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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

«Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και 

άλλες διατάξεις» 

 

Μέρος Α΄  

Α. Γενικό Μέρος 

 

H αυξανόμενη ζήτηση για νέες εναλλακτικές μορφές χρηματοδότησης, όπως αποτυπώνεται 

και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο δημιούργησε την ανάγκη ύπαρξης θεσμικού πλαισίου για την 

διευκόλυνση των πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πρόσβαση χρηματοδότησης καθώς και για 

την ενίσχυση κοινωνικών ομάδων για την αντιμετώπιση της ανεργίας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. 

 

Ο παρών νόμος κατά κύριο λόγο έρχεται να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό το οποίο υπάρχει 

στην επιχειρηματική δραστηριότητα και πλήττει κυρίως όσους βρίσκονται στο ξεκίνημα της 

επιχειρηματικής τους δραστηριοποίησης καθώς ένα από τα κυριότερα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι η πρόσβαση τους στον τραπεζικό 

δανεισμό.   

 

Ο παρών νόμος έχει βασιστεί στον Ευρωπαϊκό Κώδικα Καλής Πρακτικής για την Παροχή 

Μικροπιστώσεων (ECoCG), παρέχει τη δυνατότητα άντλησης κεφαλαίου έως είκοσι πέντε 

χιλιάδων (25.000) ευρώ, και απευθύνεται (α) στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, (β) στα φυσικά 

πρόσωπα για τη σύσταση πολύ μικρών επιχειρήσεων, (γ) στα φυσικά πρόσωπα που ασκούν 

ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, , (δ) σε άτομα που θέλουν να εκπαιδευτούν ώστε να 

μπουν στο χώρο εργασίας καθώς και (ε) σε άτομα τα οποία ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες, που αμφότεροι είναι αποκλεισμένοι από τη συνήθη τραπεζική χρηματοδότηση, 

ιδίως λόγω αδυναμίας παροχής των εξασφαλίσεων που απαιτεί η τραπεζική ενωσιακή 

νομοθεσία. 

 

Ο παρών νόμος διαρθρώνεται σε τέσσερα Κεφάλαια. Συγκεκριμένα: 

 

Το Κεφάλαιο Α «Σκοπός, αντικείμενο, πεδίο εφαρμογής και ορισμοί» (άρθρα 1-3) 

αποτυπώνει το σκοπό της παρούσας νομοθετικής πρωτοβουλίας, αναφέρει τους ορισμούς 

που χρησιμοποιούνται και το πεδίο εφαρμογής του νόμου.  

Το Κεφάλαιο Β «Γενικοί κανόνες, αδειοδότηση, εποπτεία» (άρθρα 4-13), ορίζει την Τράπεζα 

της Ελλάδος ως αρμόδια εποπτική αρχή για την αδειοδότηση και την εποπτεία ιδρυμάτων 

μικροχρηματοδοτήσεων, η οποία ασκεί τα καθήκοντα που προβλέπονται στα άρθρα 4 έως 

10, στην παρ. 1 του άρθρου 14, όσον αφορά τον έλεγχο των ορίων στο ανώτερο ποσό 

χρηματοδότησης που μπορούν να χορηγούν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ανά 

δικαιούχο και στο άρθρο 18 και διαχειρίζεται καταγγελίες επί υποθέσεων παραβίασης 
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αποκλειστικά των άρθρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της και την επιβολή κυρώσεων. 

Καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας των 

ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων συμπεριλαμβανομένων ειδικών απαιτήσεων ύπαρξης 

αρχικού κεφαλαίου, ο τρόπος κοινοποίησης της απόφασης άδειας λειτουργίας, καθώς και οι 

προϋποθέσεις για την ανάκλησή της.  

Ακολούθως, το Κεφάλαιο Γ «Δραστηριότητες, πλαίσιο λειτουργίας των ιδρυμάτων 

μικροχρηματοδοτήσεων» (άρθρα 14-19) καθορίζει τις δραστηριότητες των ιδρυμάτων  

μικροχρηματοδοτήσεων και τους δικαιούχους αυτών. Επιπλέον, ορίζονται οι συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που υποχρεωτικά χορηγούνται από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με 

δυνατότητα εξωτερικής ανάθεσης αυτών, οι όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης, καθώς 

και φορολογικές ελαφρύνσεις. 

 

Το Κεφάλαιο Δ «Διαφάνεια όρων, ενημέρωση και προστασία δικαιούχων» (άρθρα 20-22), 

προσδιορίζει τις τυποποιημένες πληροφορίες που οφείλει να εμπεριέχει κάθε διαφήμιση και 

εμπορική προώθηση των μικροχρηματοδοτήσεων από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων 

και περιγράφει τους όρους που περιλαμβάνει η σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ δικαιούχου 

και ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων, ώστε να επιτυγχάνεται διαφάνεια στους όρους 

συναλλαγών και προστασία του δικαιούχου. Επιπλέον, προβλέπονται διατάξεις για τη 

συμμετοχή των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, σε προγράμματα χορήγησης 

μικροχρηματοδοτήσεων, με συνεπένδυση πόρων των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων 

και του εθνικού ή του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων.  

Τέλος, με τις μεταβατικές διατάξεις του νομοσχεδίου (άρθρο 45) προβλέπεται η δυνατότητα 

άσκησης δραστηριοτήτων ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων χωρίς αδειοδότηση για 

περιορισμένο χρονικό διάστημα, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση συμμόρφωσης με 

τον Ευρωπαϊκό Κώδικα καλής πρακτικής πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.  

 

 

Β. Ειδικότερα, κατ΄ άρθρο 

 

Επί του άρθρου 1 

Το άρθρο 1 αναφέρεται στο αντικείμενο και στο σκοπό του νόμου που είναι η θέσπιση 

κανόνων για την ανάληψη, άσκηση και εποπτεία της δραστηριότητας χορήγησης 

μικροχρηματοδοτήσεων. Επιπλέον ορίζεται ότι με τον παρόντα νόμο θεσπίζονται κανόνες για 

τη διαφάνεια των όρων και τις απαιτήσεις ενημέρωσης σχετικά με τις δραστηριότητες 

χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, καθώς και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 

αντιστοιχούν τόσο στους δικαιούχους όσο και στα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων όσον 

αφορά τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων. 

 

Επί του άρθρου 2 

Στο άρθρο αυτό παρατίθενται οι ορισμοί που ισχύουν για την εφαρμογή του παρόντος 

νόμου. 

 

Επί του άρθρου 3 
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Στο άρθρο 3 τίθεται το πεδίο εφαρμογής του νόμου, ήτοι ορίζονται οι φορείς που μπορεί να 

εφαρμόζουν τις διατάξεις του παρόντος νόμου και οι φορείς που εξαιρούνται από την 

εφαρμογή του. Ειδικότερα, ο παρών νόμος εφαρμόζεται στα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα στην Ελλάδα και τα υποκαταστήματά τους που λειτουργούν 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση.  

Αντίθετα, δεν εφαρμόζεται από α) τα πιστωτικά ιδρύματα όπως ορίζονται στο στοιχείο 1 της 

παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013, περιλαμβανομένων των 

υποκαταστημάτων τους όπως ορίζονται στο στοιχείο 17 της παρ. 1 του άρθρου 4 του εν λόγω 

Κανονισμού, όταν τα υποκαταστήματα αυτά βρίσκονται στην Ελλάδα, είτε η έδρα τους 

βρίσκεται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με το άρθρο 36 του 

ν. 4261/2014, (τα οποία για την παροχή κάθε είδους πιστώσεων οφείλουν να τηρούν το 

ισχύον εθνικό και ενωσιακό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο), και από β) εταιρείες 

χρηματοδοτικής μίσθωσης του ν.1665/1986 (A΄194), εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών 

απαιτήσεων του ν.1905/1990 (A΄147) και τις εταιρείες παροχής πιστώσεων του άρθρου 153 

του ν. 4261/2014. 

 

 

Επί του άρθρου 4 

Με τη ρύθμιση του άρθρου 4 ορίζεται η Τράπεζα της Ελλάδος ως αρμόδια αρχή εποπτείας 

και αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων. Επίσης, καθορίζεται το πλαίσιο 

ελέγχων και εξουσιοδοτείται η Τράπεζα της Ελλάδος να καθορίζει με απόφασή της τη 

συχνότητα και το περιεχόμενο των αναφορών που υποβάλλουν τα αδειοδοτούμενα 

ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων προς αυτήν, τα συνυποβαλλόμενα προς τούτο αναγκαία 

δικαιολογητικά και στοιχεία, καθώς και ειδικότερους κανόνες για την παρακολούθηση της 

συμμόρφωσης των ιδρυμάτων με τις διατάξεις του νόμου.  

 

 

Επί του άρθρου 5 

Στο άρθρο 5 ρυθμίζεται η υποχρέωση αδειοδότησης των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων 

από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν την έναρξη της δραστηριότητας τους, καθώς και η 

εταιρική μορφή λειτουργίας τους. 

 

 

Επί του άρθρου 6 

Το άρθρο 6 ρυθμίζει τους όρους για τη χορήγηση και διατήρηση της άδειας λειτουργίας 

ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, θεσμοθετώντας τα κατάλληλα εχέγγυα και τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις, ώστε να διασφαλίζονται αφενός η σοβαρότητα και αφετέρου η 

ευρωστία αυτών, οι οποίες απαιτούνται για την προσήκουσα διεκπεραίωση των 

επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων. Οι αναλυτικά αναφερόμενοι στη συγκεκριμένη 

διάταξη όροι ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις εποπτείας και είναι ανάλογοι με τους 

λειτουργικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι εν λόγω 

οντότητες. Στο πλαίσιο αυτό, ρυθμίζονται οι ενέργειες και οι αρμοδιότητες της εποπτικής 

αρχής, η οποία μεριμνά για την ορθή και συνετή διακυβέρνηση, την ορθολογική και άρτια 

οργάνωση, διαχείριση κινδύνων και πολιτική ασφαλείας, καθώς επίσης για την οικονομική 

ευρωστία των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων.  
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Ρυθμίζεται η προθεσμία για την έκδοση σχετικής απόφασης περί χορήγησης ή απόρριψης 

της αίτησης αδειοδότησης, καθώς και τη δημοσιοποίηση αυτής.  

 

Επί του άρθρου 7 

Στο άρθρο 7 καθορίζεται το ελάχιστο αρχικό κεφάλαιο που απαιτείται από τα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων κατά τη στιγμή της αδειοδότησης, το οποίο ανέρχεται στις  

τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) ευρώ. Η κατάθεση του συνολικού ποσού του αρχικού 

κεφαλαίου γίνεται με μετρητά, σε λογαριασμό πιστωτικού ιδρύματος όπως αυτό ορίζεται 

στο στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 (EE L 176), που 

έχει νόμιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Επιπλέον, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων 

υποχρεούνται να διατηρούν ίδια κεφάλαια ίσα με το αρχικό κεφάλαιο, με σκοπό την 

εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας για την χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων.  

 

 

Επί του άρθρου 8 

Στο άρθρο 8 περιγράφονται αναλυτικά τα δικαιολογητικά και το περιεχόμενο της αίτησης για 

την απόκτηση άδειας λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων.  

