ. 358/27/2021
ΓΕ Ν;Κ0 Λί: ΟΤα ΚΡΑΤΟΥΣ

ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 2 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης
«Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής
Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του
Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

Ι.α. Δημιουργείται, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.),
ηλεκτρονική πλατφόρμα παράδοσης της διάταξης του αρμόδιου εισαγγελικού
λειτουργού, για την άρση του απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής
ασφάλειας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

β. Με απόφαση του Διοικητή της Ε.Υ.Π., καθορίζονται όλες οι τεχνικές
και διαδικαστικές λεπτομέρειες λειτουργίας της ανωτέρω πλατφόρμας, ενώ
μέχρι την έκδοση αυτής, το απόσπασμα της διάταξης που επιβάλλει την άρση
του απορρήτου, παραδίδεται με απόδειξη μέσα σε κλειστό φάκελο στα
κατονομαζόμενα στο άρθρο του ν.222/1994 πρόσωπα.

2. Παρατείνεται, έως την 31η122022 η ισχύς των πινάκων διοριστέων με
σειρά προτεραιότητας των υποψηφίων για την πλήρωση συνολικά 129 θέσεων
τακτικού προσωπικού διαφόρων κλάδων και κατηγοριών στο Υπουργείο
Δικαιοσύνης, που προκηρύχθηκαν με τις ΙΚ/2017, 21(12017 και 8Κ!2017
Προκηρύξεις του Α.Σ.Ε.Π.

3. Παρατείνεται μέχρι και την 311.1.2022, η προθεσμία υποβολής από τους
υπόχρεους των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών
συμφερόντων (αρχικών με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από Γ.1.2021 έως
και 31η102021 και ετήσιων του έτους 2021), κατ’ εξαίρεση των κειμένων
διατάξεων (ν.3213/2003).

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης περιουσιακής
κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, οι βασικοί μέτοχοι και οι μέτοχοι
επιχειρήσεων που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις και είτε οι ίδιες είτε οι
β ασικοί μέτοχοι αυτών εμπίπτουν στις εξαιρέσεις από την υποχρέωση
ονομαστικοποίησης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 3 του ‘.3310/2Ο05.



5. Τροποποιείται το άρθρο 16 του ν.4714/2020 και καθορίζεται η
διαδικασία για την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του Γενικού
Προϊσταμένου, του Προέδρου και των μελών των Επιτροπών Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών [μόνο ύστερα από αίτηση του Διοικητή της Εθνικής
Αρχής Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.)], για πράξεις ή παραλείψεις αυτών κατά την
άσκηση των καθηκόντων τους, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προς τον σκοπό αυτό, αποσπώνται δύο (2) υπάλληλοι της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως Επιθεωρητές — Ελεγκτές, με κοινή
απόφαση του Διοικητή της Ε.Λ.Δ. και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς
πρόσκληση ή γνώμη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

- Τα ανωτέρω καταλαμβάνουν τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής
Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 70Α του
ν.2238/1994 καθώς και τους υπαλλήλους και τους προΙσταμένους της
Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.).

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλείται, σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, δαπάνη από τη δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία, στην
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.), ηλεκτρονικής πλατφόρμας
παράδοσης της διάταξης του εισαγγελικού λειτουργού για την άρση του
απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Το ύψος της εν λόγω δαπάνης εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

Η Γενική Διευθύντρια
10131ΙΑ ΑΚΜΑΟΟΙ3
07.122021 17:02

Ιουλία Γ. Αρμάγου

7.12.21 _ΤΕΛ1ΚΟ)’ ΔΙΚ_λοιπες διαταξεις



ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)

Επί τροπολογίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης στο σχέδιο νόμου

<Μεταρρυθμίσεις στο νομοθετικό πλαίσιο της Εθνικής Σχολής

Δικαστικών Λειτουργών και άλλες επείγουσες διατάξεις του Υπουργείου

Δικαιοσύνης».

Από Τις προτεινόμενες διατάξεις. προκαλείται, σε βάρος του κρατικού

προϋπολογισμού, δαπάνη από τη δημιουργία. συντήρηση και λειτουργία, στην

Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.ΥΠ.), ηλεκτρονικής πλατφόρμας

παράδοσης της διάταης Του εισαγγελικού λειτουργού για την άρση του

απορρήτου των επικοινωνιών για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά

γεγονότα, Θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού προϋπολογισμού.

Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΚΛΙΟΣΥΝΗΣ
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ΧΡ. ΣΤΑΙΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝ. ΤΣΙΑΡΑΣ

7.12.2021 Ε11ΚΗ 1ΚΛΙΟΣΥΝ11Σ .\()111ΕΣ