 

 

Επί του άρθρου 9 

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 καθορίζονται οι λόγοι ανάκλησης της χορηγηθείσας άδειας 

λειτουργίας ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων. Η εν λόγω απόφαση αιτιολογείται, 

κοινοποιείται στο ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως και αναρτάται στο ειδικό μητρώο μικροχρηματοδοτήσεων που τηρείται 

ηλεκτρονικά στον δικτυακό τόπο του της Τράπεζας της Ελλάδος . 

 

 

Επί του άρθρου 10 

Με τη διάταξη του άρθρου 10 προβλέπεται η τήρηση μητρώου στην Τράπεζα της Ελλάδος  

στο οποίο καταχωρούνται όλα τα αδειοδοτημένα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων με έδρα 

στην Ελλάδα. Το μητρώο είναι διαθέσιμο στο κοινό, προσβάσιμο ηλεκτρονικά και 

ενημερώνεται χωρίς καθυστέρηση. 

Στο μητρώο, σύμφωνα και με τις μεταβατικές διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου,  

καταχωρούνται και οι εταιρείες που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου παρέχουν 

μικροχρηματοδοτήσεις, λόγω της πιστοποίησής τους από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι συμμορφώνονται με τον Κώδικα καλής πρακτικής για τη 

χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων. 

 

 

Επί του άρθρου 11 

Με τη συγκεκριμένη πρόβλεψη του άρθρου 11 παρουσιάζονται οι λογιστικές απαιτήσεις και 

οι υποχρεώσεις αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο των ιδρυμάτων 

μικροχρηματοδοτήσεων. Ειδικότερα, οι ετήσιοι και οι ενοποιημένοι λογαριασμοί των 

ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές ή ελεγκτικές 
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εταιρείες. Επίσης, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων τηρούν σε μηνιαία βάση 

επικαιροποιημένα στοιχεία για συγκεκριμένους δείκτες. 

 

 

Επί του άρθρου 12 

Το άρθρο 12 ρυθμίζει τα διοικητικά μέτρα και τις διοικητικές κυρώσεις που δύναται να λάβει 

η εποπτική αρχή κατά ιδρύματος μικροχρηματοδοτήσεων σε περίπτωση παράβασης των 

ειδικώς οριζόμενων διατάξεων. 

 

Επί του άρθρου 13 

Με το άρθρο 13 απαγορεύεται η άσκηση δραστηριότητας χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων 

σε μη αδειοδοτημένα ιδρύματα.  

 

 

Επί του άρθρου 14 

Στο άρθρο 14 περιγράφονται οι δραστηριότητες που μπορεί να ασκούν τα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων. Επιπλέον ορίζεται ότι τα όρια των ανωτέρω 

μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να αναπροσαρμόζονται με απόφαση των αρμοδίων 

οργάνων, λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα όρια που αναφέρονται στον «Ευρωπαϊκό 

κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων».  

 

 

Επί του άρθρου 15 

Στο άρθρο 15 καθορίζονται οι δικαιούχοι των μικροχρηματοδοτήσεων. Οι δικαιούχοι της περ. 

α’, β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 είναι οι πολύ μικρές οντότητες, τα φυσικά πρόσωπα 

για τη σύσταση πολύ μικρών οντοτήτων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που ασκούν ατομική 

επιχειρηματική δραστηριότητα, ενώ, οι δικαιούχοι της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 14, είναι 

φυσικά πρόσωπα που ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες, δικαιούχοι προγραμμάτων 

εφαρμογής δημόσιας πολιτικής καθώς και φυσικά πρόσωπα για κάλυψη δαπανών που 

σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την εκπαίδευση (ή μετεκπαίδευση τους ή σχέση μαθητείας). 

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων μπορεί να 

προσδιορίζονται νέες κατηγορίες δικαιούχων . Ο προσδιορισμός των δικαιούχων της περ. δ’ 

της παρ. 1 του άρθρου 14 γίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών.  

  

 

Επί του άρθρου 16 

Οι διατάξεις του άρθρου 16 περιγράφουν τις συμβουλευτικές υπηρεσίες επιχειρηματικής 

εκπαίδευσης και καθοδήγησης που υποχρεούνται να παρέχουν τα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων στους δικαιούχους μικροχρηματοδοτήσεων. Η παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών μπορεί να ασκείται από τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ή 

από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ειδικεύονται στην παροχή τέτοιων δραστηριοτήτων, 

έπειτα από σύμβαση εξωτερικής ανάθεσης που συνάπτεται γραπτώς από τα μέρη, στην 

οποία περαιτέρω καθορίζονται οι ειδικότερες υποχρεώσεις ενημέρωσης και αναφοράς προς 

το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων για τα αποτελέσματα των παρεχόμενων συμβουλευτικών 
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υπηρεσιών στους δικαιούχους. Σε κάθε περίπτωση, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων έχει 

πλήρη ευθύνη για τις πράξεις και κάθε δραστηριότητα των προσώπων προς τους οποίους 

έχει γίνει εξωτερική ανάθεση. 

 

Επί του άρθρου 17 

Με το άρθρο 17 ρυθμίζονται οι όροι χορήγησης μικροχρηματοδότησης. Η 

μικροχρηματοδότηση δεν παρέχεται με εμπράγματη ασφάλεια, όμως, το ίδρυμα 

μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί έπειτα από τον έλεγχο των στοιχείων, να απαιτεί την ύπαρξη 

εγγυητή. Επιπλέον, απαγορεύεται ρητώς η χορήγηση μικροχρηματοδότησης άνω των είκοσι 

πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ, για κάθε δικαιούχο. Ειδικότερα, ορίζεται ότι ο ίδιος 

δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει μικροχρηματοδοτήσεις, από ένα ή περισσότερα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό των 

μικροχρηματοδοτήσεων, δεν υπερβαίνει το όριο των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 

Επιπρόσθετα, καθορίζεται η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας 

μικροχρηματοδότησης η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δώδεκα (12) μηνών και 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη. Για τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων 

εισάγεται η υποχρέωση ελέγχου, πριν τη χορήγηση κάθε μορφής μικροχρηματοδότησης, της 

τήρησης του σκοπού αυτής, καθώς και των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου, μέσω 

απαίτησης σχετικών αποδεικτικών εγγράφων από το δικαιούχο. Ειδικά για την τήρηση του 

ορίου μικροχρηματοδοτήσεων ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την 

οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων 

μικροχρηματοδοτήσεων και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 που αφορούν 

αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την 

επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ. 

 

 

Επί του άρθρου 18 

Η διάταξη του άρθρου 18 θέτει την προϋπόθεση, οι συναλλαγές εξυπηρέτησης των 

χορηγούμενων μικροχρηματοδοτήσεων να διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο μέσω 

λογαριασμών πληρωμών ή ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής. 

 

Επί του άρθρου 19 

Στο άρθρο 19 προσδιορίζονται απαλλαγές από τέλη και εισφορές. Οι συμβάσεις 

μικροχρηματοδοτήσεων που καταρτίζουν τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων 

απαλλάσσονται από τέλη χαρτοσήμου, καθώς και από την εισφορά του ν. 128/1975. 

 

Επί του άρθρου 20 

Το άρθρο 20 θέτει το γενικό πλαίσιο και τους όρους της διαφήμισης και της εμπορικής 

προώθησης των μικροχρηματοδοτήσεων, οι οποίες δεν πρέπει αν είναι αθέμιτες, ασαφείς ή 

παραπλανητικές. Κάθε διαφήμιση μικροχρηματοδοτήσεων αναφέρει συγκεκριμένες 

τυποποιημένες πληροφορίες κατά τρόπο σαφή, συνοπτικό και ευδιάκριτο. Οι πληροφορίες 

αυτές εξειδικεύονται με αντιπροσωπευτικό παράδειγμα το οποίο ακολουθείται σε όλα τα 

στάδια της προώθησης της μικροχρηματοδότησης. Τα κριτήρια για τον καθορισμό 

αντιπροσωπευτικού παραδείγματος, καθορίζονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. 
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Επί του άρθρου 21 

Στο άρθρο 21 περιγράφονται οι όροι δανειοδότησης που αναγράφονται υποχρεωτικώς σε 

κάθε σύμβαση που συνάπτει ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων με δικαιούχο, ώστε να 

διασφαλίζεται η διαφάνεια αυτών. Ειδικότερα οι όροι είναι οι ακόλουθοι: α) το επιτόκιο της 

μικροχρηματοδότησης, επισημαίνοντας αν πρόκειται για σταθερό ή κυμαινόμενο ή 

συνδυασμό και των δύο, καθώς και πληροφορίες για τυχόν επιβαρύνσεις που 

περιλαμβάνονται στο συνολικό κόστος της πίστωσης για τον καταναλωτή, β) το συνολικό 

κόστος της μικροχρηματοδότησης, γ) η διάρκεια αποπληρωμής της μικροχρηματοδότησης 

περιλαμβανομένου συμπεριλαμβανομένης της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος 

υπαναχώρησης καθώς και του κόστους της αν υφίσταται, δ) ο αριθμός και το ποσό των 

δόσεων, ε) το περιεχόμενο των συμβουλευτικών υπηρεσιών του άρθρου16, και το κόστος 

αυτών, στ) η διαδικασία είσπραξης ανεξόφλητων οφειλών, ζ) το δικαίωμα καταγγελίας και η) 

η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών. Επιπλέον προβλέπεται δικαίωμα 

υπαναχώρησης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος από την υπογραφή της 

σύμβασης και καθορίζονται οι ενέργειες που ακολουθούνται. Σε περίπτωση μη 

εξυπηρετούμενης οφειλής, το ίδρυμα μικροχρηματοδότησης εφαρμόζει τις διαδικασίες που 

προβλέπονται στον Κώδικα Δεοντολογίας του ν. 4224/2013 όπως ισχύει. 

  

Επί του άρθρου 22 

Στο άρθρο 22 προβλέπεται η δυνατότητα συμμετοχής σε προγράμματα χορήγησης 

μικροχρηματοδοτήσεων, με συν-επένδυση από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος 

του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, καθώς και να λαμβάνουν εγγυήσεις από το 

Ελληνικό Δημόσιο, τηρουμένων των κανόνων της Ε.Ε για τις κρατικές ενισχύσεις. Με κοινή 

απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων ορίζονται οι δυνητικοί 

δικαιούχοι, τα είδη και ο σκοπός των παρεχόμενων μικροχρηματοδοτήσεων, οι ειδικότεροι 

όροι υλοποίησης του προγράμματος, η διαδικασία ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων 

ποσών, καθώς και κάθε απαιτούμενη πρόσθετη λεπτομέρεια εφαρμογής. Τα ιδρύματα 

μικροχρηματοδοτήσεων που επιτρέπεται να συμμετέχουν στα ανωτέρω προγράμματα είναι, 

αποκλειστικά και μόνο, όσα έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση 

Απασχόλησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμμόρφωσή τους με τον «Ευρωπαϊκό 

κώδικα καλής πρακτικής για τη χορήγηση μικροπιστώσεων». Κατ’ εξαίρεση αυτού του 

κανόνα, επιτρέπεται η συμμετοχή των ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων, από την έναρξη 

της λειτουργίας τους και για τρία (3) χρόνια, στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, 

εφόσον έχουν υποβάλει αίτημα πιστοποίησης, το οποίο έως το χρόνο της πρώτης 

εκταμίευσης, δεν έχει απορριφθεί. 

 

ΜΕΡΟΣ Β 

Ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα 

Κεφάλαιο Α  

Τροποποιήσεις της τραπεζικής νομοθεσίας  
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Α. Γενικό Μέρος  

Με το Β μέρος του σχεδίου νόμου τροποποιούνται διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας  που 

αφορούν τη λειτουργία των πιστωτικών ιδρυμάτων και ενσωματώνουν τις Οδηγίες 2013/36  

και 2014/59. Οι τροπολογίες προέκυψαν κατόπιν του ελέγχου που διενήργησε η Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή για να επιβεβαιώσει την ορθή ενσωμάτωση των σχετικών οδηγιών στις έννομες 

τάξεις των κρατών μελών (compliance check). Είναι κυρίως νομοτεχνικού χαρακτήρα και 

διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου. Ταυτόχρονα, 

τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4370/2016 (Α΄ 37) που αφορούν τη λειτουργία του Ταμείου 

Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων και οι οποίες κρίνονται αναγκαίες για την 

αποτελεσματική λειτουργία του. Ρυθμίζεται επίσης το ζήτημα της επιβολής εισφοράς του ν. 

128/1975 (Α΄178) στα δάνεια που συνάπτουν Δήμοι, Περιφέρειες και νομικά πρόσωπα 

δημοσίου δικαίου. Τέλος, ενσωματώνονται διατάξεις της Οδηγίας 2019/2177 

«Φερεγγυότητα ΙΙ», που αφορούν ιδίως τη συνεργασία μεταξύ των εποπτικών αρχών. 

 

Β. Ειδικότερα κατ’ άρθρο  

 

Επί του άρθρου 23  

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 23 του παρόντος σχεδίου νόμου προτείνεται η διαγραφή της παρ. 

3 του άρθρου 8 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107) με στόχο τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου 

λειτουργίας των συνεταιριστικών τραπεζών και την ανταπόκριση στα νέα δεδομένα και τις 

προκλήσεις που υφίστανται στην τραπεζική αγορά. Οι περιορισμοί που έθετε η παρ. 3 

προέρχονται από τον προηγούμενο τραπεζικό νόμο, τον ν. 3601/2007 (Α΄178), ο οποίος έχει 

καταργηθεί.  

 

Οι προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 23 του παρόντος σχεδίου νόμου 

καθιστούν εφικτή την πραγματοποίηση διμερών και πολυμερών συναντήσεων με τους 

ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές των πιστωτικών ιδρυμάτων που εποπτεύονται από την Τράπεζα 

της Ελλάδος, όποτε κρίνεται απαραίτητο. Επίσης, διευρύνεται η θεματολογία των 

συναντήσεων κατά την κρίση της εποπτικής αρχής. Οι ανωτέρω αλλαγές είναι σε πλήρη 

ευθυγράμμιση με τα οριζόμενα στις «Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής 

Τραπεζών (EBA/GL/2016/05) σχετικά με την επικοινωνία μεταξύ των αρμόδιων αρχών 

εποπτείας των πιστωτικών ιδρυμάτων και του νόμιμου ελεγκτή/των νόμιμων ελεγκτών και 

του ελεγκτικού γραφείου/των ελεγκτικών γραφείων που διενεργούν τον υποχρεωτικό έλεγχο 

των πιστωτικών ιδρυμάτων» οι οποίες συντάχθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 

2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 537/2014.  

 

Η παρ. 3 του άρθρου 23 του παρόντος σχεδίου νόμου, έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό της 

διάταξης και την ευθυγράμμισή της με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Με την προτεινόμενη 

αντικατάσταση του άρθρου 149 του ν. 4261/2014, διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, 

ικανοποιείται το κριτήριο επιλεξιμότητας των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

κατηγορίας (ζ) του άρθρου 28(1). Το άρθρο 149 αντικαθίσταται διότι η εξόφληση των 

συνεταιριστικών μερίδων ρυθμίζεται απευθείας από το άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση 
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Κανονισμού 241/2014 και στην παρούσα μορφή του δεν συνάδει με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 32 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού 241/2014. 

Με την αντικατάσταση του άρθρου 149 όπως προτείνεται, διασφαλίζεται ότι οποιαδήποτε 

απόφαση για μείωση, εξόφληση ή επαναγορά μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της 

κατηγορίας 1 άπτεται της έγκρισης της Τράπεζας της Ελλάδος, ώστε να πληρούνται τα 

κριτήρια επιλεξιμότητας του Κανονισμού 575/2013. 

 

Επίσης, προστίθεται νέο άρθρο 149α προκειμένου να προβλεφθούν ειδικές διατάξεις που 

αφορούν στη διανομή μερίσματος οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της 

καταλληλότητας των κοινών μετοχών εκδόσεως των  πιστωτικών ιδρυμάτων  ώστε να 

συμπεριλαμβάνονται στα μέσα κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 1. Ειδικότερα, 

καθίσταται υποχρεωτική η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος στις περιπτώσεις διανομών 

μερίσματος σε είδος στην περίπτωση των μέσων κεφαλαίου κοινών μετοχών της κατηγορίας 

1 αλλά και στις περιπτώσεις των πρόσθετων μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 1 (ΑΤ1) και 

των μέσων κεφαλαίου της κατηγορίας 2. Με την πρόβλεψη αυτή ικανοποιείται η 

παράγραφος 1 του άρθρου 73 του Κανονισμού 575/2013. 

 

Επί του άρθρου 24  

Με τις προτεινόμενες διατάξεις γίνονται κυρίως νομοτεχνικής φύσης τροποποιήσεις στα 

εσωτερικά άρθρα του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), με το οποίο ενσωματώθηκε η 

Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και εξυγίανση των πιστωτικών ιδρυμάτων (ΕΕ L 173), 

προκειμένου να διορθωθούν εσφαλμένες παραπομπές ή να αναδιατυπωθούν φράσεις για 

την ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/59. Οι τροποποιήσεις κρίνονται αναγκαίες μετά τον 

έλεγχο πλήρους συμμόρφωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (compliance check) κατά την  

ενσωμάτωση της οδηγίας.  

 

 

Επί του άρθρου 25  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επέρχονται κυρίως νομοτεχνικές βελτιώσεις στον ν. 

4370/2016 (Α΄ 37) προκειμένου να διευκολυνθεί η πρακτική εφαρμογή του νόμου και να 

διασφαλισθεί η αποτελεσματικότερη συνεργασία μεταξύ του Ταμείου Εγγύησης 

Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και των πιστωτικών ιδρυμάτων κατά πρόσφορο, 

ολοκληρωμένο και αξιόπιστο τρόπο. 

Στο εδ. α’ της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 6 διαγράφεται η φράση 

«καταθέσεων του ΤΕΚΕ» καθώς, οι προθεσμιακές καταθέσεις που τηρεί το ΤΕΚΕ στην 

περίπτωση αποχώρησης πιστωτικού ιδρύματος επιστρέφουν στο ΤΕΚΕ και δεν αποτελούν 

αντικείμενο συμψηφισμού. Στην υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 6 προστίθεται 

νέο εδ. γ’ κατά το οποίο «Πιστωτικό ίδρυμα που αποχωρεί δεν θα έχει αξίωση στο προϊόν 

εκκαθάρισης που τυχόν εισπράττεται μετά την ημερομηνία αποχώρησης». Η προσθήκη αυτή 

συνδυάζεται με την πρόταση διαγραφής των παρ. 4 και 5 του άρθρου 36 και αποσαφηνίζει 

την κατάσταση για την περίπτωση που, μετά την αποχώρηση πιστωτικού ιδρύματος, 

ανακτηθούν ποσά από εκκαθαρίσεις πιστωτικών ιδρυμάτων, τα μέτρα εξυγίανσης των 

οποίων είχαν χρηματοδοτηθεί και από το πιστωτικό ίδρυμα που στο μεταξύ είχε 
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αποχωρήσει. Αντίστοιχες αλλαγές προτείνονται και στην υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2 

του άρθρου 7, οι οποίες είναι συναφείς στα πλαίσια αποχώρησης πιστωτικού ιδρύματος από 

το Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων. 

Περαιτέρω, αναδιατυπώνεται η παρ. 3 του άρθρου 6 μόνο ως νομοτεχνική βελτίωση. 

Το  εδ. β’ της παρ. 7 του άρθρου 11 τροποποιείται ώστε να γίνεται αναφορά στην 

συναλλαγματική ισοτιμία, όπως αυτή προσδιορίζεται από το εκάστοτε πιστωτικό ίδρυμα. 

Επίσης, στην παρ. 12 του άρθρου 11 διαγράφεται η περίπτωση «ενημέρωσης του καταθέτη» 

από τον ορισμό της «πραγματικής συναλλαγής». Η αλλαγή αυτή είναι συνεπής με την 

πρακτική δυσκολία των συστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων να εντάξουν την εν λόγω 

ενημέρωση στις πραγματικές συναλλαγές. 

Στο εδ. α΄ της παρ. 6 του άρθρου 27 που αφορά την προθεσμία, εντός της οποίας τα 

πιστωτικά ιδρύματα αποστέλλουν προς το ΤΕΚΕ την ετήσια κατάσταση, με το ύψος των 

εγγυημένων καταθέσεων της τελευταίας ημέρας κάθε ημερολογιακού τριμήνου του 

προηγούμενου έτους, αντικαθίσταται η προθεσμία των είκοσι (20) εργασίμων ημερών με 

νεότερη μικρότερη προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την αρχή κάθε έτους. 

Η σύντμηση αυτή της προθεσμίας είναι συνεπής προκειμένου το ΤΕΚΕ να είναι σε θέση να 

ανταποκρίνεται εμπροθέσμως στη δική του καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των 

στοιχείων αυτών προς το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB) έως την 31η Ιανουαρίου 

εκάστου έτους. Στο εδ. β΄ της παρ. 8 του άρθρου 27 προστίθενται οι λέξεις «ΚΚΚΚ του», 

προκειμένου να καθίσταται σαφές ότι με το ν. 4370/2016, οι εισφορές διοχετεύονται 

αποκλειστικά και συνολικά στο Κύριο Κεφάλαιο Κάλυψης Καταθέσεων και αποτελούν 

περιουσία του ΤΕΚΕ. 

Οι παρ. 4 και 5 του άρθρου 36 καταργούνται. Συγκεκριμένα, η παρ. 4 του άρθρου 36 

καταργείται αφενός προκειμένου να διασαφηνιστεί ότι κατά την αποχώρηση πιστωτικού 

ιδρύματος αυτό θα οφείλει την συνολική εναπομείνασα οφειλή του κατά την αναλογία της 

συμμετοχής του στο δάνειο εξυγίανσης και αφετέρου διότι για το νέο Σκέλος Εξυγίανσης 

(παρ. 2 άρθρο 36) δεν θεσπίζεται αναλογική εισφορά σε περίπτωση αποχώρησης πιστωτικού 

ιδρύματος κατά την διάρκεια ημερολογιακού έτους από τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 

806/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 

2015/63 της Επιτροπής. Η παρ. 5 του άρθρου 36 καταργείται σε συνδυασμό με το νέο εδ. γ’ 

που προστίθεται στις  διατάξεις της υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 6 και της 

υποπερ. γγ) της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 7 όπως αιτιολογείται ανωτέρω. 

Τέλος στο εδ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 49 προστίθεται το λεκτικό «και σε χρόνο που 

προσδιορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο», για να αποτυπώνεται και ρητά η δυνατότητα του 

Διοικητικού Συμβούλιου του ΤΕΚΕ να αλλάζει την ημερομηνία σύνταξης του προϋπολογισμού 

του εντός των ορίων που προβλέπονται εκ του νόμου, δηλαδή έως τα τέλη Οκτωβρίου 

εκάστου έτους.   

 

Επί του άρθρου 26 

 

Με το άρθρο 26 επιλύεται ένα χρόνιο ζήτημα που έχει απασχολήσει τη Δημόσια Διοίκηση και 

τους ΟΤΑ σχετικά με την επιβολή εισφοράς στα δάνεια που συνάπτουν Δήμοι, Περιφέρειες 

και νομικά πρόσωπα Δημοσίου δικαίου αυτών (τα οποία δεν ασκούν οικονομική 

δραστηριότητα). Σύμφωνα με το άρθρο 177 του ν. 3463/2006 (Α’ 114), οι συμβάσεις για τη 

συνομολόγηση δανείων προς Δήμους και Κοινότητες δεν επιβαρύνονται με τέλη και 



11 
 

δικαιώματα υπέρ τρίτων. Αντίστοιχη διάταξη ήταν αυτή του άρθρου 96 στο π.δ. 30/1996 

(Α΄21) για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Ωστόσο, τα πιστωτικά ιδρύματα επέβαλαν την 

εισφορά, ενώ το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους είχε κρίνει με την με αρ. 239/1999 

γνωμοδότησή του, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ότι τα 

δάνεια των δήμων επιβαρύνονται με την εισφορά του ν. 128/1975 καθώς η επέκταση των 

προνομίων του Δημοσίου στους Δήμους (άρθρο 304 π.δ. 410/1995) δεν περιλαμβάνει και τα 

οικονομικά προνόμια. Το Ελεγκτικό Συνέδριο με την υπ’ αρ. 2732/2010 απόφαση του VI 

Τμήματος του έκρινε ότι οι Δήμοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς 

του ν. 128/1975, θεωρώντας τη σχετική δαπάνη μη νόμιμη. Η θέση αυτή τηρείται μέχρι 

σήμερα και ο σχετικός όρος επιβολής της ανωτέρω εισφοράς, ακυρώνεται.  Το ΝΣΚ έχει 

εκδώσει δύο γνωμοδοτήσεις υπέρ της απαλλαγής, εντούτοις η πρώτη (υπ’ αρ. 113/2007) 

ουδέποτε έγινε δεκτή ή μη αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, η δε δεύτερη (υπ’ αρ. 

229/2011) δεν έγινε αποδεκτή. Στην πράξη τα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα λόγω της 

νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν καταβάλουν την εισφορά, ενώ πιστωτικά 

ιδρύματα του εξωτερικού με τα οποία έχουν συναφθεί δανειακές συμβάσεις συνεχίζουν να 

επιβάλλουν στους αντισυμβαλλομένους Δήμους την εισφορά αυτή (την οποία αποδίδουν 

στο Δημόσιο).  

Είναι σημαντικό για λόγους ασφάλειας δικαίου να αποσαφηνισθεί νομοθετικά η σχετική 

υποχρέωση. Κρίνεται δε πρόσφορη η απαλλαγή των Δήμων, των Περιφερειών και των νπδδ 

αυτών, που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό επιλύεται η 

αντίφαση μεταξύ της αρχικής γνωμοδότησης του ΝΣΚ 293/1999 και των αποφάσεων του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση ανεξαρτήτως του αν το πιστωτικό 

ίδρυμα λειτουργεί στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, και η συνομολόγηση δανείων είναι 

λιγότερο κοστοβόρα. Σημειώνεται ότι η εισφορά αυτή αφορά μόνο εξυπηρετούμενα δάνεια. 

Για λόγους σωστού υπολογισμού, η έναρξη ισχύος της διάταξης προτείνεται να αρχίσει την 

πρώτη μέρα του επόμενου μήνα της έναρξης ισχύος του νόμου.  

 

 

Επί του άρθρου 27  

 

Με την παρ. 1 του άρθρου 27 τροποποιείται ο ν. 3556/2007 (Α΄91) και ειδικότερα 

προστίθεται νέα παρ. 2α στο άρθρο 5β του νόμου. Με την παρ. 2α προβλέπεται ότι η  παρ. 2 

δεν εφαρμόζεται σε πιστωτικά ιδρύματα που ανήκουν σε όμιλο εταιρειών, του οποίου η 

μητρική εταιρεία: α) εμπίπτει στις διατάξεις του παρόντος νόμου ως εκδότης κινητών αξιών 

που έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά και β) καταρτίζει 

ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις βάσει των διεθνών λογιστικών προτύπων 

που εφαρμόζονται στην ενδιάμεση χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Στην περίπτωση 

αυτή, η υποχρέωση της παραγράφου 1 εκπληρώνεται με τις ενοποιημένες τριμηνιαίες 

οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας του πιστωτικού ιδρύματος. Στόχος της 

συγκεκριμένης τροποποίησης είναι να επιτυγχάνεται η ενίσχυση της διαφάνειας, μέσω της 

παροχής περιοδικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε επίπεδο Ομίλου, που 

συμβάλλουν στη λήψη εμπεριστατωμένων επενδυτικών αποφάσεων, χωρίς να 

δημιουργείται πρόσθετη διοικητική και οικονομική επιβάρυνση για τον όμιλο εταιρειών η 

μητρική εταιρεία του οποίου ήδη καταρτίζει ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές 

καταστάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν και τα οικονομικά στοιχεία του πιστωτικού 
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ιδρύματος. Σημειώνεται ότι παρά το γεγονός ότι  το ενωσιακό δίκαιο επέλεξε να μειώσει το 

κόστος των εταιριών-εκδοτών κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά, με τη ρητή 

κατάργηση της υποχρέωσης σύνταξης και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεών τους, 

ο εθνικός νομοθέτης θεώρησε σκόπιμη, δοθείσης της υπάρχουσας ευχέρειας, τη διατήρηση 

της υποχρέωσης δημοσίευσης για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, με το άρθρο 25 του 

ν. 4416/2016 (Α’ 160) τροποποιήθηκε ο ν. 3556/2007 με την προσθήκη του άρθρου 5β 

“Τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων”. Στόχος της συγκεκριμένης 

υποχρέωσης, όπως αναφέρεται στη σχετική αιτιολογική έκθεση, ήταν η ενίσχυση της 

διαφάνειας, μέσω της παροχής επιπρόσθετων περιοδικών χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών που συμβάλλουν στη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, ιδίως μάλιστα όταν οι 

εν λόγω εκδότες αποτελούν πρωτίστως επιχειρήσεις ευρύτερου ενδιαφέροντος, διαθέτουν 

δε ευρεία μετοχική βάση, χωρίς μάλιστα να δημιουργείται στους εκδότες δυσανάλογη 

οικονομική επιβάρυνση. Η τελευταία προϋπόθεση, αυτή δηλαδή της μη δυσανάλογης 

οικονομικής επιβάρυνσης, καταλύεται στην περίπτωση που υφίσταται όμιλος εταιριών (με 

δύο εταιρίες-εκδότες κινητών αξιών εισηγμένων σε οργανωμένη αγορά), η μητρική εταιρεία 

του οποίου καταρτίζει ενοποιημένες τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις μία δε εκ των 

θυγατρικών της είναι πιστωτικό ίδρυμα. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές, εύλογο είναι οι 

τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις να καταρτίζονται μόνο από την μητρική εταιρία. Η 

συγκεκριμένη διάταξη κρίνεται σκόπιμο να εφαρμοστεί από 1.1.2020 προκειμένου να 

καταλάβει τις τριμηνιαίες οικονομικές καταστάσεις έτους 2020. Με την παρ. 2 επεκτείνεται 

η περίοδος χάριτος που προβλέπει ο ν. 4649/2019 (Α΄206) για την επιβολή κυρώσεων στους 

διαχειριστές των τιτλοποιήσεων που μετέχουν στο πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΗΣ από 12 σε 24 μήνες, 

διάστημα που κρίνεται εύλογο στην παρούσα συγκυρία.   Με την παρ. 3 γίνεται μια καθαρά 

νομοτεχνική προσθήκη στην διάταξη του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α΄167) προκειμένου 

να είναι σαφές ότι η αναφορά σε μεταβίβαση δανείου ή πίστωσης υπολογίζεται σύμφωνα 

με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, ανεξαρτήτως αν έχει επέλθει η λογιστική από-

αναγνώριση των οικείων περιουσιακών στοιχείων από τον ισολογισμό του πιστωτικού 

ιδρύματος. Τέλος, με την παρ. 4 αποσαφηνίζεται ότι σε περίπτωση παράβασης της 

υποχρέωσης γνωστοποίησης της ειδικής συμμετοχής  σε Εταιρείες Διαχείρισης απαιτήσεων 

από δάνεια και πιστώσεις του ν. 4354/2015 (Α΄176), στην Τράπεζα της Ελλάδος, παύει 

αυτοδικαίως η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέου από την ειδική αυτή συμμετοχή 

και επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο, το οποίο, όπως και τα άλλα πρόστιμα του ίδιου άρθρου 

δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.  

 

Επί του άρθρου 28 

 

Με το παρόν άρθρο τροποποιούνται οι οικείες διατάξεις του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής 

Σταθερότητας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα του Ταμείου που απορρέουν 

από το ν. 3864/2010 (Α’ 119), δεν θίγονται σε περιπτώσεις εταιρικών μετασχηματισμών των 

πιστωτικών ιδρυμάτων στα οποία έχει παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο.  

Στις περιπτώσεις  μεταβίβασης του τραπεζικού κλάδου πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο έχει 

παρασχεθεί κεφαλαιακή ενίσχυση από το Ταμείο  λόγω εταιρικού μετασχηματισμού με έναν 

από τους τρόπους που προβλέπονται στο άρθρο 57 του ν. 4601/2019, Α΄ 44 (απόσχιση 

κλάδου) ή με άλλο τρόπο μεταβίβασης σε άλλη οντότητα του τραπεζικού κλάδου και 

ειδικότερα όταν η απόσχιση κλάδου συνοδεύεται με την ταυτόχρονη σύσταση νέας εταιρίας 
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(άρθρο 57 παρ. 3 ν. 4601/2019) η αρχική τράπεζα καθίσταται μητρική (με τη μορφή εταιρίας 

συμμετοχών) της νεοσύστατης επωφελούμενης εταιρίας (η οποία μετά τη λήψη της σχετικής 

άδειας θα αποτελεί νέα τράπεζα. Συνεπεία της ειδικής αυτής μορφής διάσπασης οι μέτοχοι 

της αρχικής τράπεζας θα παραμείνουν στη θέση τους, χωρίς μεταβολές, εξακολουθώντας 

δηλαδή να είναι μέτοχοι μόνο της μητρικής εταιρίας. 

Το σχήμα της απόσχισης κλάδου αποτελεί για το Ταμείο δυσμενή τρόπο αναδιάρθρωσης της 

αρχικής τράπεζας, διότι δεν προκύπτει με σαφήνεια ο τρόπος με τον οποίο το Ταμείο ως 

μέτοχος αυτής θα ασκεί εφεξής τα ειδικά δικαιώματα που έχει δυνάμει του νόμου 3864/2010 

στην επωφελούμενη νέα τράπεζα, συνθήκη αναγκαία για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

του Ταμείου ως ειδικού εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου αλλά και για την προάσπιση 

των δικαιωμάτων του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, με πόρους του οποίου  (και 

του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας) έγιναν οι 

ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, το Ταμείο 

ρητά μπορεί να ασκεί τα δικαιώματα του ιδρυτικού του νόμου όχι μόνο στη διασπώμενη ή 

απορροφώμενη οντότητα που προκύπτει από εταιρικό μετασχηματισμό, αλλά και στην 

επωφελούμενη τράπεζα.  Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και η επίτευξη του σκοπού του 

και η διαδικασία αποεπένδυσης του Ταμείου, διαδικασία που έχει θεσπισθεί λαμβάνοντας 

υπόψη αποεπένδυση από τράπεζα και όχι εταιρεία συμμετοχών.  

Τέλος, με την παρ. 3  παρατείνεται η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου ή της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία λήγει εντός 

των μηνών Μαΐου -Ιουνίου 2020 για άλλους δύο μήνες. Σύμφωνα με το άρθρο 4Α του ν. 

3864/2010, η Επιτροπή Επιλογής διενεργεί ετήσια αξιολόγηση των μελών των οργάνων 

διοίκησης του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαδικασία αξιολόγησης 

απαιτείται και για την ανανέωση της θητείας των μελών των οργάνων διοίκησης του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Λόγω της πανδημίας του COVID-19 και του περιορισμού 

των μετακινήσεων, η προγραμματισμένη για το Μάρτιο ετήσια αξιολόγηση των μελών του 

έτους 2020 αναβλήθηκε. Ο εκ νέου προγραμματισμός της,  λόγω των νέων συνθηκών που 

επικρατούν στη χώρα, πρέπει να γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης, γεγονός που δυσχεραίνει και 

καθυστερεί το έργο της Επιτροπής λόγω του πλήθους των στοιχείων που πρέπει να 

αξιολογηθούν και των τηλεδιασκέψεων που πρέπει να πραγματοποιηθούν. Με την 

προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η θητεία των μελών του Γενικού Συμβουλίου και της 

Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, η οποία λήγει εντός 

των μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2020, για άλλους δύο μήνες. Η παράταση κρίνεται αναγκαία, 

καθώς σύμφωνα και με την υπ’ αρ. 49/2020 γνωμοδότηση του ΝΣΚ  πρέπει να προηγηθεί 

ουσιαστική αξιολόγηση των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ταμείου 

Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, για την τυχόν ανανέωση ή μη της θητείας των μελών, 

διαδικασία που υπό τις παρούσες συνθήκες λόγω της πανδημίας του COVID-19 δεν μπορεί 

να διενεργηθεί εγκαίρως. Τέλος, προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της δίμηνης 

προθεσμίας για άλλον ένα μήνα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, αν συντρέχουν 

λόγοι ανωτέρας βίας.  
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Κεφάλαιο Β ΄ 

Επί του άρθρου 29  

 

Η οδηγία (ΕΕ) 2019/2177 «Φερεγγυότητα ΙΙ», προβλέπει κανόνες σχετικά με τις τεχνικές 

προβλέψεις. Προκειμένου να μετριαστούν οι υπερβολικές μεταβολές στα πιστωτικά 

περιθώρια, με την παρ. 1 προβλέπεται ότι η προσαρμογή λόγω μεταβλητότητας στα επιτόκια 

άνευ κινδύνου  για το νόμισμα κάθε κράτους  μέλους αυξάνεται, πριν από την εφαρμογή του 

συντελεστή εξηντα πέντε τοις εκατό (65%) κατά τη διαφορά μεταξύ του διορθωμένου για τον 

κίνδυνο πιστωτικού περιθωρίου του κράτους και του διπλάσιου της διορθωμένης για τον 

κίνδυνο συναλλαγματικής διαφοράς, οπότε η διαφορά αυτή είναι θετική και το διορθωμένο 

για τον κίνδυνο πιστωτικό περιθώριο του κράτους είναι ψηλότερο από ογδονταπέντε (85) 

μονάδες βάσης. Η Φερεγγυότητα ΙΙ, μεταξύ των άλλων, καθορίζει και την υποχρέωση των 

ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών  επιχειρήσεων να διατηρούν επιλέξιμα ίδια κεφάλαια για 

την κάλυψη της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας. Επίσης, ορίζει τον τρόπο 

υπολογισμού της  κεφαλαιακής απαίτησης φερεγγυότητας. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για 

ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές επιχειρήσεις και ομίλους, για τον υπολογισμό της 

κεφαλαιακής απαίτησης  φερεγγυότητας, επιτρέπεται, μετά από έγκριση της Τράπεζας της 

Ελλάδος, η χρησιμοποίηση εσωτερικών υποδειγμάτων, αντί του τυποποιημένου μαθηματικού 

τύπου.  

Η Τράπεζα της Ελλάδος, ως αρμόδια εποπτική αρχή ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή 

Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ), για την αίτηση  που έχει λάβει για χρήση 

ή αλλαγή εσωτερικού υποδείγματος, η οποία παρέχει την τεχνική συνδρομή της,  σχετικά με 

την απόφαση επί της αίτησης.  

Επίσης, η Οδηγία 2009/138/ΕΚ προβλέπει κανόνες για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις που 

εγκαθίσταται σε άλλο κράτος μέλος υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, και 

ασφαλίζουν κινδύνους του κλάδου 10 (υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης από χερσαία 

οχήματα). Με την  τρίτη παράγραφο προστίθενται επιπλέον κανόνες που αφορούν την 

υποχρέωση συνεργασίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εποπτικών αρχών καθώς  

και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ). Με σκοπό 

την προστασία των ληπτών ασφάλισης και των τρίτων,  η Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και 

Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) δημιουργεί και συντονίζει  πλατφόρμες συνεργασίας 

προκειμένου να υπάρχει έγκαιρη πληροφόρηση για την οικονομική κατάσταση  των 

επιχειρήσεων αυτών. Οι ανωτέρω πλατφόρμες συνεργασίας μεταξύ των εποπτικών αρχών των 

κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Αρχής Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (ΕΑΑΕΣ) 

και  για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφάλισης ζωής, που εγκαθίσταται σε άλλο κράτος 

μέλος είτε υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών είτε υπό καθεστώς 

εγκατάστασης. Τέλος, όσον αφορά τους ομίλους και την περίπτωση αιτήματος που έχει 

υποβληθεί στην Εποπτική Αρχή που δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου, για να επιτραπεί ο 

υπολογισμός της ενοποιημένης Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας του Ομίλου, καθώς 

και της Κεφαλαιακής Απαίτησης Φερεγγυότητας ασφαλιστικών και αντασφαλιστικών 

επιχειρήσεων του ομίλου βάσει εσωτερικού υποδείγματος, τότε, σύμφωνα με την τέταρτη και 

την πέμπτη παράγραφο,  η Τράπεζα της Ελλάδος, που δρα ως αρχή εποπτείας του ομίλου 

ενημερώνει άμεσα τα άλλα μέλη του σώματος εποπτών, περιλαμβανομένης της ΕΑΑΕΣ. 

Εφόσον δεν αποσταλεί απόφαση από την ΕΑΑΕΣ τότε η αρχή εποπτείας του ομίλου λαμβάνει 

την τελική απόφαση η οποία αναγνωρίζεται ως καθοριστική. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

Λοιπές διατάξεις Υπουργείου Οικονομικών 

 

Επί του άρθρου 30  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1 προστίθεται νέο άρθρο 63Β στον Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας με τίτλο «Ακύρωση ή τροποποίηση άμεσου προσδιορισμού 

φόρου, πράξης προσδιορισμού φόρου και πράξης επιβολής προστίμου». Με τη νέα διάταξη 

τίθενται οι προϋποθέσεις προκειμένου η Φορολογική Διοίκηση να προβεί σε τροποποίηση ή 

ακύρωση άμεσου προσδιορισμού φόρου ή πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού 

προσδιορισμού φόρου ή πράξης επιβολής προστίμου, είτε κατόπιν αίτησης του 

φορολογούμενου είτε οίκοθεν, χωρίς αίτηση του φορολογούμενου, για τους λόγους που 

περιοριστικά αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού, ήτοι  

α) για πρόδηλη έλλειψη (ολική ή μερική) φορολογικής υποχρέωσης,   

β) για αριθμητικό ή υπολογιστικό λάθος.   

 

Σε περίπτωση που ως συνέπεια του άμεσου προσδιορισμού ή της πράξης διοικητικού, 

εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εκδίδεται και πράξη επιβολής 

προστίμου, η εν λόγω πράξη (ή ο άμεσος προσδιορισμός) ακυρώνεται ή τροποποιείται με 

πράξη της Φορολογικής Διοίκησης.  

Για να είναι παραδεκτή η αίτηση ακύρωσης ή τροποποίησης απαιτείται η πρόδηλη έλλειψη 

φορολογικής υποχρέωσης να προκύπτει αμέσως από έγγραφα ή άλλα στοιχεία που είτε 

προσκομίζει ο φορολογούμενος είτε είναι διαθέσιμα στην αρμόδια υπηρεσία, χωρίς να 

απαιτούνται ελεγκτικές επαληθεύσεις και στην έννοια αυτής εμπίπτουν, ενδεικτικά, 

περιπτώσεις κατά τις οποίες εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου για εισοδήματα που 

ο φορολογούμενος είχε ήδη συμπεριλάβει σε δήλωσή του, και όχι περιπτώσεις όπου ο 

φορολογούμενος επικαλείται την ύπαρξη νέων πραγματικών περιστατικών, εκτός αν 

πρόκειται για επιγενόμενους (οψιγενείς) λόγους. Η έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης 

μπορεί να είναι ολική ή μερική.  

Ειδικά για τους επιγενόμενους λόγους εισάγεται ειδική προθεσμία στην περίπτωση που η 

έλλειψη φορολογικής υποχρέωσης οφείλεται σε επιγενόμενο λόγο, που γεννήθηκε εντός του 

τελευταίου τριμήνου της προθεσμίας για την υποβολή αίτησης για την ακύρωση ή 

τροποποίηση. Στην περίπτωση αυτή, η αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών 

από τη γένεση του λόγου αυτού.  

Επισημαίνεται ότι η ύπαρξη εκκρεμοδικίας δεν εμποδίζει τη Φορολογική Διοίκηση να 

εξετάσει περιπτώσεις που καταλαμβάνονται από το πεδίο εφαρμογής του νέου άρθρου 63Β. 

Αντιθέτως, αν οποιοσδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στην παρ. 1 έχουν 

προβληθεί στο πλαίσιο ενδικοφανούς προσφυγής και έχουν εξετασθεί από τη Φορολογική 

Διοίκηση, δεν επιτρέπεται η εκ νέου προβολή τους μέσω της διαδικασίας του άρθρου 63Β.  

Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. μπορεί να καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος 

υποβολής της αίτησης, τα αρμόδια όργανα για την έκδοση της πράξης, ο τύπος και το 

περιεχόμενο της πράξης και κάθε ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος   
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Περαιτέρω, ως αριθμητικά ή υπολογιστικά λάθη θεωρούνται τα σφάλματα κατά τη 

διενέργεια μαθηματικού υπολογισμού ή κατά την εκτέλεση αριθμητικής πράξης και όχι η 

εσφαλμένη επιβολή φόρου ή απαλλαγή από το φόρο ή η κακή εφαρμογή του νόμου (ΣτΕ 

1115/1988). 

Επιπλέον, με τις προτεινόμενες διατάξεις προβλέπεται η προθεσμία εντός της οποίας 

δύναται να τροποποιηθεί ή ακυρωθεί η πράξη και ειδικότερες προϋποθέσεις που 

προβλέπονται στα επιμέρους άρθρα. Τέλος, με την έκδοση απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ 

δύνανται να ορίζονται επιμέρους διαδικαστικά ζητήματα, όπως, ιδίως, η διασφάλιση ότι σε 

κάθε περίπτωση, εφόσον είτε από την αποδοχή της αίτησης είτε από την έκδοση πράξης με 

βάση την παρ. 3 του άρθρου 63Β τροποποιείται η εικόνα του φορολογούμενου, αυτό θα 

απαιτείται να απεικονίζεται στα τηρούμενα από την ΑΑΔΕ ηλεκτρονικά συστήματα με 

οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο μέσω των υπαρχουσών δομών.    

Με τις προτεινόμενες διατάξεις των παρ.2, 3 και 4 εισάγεται νέα περ. ε’ στην παρ. 2 του  

άρθρου 36 ΚΦΔ,  προστίθεται νέο εδάφιο στο τέλος της παρ.4 του άρθρου 42 ΚΦΔ και νέα 

περίπτωση στο άρθρο 45 ΚΦΔ, αντίστοιχα, προκειμένου να εναρμονιστούν οι προτεινόμενες 

διατάξεις με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΔ.  

 Οι προτεινόμενες μεταβατικές διατάξεις του νέου άρθρου 63Β ΚΦΔ που εισάγονται με την 

παρ. 5 εφαρμόζονται για πράξεις που εκδίδονται από την 1.1.2020 και μετά. Κατ’ εξαίρεση, 

πράξεις που εκδόθηκαν εντός του 2019 για τις οποίες συντρέχουν οι προϋποθέσεις των 

περιπτώσεων α΄ και  β΄της παρ. 1 του άρθρου 63Β ΚΦΔ και για τις οποίες δεν έχει ασκηθεί 

ενδικοφανής ή δικαστική προσφυγή ή δεν έχει συμπληρωθεί η προθεσμία εξέτασης της 

ενδικοφανούς προσφυγής κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δύνανται να 

ακυρωθούν ή τροποποιηθούν κατόπιν αίτησης του φορολογούμενου ως τις 31.7.2020. 

Επιπλέον, πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν σε χρήσεις έως την 31.12.2013 και 

εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της παρ.2 του άρθρου 32 του ν.4174/2013 με βάση στοιχεία που 

είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση, ακυρώνονται με πράξη της Φορολογικής 

Διοίκησης, εφόσον κατά την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού δεν προκύπτει 

ποσό φόρου προς καταβολή. 

Τέλος, για λόγους χρηστής διοίκησης προβλέπεται η εφαρμογή της διαδικασίας διόρθωσης 

πρόδηλων λαθών και για επιγενόμενους λόγους που γεννήθηκαν εντός του 2019, οπότε η 

αίτηση του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 63Β υποβάλλεται εντός προθεσμίας 

τριών (3) μηνών από την δημοσίευση του παρόντος.  

 

 

Επί του άρθρου 31  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 1, παρατείνεται η προθεσμία που ορίστηκε στο 

δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 28 του άρθρου 66 του ν.4646/2019 και παρέχεται η 

δυνατότητα υποβολής αίτησης στην αρμόδια αρχή που επέβαλε μέτρα διασφάλισης των 

συμφερόντων του Δημοσίου, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, ορίζοντας περαιτέρω ότι τα 

ανωτέρω εφαρμόζονται από την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019, ήτοι  από τη δημοσίευσή 

του στις 12.12.2019. 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 2 γίνονται αναγκαίες νομοτεχνικές βελτιώσεις στη 

μεταβατική διάταξη της παρ. 29 του άρθρου 66 του ν. 4646/2019 για την αλληλέγγυα ευθύνη 

σχετικά με φορολογικές οφειλές διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και 
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παρατείνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2020 η  προθεσμία υποβολής της αίτησης για την 

αναδρομική υπαγωγή στις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 50 του Κώδικα 

Φορολογικής Διαδικασίας  (ΚΦΔ, ν.4174/2013), όπως ισχύουν ύστερα από την τροποποίησή 

τους με το άρθρο 34 του ν.4646/2019, φυσικών προσώπων για τα οποία συνέτρεχε 

αλληλέγγυα ευθύνη για οφειλές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων με βάση τις 

προϊσχύουσες διατάξεις, καθώς και σε εκκρεμείς υποθέσεις κατά την έννοια του άρθρου 72 

παρ. 50 του ΚΦΔ.  

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 3 προστίθεται παρ. 44 στο άρθρο 66 του ν. 4646/2019 

(Α΄201), η οποία ισχύει αναδρομικά από την έναρξη ισχύος του ν. 4646/2019, ήτοι από τη 

δημοσίευση του, την  12η Δεκεμβρίου 2019. Mε την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται 

μεταβατική διάταξη και οριοθετείται το πεδίο εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 

4321/2015 (Α’32), όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση του με το άρθρο 64 του ν. 4646/2019, 

σύμφωνα με το οποίο προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θεμελιώνεται η 

προσωπική και αλληλέγγυα ευθύνη των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 

για τις ασφαλιστικές οφειλές νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.  Προσέτι, τα 

οριζόμενα ως προς τις ιδιότητες των διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες  

προσώπων, τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται με την παρ. 1 του άρθρου 31 του 

ν. 4321/2015),  όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 64 του ν. 4646/2019(Α΄201) για την 

προσωπική, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον ευθύνη για την καταβολή ασφαλιστικών οφειλών 

ισχύουν και εφαρμόζονται και για οφειλές που έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ 

του ν. 4646/2019(Α΄201). Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για ασφαλιστικές οφειλές, οι οποίες 

έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4646/2019(Α΄201), ήτοι οφειλές που έχουν 

βεβαιωθεί πριν την 12η Δεκεμβρίου 2019 σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών 

οντοτήτων δεν  ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα 

της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 4321/2015, εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά στο πρόσωπό 

τους οι προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 64 του ν. 4646/2019. Η ρύθμιση αυτή επιφέρει ένα 

δικαιότερο καθεστώς μεταχείρισης για τις οφειλές που βεβαιώθηκαν πριν την 12η 

Δεκεμβρίου 2019, τις οποίες εντάσσει στο γενικότερο υφιστάμενο πλαίσιο που θέτει το 

άρθρο 64 του ν.4646/2019. Ως εκ τούτου,  τα πρόσωπα που είναι νόμιμοι εκπρόσωποι, 

πρόεδροι, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση και 

εκκαθαριστές των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, όπως αυτές προσδιορίζονται 

στο άρθρο 3 του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, Α` 170), δεν ευθύνονται 

προσωπικά και αλληλέγγυα και εις ολόκληρον για την καταβολή των ασφαλιστικών 

εισφορών, πρόσθετων τελών, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που οφείλονται από 

αυτά τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 

και βεβαιώθηκαν πριν από την 12η Δεκεμβρίου 2019, εκτός και εάν συντρέχουν σωρευτικά 

οι προϋποθέσεις που θέτουν οι περιπτώσεις α, β και γ του άρθρου 31 του ν.4321/2015(Α’32). 

Συνεπώς, εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που θέτουν οι περιπτώσεις α, 

β και γ της παρ. 1 του  άρθρου 31 του ν.4321/2015(Α’32), όπως ισχύει, αίρονται τα 

αναγκαστικά και άλλα μέτρα που έχουν ληφθεί εις βάρος των προσώπων αυτών. Επιπλέον, 

ορίζεται ότι προκειμένου να αρθούν τυχόν ληφθέντα μέτρα υποβάλλεται αίτηση  στις 

αρμόδιες υπηρεσίες του  Κέντρου  Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ)  που είναι 

αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, έως 

την 31η Δεκεμβρίου 2020.  
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Επιπλέον, με την προτεινόμενη διάταξη αποσαφηνίζεται ότι το αίτημα για άρση τυχόν 

ληφθέντων μέτρων ισχύει και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών. Ως εκκρεμείς υποθέσεις 

νοούνται οι υποθέσεις που εκκρεμούν ενώπιον των αρμόδιων Διοικητικών Επιτροπών, των 

τακτικών διοικητικών δικαστηρίων ή του Συμβουλίου της Επικρατείας κατόπιν άσκησης 

ένστασης ή δικαστικής προσφυγής ή ανακοπής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης 

αναίρεσης ή εκείνες για τις οποίες εκκρεμεί η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς ή 

δικαστικής προσφυγής ή ανακοπής ή τακτικού ενδίκου μέσου ή αίτησης αναίρεσης. Ως 

εκκρεμείς νοούνται, επίσης, οι υποθέσεις οι οποίες έχουν συζητηθεί και δεν έχει εκδοθεί 

αμετάκλητη απόφαση του δικαστηρίου ή έχει εκδοθεί μη αμετάκλητη απόφαση αλλά δεν 

έχει κοινοποιηθεί στον οφειλέτη.  

Εν κατακλείδι, με την προτεινόμενη ρύθμιση προσδιορίζεται η αλληλέγγυα ευθύνη των 

φυσικών προσώπων ασκούντων διοίκηση σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες για την 

καταβολή ασφαλιστικών οφειλών των εν λόγω νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, 

καθώς περιορίζεται η ευθύνη  στα φυσικά πρόσωπα που πράγματι άσκησαν διοίκηση και για 

οφειλές, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί πριν από τη θέση σε ισχύ του ν. 4646/2019, ήτοι πριν την 

12η Δεκεμβρίου 2019, εφόσον εκτός από την τυπική ιδιότητα  συνέτρεχαν σωρευτικά και οι 

τρεις προϋποθέσεις που θέτει το άρθρο 64 του ν.4646/2019 (Α΄201) και κατ’ αυτόν τον τρόπο 

καθιερώνεται  ενιαίο νομικό πλαίσιο για τον προσδιορισμό της αλληλέγγυας ευθύνης των 

διοικούντων νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες και αποτρέπεται η διαφορετική 

αντιμετώπιση όμοιων καταστάσεων.  

 

 

Επί του άρθρου 32 

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται η δυνατότητα επιλογής, εντός 

του έτους 2020 για άρση της ακινησίας ενός οχήματος και καταβολή τελών κυκλοφορίας, 

ανάλογα με τη διάρκεια της χρήσης αυτού, με καταβολή τόσων δωδεκατημορίων των 

ετήσιων τελών κυκλοφορίας που αναλογούν στο όχημα όσων και οι μήνες για τους οποίους 

αίρεται η ακινησία. Επιπλέον, ορίζεται ότι διάστημα μικρότερο του μηνός λογίζεται ως 

ολόκληρος μήνας και καταβάλλεται για αυτό ποσό ίσο με ένα δωδεκατημόριο των ετήσιων 

τελών κυκλοφορίας. 

Σκοπός της συγκεκριμένης διάταξης είναι να δοθεί κίνητρο στους ιδιοκτήτες των οχημάτων 

που είναι σε ακινησία και αδυνατούν να καταβάλλουν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, να 

προβούν σε άρση αυτής, για χρονικό διάστημα που επιθυμούν, καταβάλλοντας τα 

αναλογούντα, σύμφωνα με την προτεινόμενη διάταξη, τέλη κυκλοφορίας χωρίς καμία 

περαιτέρω προσαύξηση. Ειδικότερα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών συνθηκών που 

επικρατούν λόγω της τρέχουσας πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, η διάταξη 

διαφοροποιείται από ανάλογες εξαιρετικές ρυθμίσεις προηγούμενων ετών με τις οποίες 

προβλεπόταν η καταβολή των αναλογούντων στο χρονικό διάστημα άρσης της ακινησίας 

τελών κυκλοφορίας προσαυξημένων κατά περίπτωση, κατά ένα ή δύο δωδέκατα των 

ετήσιων τελών.  

Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες οχημάτων που τελούν σε κατάσταση 

αναγκαστικής ακινησίας για λόγους ανωτέρας βίας κατά τις διατάξεις της παραγράφου 6 του 

άρθρου 22 του ν. 2367/1953 (Α΄82), εφόσον αίρεται ο λόγος της ακινησίας αυτής εντός του 

έτους 2020, να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας αναλογικά για τους υπόλοιπους μήνες 
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μέχρι το τέλος του έτους αυτού και όχι το σύνολο των ετησίων τελών κυκλοφορίας. Με την 

προτεινόμενη ρύθμιση διευκολύνονται οι πολίτες, οι οποίοι θα χρησιμοποιήσουν τα 

οχήματά τους για διάστημα μικρότερο του έτους ενώ ταυτόχρονα αναμένεται αύξηση 

εσόδων από την άρση ακινησίας οχημάτων για τα οποία δεν θα καταβάλλονταν τέλη 

κυκλοφορίας. 

 

 

Επί του άρθρου 33  

 

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι η εγκατάσταση, διαχείριση και παραμετροποίηση των 

κεντρικών και δικτυακών υπολογιστικών υποδομών καθώς και του συστημικού λογισμικού 

της Αρχής, πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 

Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, η οποία 

ευθύνεται έναντι της Αρχής για οποιαδήποτε παραβίαση των υποχρεώσεων αυτών. Όσον 

αφορά τις περιφερειακές υπολογιστικές υποδομές που της ανήκουν ή της έχουν 

παραχωρηθεί κατά χρήση, η Αρχή είναι υπεύθυνη για την εγκατάσταση, διαχείριση, 

παραμετροποίηση και συντήρησή τους και δύναται να λαμβάνει τεχνική υποστήριξη από τη 

Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. 

Με την παρ. 2 προβλέπεται ότι μεταβατικά, και μέχρι την απόσυρση των περιφερειακών 

υπολογιστικών υποδομών που της έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, η Αρχή για την 

εγκατάσταση, διαχείριση, παραμετροποίηση και συντήρηση με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίησή 

τους, απευθύνει σχετικό αίτημα προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης, η οποία αναλαμβάνει την προσήκουσα εξυπηρέτηση των αιτημάτων αυτών. 

Όσον αφορά την εγκατάσταση, διαχείριση, παραμετροποίηση και συντήρησή των 

περιφερειακών υπολογιστικών υποδομών που της ανήκουν, η Αρχή δύναται μέχρι και την 

31η.12.2021 να απευθύνει στη Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. σχετικό αίτημα προσδιορίζοντας τις ανάγκες της 

και τις σχετικές προθεσμίες. Η Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. δύναται να ικανοποιήσει το ανωτέρω αίτημα 

ενημερώνοντας προς το σκοπό αυτό την Αρχή εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη του 

σχετικού αιτήματος. Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής για τη διαδικασία υποβολής των 

σχετικών αιτημάτων, την ενημέρωση σχετικά με τη δυνατότητα και τους χρόνους και τις 

τυχόν προϋποθέσεις εξυπηρέτησής τους, καθώς και για την εξυπηρέτηση των αιτημάτων 

αυτών, δύνανται να ρυθμίζονται στη Συμφωνία Επιπέδου Εξυπηρέτησης της παρ. 11 του 

άρθρου 41 του ν. 4389/2016 (Α’ 94).  

 

Επί του άρθρου 34 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη λειτουργία της παιδικής 

χαράς που έχει κατασκευαστεί σε έκταση ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

«Επιτροπή Ολυμπίων και κληροδοτημάτων», που διοικεί και διαχειρίζεται το κληροδότημα 

του μεγάλου εθνικού ευεργέτη Ευαγγέλη Ζάππα, ο οποίος διέθεσε την περιουσία του για την 

δημιουργία του Ζαππείου Μεγάρου, όπου διοργανώνονται εκθέσεις προώθησης προϊόντων 

με σκοπό την οικονομική πρόοδο και ανάπτυξη της Ελλάδας, καθώς και σημαντικές 

διοργανώσεις για την ανάδειξη του μεγάλου πολιτιστικού πλούτου της χώρας. Στο πλαίσιο 

των δραστηριοτήτων του Ζαππείου, αλλά και για την αναψυχή των κατοίκων και των 

επισκεπτών της χώρας, ο Κήπος του Ζαππείου, και εν προκειμένω η παιδική χαρά 
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παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα. Ως σημαντικός πνεύμονας πρασίνου του κέντρου της 

Αθήνας, καταλαμβάνει αναλυτικά έκταση:  

• Μαλακές επιφάνειες πρασίνου, 83 στρεμμάτων περίπου.  

• Σκληρές επιφάνειες 41 στρεμμάτων περίπου.  

• Αίθρια και εσωτερικές αυλές 2,4 στρεμμάτων περίπου 

 

Μια πρώτη προσπάθεια ανάπλασης του Κήπου του Ζαππείου πραγματοποιήθηκε το έτος 

2005, και συμπεριλάμβανε την αποκατάσταση της υφιστάμενης παιδικής χαράς. Με την 

τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αρ. 28492/2009 (Β' 931) απόφασης του Υπουργείου 

Εσωτερικών, περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, η παιδική χαρά 

του Ζαππείου παραμένει κλειστή από το έτος 2014. Ήδη ο χώρος και οι υποδομές έχουν 

ανακατασκευαστεί από τον Ιανουάριο του 2020 σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά 

πρότυπα ασφαλείας. Για τους λόγους αυτούς, καθίσταται επιτακτική η ρύθμιση θεμάτων που 

άπτονται της λειτουργίας των υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών που παρέχονται στους 

επισκέπτες του Ζαππείου, όπως εν προκειμένω η παιδική χαρά. Το ΝΠΔΔ «Επιτροπή 

Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» μεριμνά για τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για 

την ασφαλή λειτουργία της παιδικής χαράς, εποπτευόμενο από το αρμόδιο για τη λειτουργία 

του Υπουργείο Οικονομικών. Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας ορίζεται ως εξής: Η τεχνική 

έκθεση που προβλέπεται στην παρ. 1 και στην περίπτ. γ' της παρ. 3 του άρθρου 9, όπως 

τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ' αρ. 27934/11.07.2014 απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών, συντάσσεται από πτυχιούχο Μηχανικό ΠΕ ή ΤΕ ο οποίος ορίζεται από την 

«Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» και υποβάλλεται προς Θεώρηση στη Διεύθυνση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, οι παρατηρήσεις της οποίας 

διατυπώνονται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ημερών το αργότερο και ενσωματώνονται 

στον προς υποβολή φάκελο. Ακολούθως, η παιδική χαρά αξιολογείται ειδικά ως προς την 

καταλληλότητα λειτουργίας της από την κατά τόπο αρμόδια «Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών 

Χαρών», η οποία συγκροτείται από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, σύμφωνα με την 

περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 9 της υπ’  αρ. 28492/11.05.2009 απόφασης του Υπουργού 

Εσωτερικών, όπως ισχύει. 

 

Επί του άρθρου 35  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παρ. 1 επεκτείνεται και για το έτος 2020 η απαλλαγή των 

αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α., με στόχο τη 

φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων. 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 χορηγείται και για το έτος 2020 η ίδια 

μείωση που χορηγήθηκε και για το έτος 2019 στο συνολικό ποσό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών 

προσώπων ανάλογα με τη συνολική αξία της περιουσίας τους, με σκοπό τον εξορθολογισμό 

του συγκεκριμένου φόρου και τη φορολογική ελάφρυνση των φορολογουμένων. 

 

 

Επί του άρθρου 36 

 

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις επιχειρείται η περαιτέρω στήριξη τόσο των επιχειρήσεων 

όσο και των φυσικών προσώπων που πλήττονται από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-
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19. Ειδικότερα, επεκτείνεται το ευεργέτημα της έκπτωσης του εικοσιπέντε τοις εκατό (25%) 

και σε εμπροθέσμως καταβαλλόμενες δόσεις βεβαιωμένων οφειλών και δόσεις ρυθμίσεων 

ή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής με ημερομηνία καταβολής εντός του μηνός Ιουνίου 

2020 για επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, για τα οποία η προθεσμία καταβολής των εν 

λόγω οφειλών τους παρατείνεται με τις αποφάσεις της παρ. 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄ 55) 

για το μήνα Ιούνιο 2020. 

 

 

Επί του άρθρου 37  

 

Με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), 

όπως ισχύει, διευκρινίζεται η διαδικασία με την οποία εκδίδονται οι λογιστικές πολιτικές που 

απαιτούνται για τη συμπλήρωση του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, που 

καθορίστηκε με το π.δ. 54/2018  (Α’ 103).  Με την προτεινόμενη διαδικασία έκδοσης των 

λογιστικών πολιτικών μέσω των οποίων υιοθετούνται διεθνώς αποδεκτά Λογιστικά Πρότυπα, 

τα οποία δεν προβλέπουν τον καθορισμό του περιεχομένου των αναλυτικών λογαριασμών 

και τη μεταξύ τους συνδεσμολογία, η σχετική πρόβλεψη της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 

4270/2014 απαλείφεται. Επίσης, με την προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 5 τακτοποιείται 

το θέμα της ομαλής σύνδεσης του π.δ. 54/2018 που έχει ήδη εκδοθεί βάσει του άρθρου 156 

του ν. 4270/2014. 

 

Επί του άρθρου 38  

 

Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 τροποποιείται το άρθρο 9 του π.δ. 54/2018 

προκειμένου να καταστεί σαφές ότι οι λογιστικές πολιτικές που θα εκδίδονται με την 

προτεινόμενη τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014 συμπληρώνουν και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του λογιστικού πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης του π.δ. 

54/2018. 

 

Με την προτεινόμενη διάταξη των παραγράφων 2 και 3 ρυθμίζεται η σταδιακότητα της 

αρχικής εφαρμογής του λογιστικού πλαισίου από την Κεντρική Διοίκηση, κατά τη διάρκεια 

της μεταβατικής περιόδου που προβλέπει το π.δ. 54/2018. Καθίσταται επίσης δυνατή η 

έκδοση των για το σκοπό αυτό απαραίτητων λογιστικών πολιτικών (First Time 

Implementation) σύμφωνα και με διεθνώς αποδεκτά λογιστικά πρότυπα για το δημόσιο 

τομέα, όπως τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (International Public Sector 

Accounting Standards - IPSAS). 

 

Επί των άρθρων 39 και 40  

 

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επιχειρείται η απλούστευση των διαδικασιών 

δημοσιονομικής δέσμευσης στις περιπτώσεις όπου η δημοσιονομική επιβάρυνση δεν 

προβλέπεται να υφίσταται κατά το έτος διενέργειας προπαρασκευαστικών ενεργειών για την 

προμήθεια, παροχή υπηρεσιών, μίσθωση ή εκτέλεση δημόσιου έργου. Ως γνωστόν, η 

διοικητική πρακτική καταδεικνύει ότι το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την πρώτη 

διοικητική ενέργεια, όπως για παράδειγμα την διακήρυξη, μέχρι την πληρωμή της 
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προκαλούμενης δαπάνης είναι αρκετά μεγάλο και στις περισσότερες των περιπτώσεων 

εκτείνεται πέραν του έτους. Επίσης, συχνά οι προπαρασκευαστικές ενέργειες ή ακόμη και η 

υπογραφή των συμβάσεων διενεργούνται προς το τέλος του οικονομικού έτους και έχουν 

έναρξη εφαρμογής από την αρχή του επόμενου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, βάσει της κείμενης 

νομοθεσίας, απαιτείται τόσο η ύπαρξη πολυετούς έγκρισης, όσο και έκδοσης απόφασης 

ανάληψης υποχρέωσης, υπό την έννοια της δημοσιονομικής δέσμευσης τρέχοντος έτους και 

νομικής δέσμευσης των ετών που βαρύνει η δαπάνη, παρά το γεγονός ότι στις περισσότερες 

των περιπτώσεων με βεβαιότητα ο προϋπολογισμός του οικείου φορέα δεν θα επιβαρυνθεί 

κατά το τρέχον έτος. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση πιστώσεων κατά το τρέχον έτος 

χωρίς να υφίσταται αναγκαιότητα, δημιουργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στρεβλή εικόνα για 

τις υποχρεώσεις του φορέα. Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, δίδεται η δυνατότητα στις 

ανωτέρω περιπτώσεις να μην εκδίδεται εξαρχής απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, παρά 

μόνον η απαιτούμενη πολυετής έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης, η οποία θα αφορά 

το επόμενο ή/και τα επόμενα οικονομικά έτη. 

 

Επί του άρθρου 41 

 

Με τη διάταξη του άρθρου αυτού καταργείται από 1.1.2020 η περ. β της παρ. 6 του άρθρου 

22 του ν. 4354/2015 (Α΄176), η οποία προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 35 του ν. 

4484/2017 (Α΄110) και αντικαταστάθηκε από την έναρξη ισχύος της με την παρ. 2 του άρθρου 

65 του ν. 4554/2018 (Α΄310) και στη συνέχεια με το άρθρο 126 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73). Η 

παρούσα διάταξη προωθείται ώστε η έκδοση των προβλεπόμενων στο άρθρο  22 του ν. 

4354/2015 κανονιστικών πράξεων που αφορούν στον καθορισμό των αποδοχών 

προσωπικού ειδικών κατηγοριών, το οποίο δεν υπάγεται ευθέως στις διατάξεις του ν. 

4354/2015, να μην υπόκεινται σε  χρονικούς περιορισμούς.  

 

 

Επί του άρθρου 42 

 

Κατά την κατάρτιση του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019, εφαρμόζεται για πρώτη φορά το νέο λογιστικό 

πλαίσιο που καθορίσθηκε με το π.δ. 54/2018 (Α΄103), με συνέπεια να προκύπτουν διάφορα 

θέματα αναφορικά με τον λογιστικό χειρισμό της μετάπτωσης των λογαριασμών του 

προηγούμενου λογιστικού σχεδίου (π.δ. 15/2011 (Α΄30)) και τη  διαμόρφωση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων,  που πρέπει να αντιμετωπισθούν με ιδιαίτερη προσοχή, 

για την ορθή απεικόνιση  της οικονομικής κατάστασης της Κεντρικής Διοίκησης. Επίσης, λόγω 

των ειδικών συνθηκών λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών εξ αιτίας της λήψης έκτακτων 

μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19 (άδειες ειδικού σκοπού και εκ 

περιτροπής και εξ αποστάσεως εργασία), με το άρθρο πέμπτο της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 13ης Απριλίου 2020 (Α΄ 84), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 

4690/2020 (Α΄104), δόθηκε παράταση ενός (1) μηνός (ήτοι μέχρι 30.04.2020) στην 

προθεσμία για την έκδοση συμψηφιστικών Χρηματικών Ενταλμάτων για δαπάνες του 

Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων)  

οικονομικού έτους 2019, ενώ στη συνέχεια με το άρθρο τρίτο της Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου της 1ης Μαΐου 2020 (Α΄ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 
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4960/2020, δόθηκε περαιτέρω παράταση δεκαπέντε (15) ημερών για το Πρόγραμμα 

Δημοσίων Επενδύσεων (ήτοι μέχρι 15.05.2020), με συνέπεια την καθυστέρηση της 

διαδικασίας σύνταξης του Απολογισμού οικονομικού έτους 2019. Λόγω των εκτάκτων 

συνθηκών, έχουν  εμφανισθεί καθυστερήσεις  και στις διαδικασίες συγκέντρωσης των 

στοιχείων για την κατάρτιση του Ισολογισμού και των λοιπών Χρηματοοικονομικών 

Καταστάσεων  του έτους 2019.  

Λαμβανομένων υπόψη των ανωτέρω και προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή ολοκλήρωση  

της διαδικασίας κατάρτισης και υποβολής του Απολογισμού, του Ισολογισμού και των 

Λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019, παρίσταται 

επιτακτική η ανάγκη για την παράταση της προθεσμίας α) για την αποστολή από το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους, του Απολογισμού, Ισολογισμού και των λοιπών 

Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων του οικονομικού έτους 2019, στην αρμόδια υπηρεσία 

Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνέδριου μέχρι τέλος Ιουλίου 2020, β) την αποστολή από το 

Ελεγκτικό Συνέδριο της Έκθεσής του (Διαδήλωσης) επί της ορθότητας και αξιοπιστίας αυτών, 

στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τέλος Νοεμβρίου 2020 και γ) για την εισαγωγή τους από 

τον Υπουργό Οικονομικών στη Βουλή των Ελλήνων,  εντός του Δεκεμβρίου 2020, και πάντως 

πριν από την ψήφιση του Κρατικού Προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021, με την 

κατωτέρω προτεινόμενη εξαιρετικά για το 2020 παράταση των προβλεπομένων προθεσμιών 

των διατάξεων του άρθρου 167 του ν. 4270/2014 (Α΄143). 

 

Επί του άρθρου 43  

 

Κατ΄ εφαρμογή του άρθρου τεσσαρακοστού τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού 

Περιεχομένου (Α΄ 68), λόγω της εμφάνισης του κορονοïού COVID-19, η Ενιαία Αρχή 

Πληρωμής (Ε.Α.Π.) εξέδωσε σχετικές οδηγίες για την διευκόλυνση πληρωμών 

μισθοδοσίας  με τη χρήση μιας νέας εφαρμογής στο σύστημα πληρωμής της. Μετά τη 

σταδιακή άρση των περιοριστικών μέτρων που ελήφθησαν, της επαναλειτουργίας του 

Δημόσιου Τομέα και της πληθώρας αιτημάτων που δέχτηκε η Ενιαία Αρχή Πληρωμής για 

εντάξεις νέων φορέων μετά τη διάσπαση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και 

φορέων των οποίων οι αποδοχές του προσωπικού τους βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων, κρίνεται αναγκαίο να απαλειφθεί το τελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 

τεσσαρακοστού τρίτου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου προς 

διευκόλυνση των διαδικασιών πληρωμής των πάσης φύσεως αποδοχών μέσω του 

συστήματος της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.   

 

Επί του άρθρου 44 

 

Εν μέσω έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί προς αντιμετώπιση των επιπτώσεων της 

πανδημίας του Covid-19, αλλά και ειδικότερα της υφιστάμενης απαγόρευσης για αποφυγή 

συγκεντρώσεων άνω των 10 προσώπων, παρέχεται με την προτεινόμενη τροποποίηση η 

δυνατότητα διεξαγωγής των τακτικών Γενικών Συνελεύσεων όλων των αστικών 

συνεταιρισμών (συμπεριλαμβανομένων και των πιστωτικών συνεταιρισμών που 

λειτουργούν με τη μορφή πιστωτικού ιδρύματος κατόπιν άδειας της Τράπεζας της Ελλάδος) 

σε χρόνο μεταγενέστερο της προθεσμίας των έξι (6) μηνών από τη λήξη της προηγούμενης 

διαχειριστικής χρήσης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 
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1667/1986 (Α’ 196). Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται η διεξαγωγή των τακτικών Γενικών 

Συνελεύσεων των αστικών συνεταιρισμών μέχρι τις 30.9.2020, εντός δηλαδή της 

διαχειριστικής χρήση τρέχοντος έτους, η οποία λήγει στις 31.12.2020. Συνακόλουθα, για 

λόγους νομιμότητας και σαφήνειας, παρατείνεται αναγκαία και η θητεία των διοικητικών και 

εποπτικών συμβουλίων τα οποία εκλέγονται από την τακτική Γενική Συνέλευση, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 1667/1986 αντίστοιχα, μέχρι τη σύγκλιση 

της συνέλευσης αυτής.  Παράλληλα, θεσπίζεται ρητά η δυνατότητα διενέργειας των ως άνω 

γενικών συνελεύσεων με ηλεκτρονικά μέσα, εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις διασφάλισης 

ταυτότητας και νομιμοποίησης των συμμετεχόντων, ανεξαρτήτως, λόγω της ειδικής 

κατάστασης, του αν υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο καταστατικό.  

 

Επί του άρθρου 45  

 

Στην παρ. 1 του  άρθρου 45  θεσπίζεται  μεταβατικό καθεστώς σύμφωνα με το οποίο, 

εταιρείες που έχουν λάβει πιστοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής  για τη συμμόρφωσή τους με τον Κώδικα κατά  την έναρξη ισχύος του 

παρόντος νόμου επιτρέπεται να χορηγούν μικροχρηματοδοτήσεις χωρίς λήψη άδειας για 

διάστημα 12 μηνών, γνωστοποιώντας την άσκηση της δραστηριότητας στην Τράπεζα της 

Ελλάδος και στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

μετά το πέρας αυτής της προθεσμίας, απαγορεύεται η συνέχιση της παροχής 

μικροχρηματοδοτήσεων στις εν λόγω εταιρείες, οι οποίες διαγράφονται από το Μητρώο 

Ιδρυμάτων Μικροχρηματοδοτήσεων και από το ειδικό μητρώο ΓΕΜΗ.   

 

Επί του άρθρου 46 

 

Το άρθρο 46 περιλαμβάνει τις τροποποιήσεις άλλων νομοθετημάτων που κρίνονται 

αναγκαίες για την εύρυθμη λειτουργία του πλαισίου μικροχρηματοδοτήσεων. Έτσι, 

τροποποιείται ο ν. 4557/2019 (Α’ 139) ώστε τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων να 

υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ενώ 

τροποποιείται και ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος για να υπαχθούν και οι 

μικροχρηματοδοτήσεις, που είναι ένα διαφορετικό προϊόν, που δεν ταυτίζεται με τα 

τραπεζικά δάνεια στις ευνοϊκές διατάξεις που ισχύουν για τραπεζικά και διατραπεζικά 

δάνεια και τις ομολογίες που εκδίδονται από ανώνυμες εταιρείες.  

 

Επί του άρθρου 47  

 

Το άρθρο 47 ορίζει την έναρξη ισχύος του νόμου. Οι διατάξεις του άρθρου 29 ισχύουν στις 

ειδικότερες ημερομηνίες που θέτει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία που μεταφέρεται στην 

ελληνική έννομη τάξη με αυτό.  
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Αθήνα, 12 Ιουνίου 2020 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                                                    ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

    

 

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ                                                                             ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ  

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                                    ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ  

 

 

 

       ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ                                                                     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ  

 

           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ                                                                        ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  

 

 

 

   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ                                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ  

 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

 

 

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ 
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