
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της Γ΄, 4 Οκτωβρίου 2017
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της Πολυµερούς Συµφωνίας Αρµόδιων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα, διατάξεις εφαρµογής και λοιπές διατάξεις

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Άρθρο πρώτο 

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο
28 παρ. 1 του Συντάγµατος, η Δήλωση της Αρµόδιας Αρ-
χής της Ελλάδας, που υπογράφηκε στο Παρίσι, στις 27
Ιανουαρίου 2016, για την προσχώρηση της Ελλάδας
στην Πολυµερή Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για
την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα του Οργανισµού
Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η επι-
συναπτόµενη στη Δήλωση αυτή Πολυµερής Συµφωνία
Αρµόδιων Αρχών (ΠΣΑΑ) για την Ανταλλαγή Εκθέσεων
ανά Χώρα, των οποίων τα κείµενα της Δήλωσης σε πρω-
τότυπο στην αγγλική γλώσσα, της ΠΣΑΑ σε πρωτότυπο
στην αγγλική και γαλλική γλώσσα, και σε µετάφραση ό-
λων των ανωτέρω στην ελληνική γλώσσα έχουν ως ε-
ξής:  
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

Άρθρο δεύτερο
Επιπρόσθετοι Ορισµοί

1. Για τους σκοπούς του παρόντος, οι ακόλουθοι όροι
έχουν τις ακόλουθες έννοιες, επιπροσθέτως των ορι-
σµών της ΠΣΑΑ: 
α. Ο όρος «Εξαιρούµενος Όµιλος Πολυεθνικών Επιχει-

ρήσεων» σηµαίνει ο Όµιλος, ο οποίος δεν υποχρεούται
να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα, επειδή ο ετήσιος ε-
νοποιηµένος κύκλος εργασιών του που έχει πραγµατο-
ποιηθεί κατά το φορολογικό έτος το αµέσως προηγούµε-
νο από το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων, όπως
αποτυπώνεται στις Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστά-
σεις του για το εν λόγω προηγούµενο φορολογικό έτος,
είναι κατώτερος των 750.000.000 ευρώ. Το όριο αυτό τρο-
ποποιείται µε απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σύµφωνα µε την Έκθεση
του 2015 του ΟΟΣΑ, όπως δύναται να τροποποιηθεί µετά
την επανεξέταση που προβλέπεται για το 2020.
β. Ο όρος «Αναφέρουσα Οντότητα» σηµαίνει τη Συνι-

στώσα Οντότητα που υποχρεούται να υποβάλλει την Έκ-
θεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του άρθρου
πέµπτου, στην περιοχή Δικαιοδοσίας της φορολογικής
κατοικίας της εκ µέρους του Οµίλου ΠΕ. Η Αναφέρουσα
Οντότητα µπορεί να είναι η Τελική Μητρική Οντότητα ή
οποιαδήποτε οντότητα περιγράφεται στην παράγραφο 2
του άρθρου τρίτου.
γ. Ο όρος «Τελική Μητρική Οντότητα» σηµαίνει τη Συ-

νιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, η οποία πληροί τα α-
κόλουθα κριτήρια: 
γα. κατέχει άµεσα ή έµµεσα επαρκές µετοχικό κεφά-

λαιο σε µία ή περισσότερες άλλες Συνιστώσες Οντότη-
τες του εν λόγω Οµίλου ΠΕ, ώστε να απαιτείται να συ-
ντάσσει Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις, σύµ-
φωνα µε τις αρχές λογιστικής που εφαρµόζονται γενικά
στη δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της ή θα υ-
πήρχε αυτή η απαίτηση εάν το µετοχικό της κεφάλαιο α-
ποτελούσε αντικείµενο συναλλαγής σε χρηµατιστήριο
στη Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της και 

γβ. δεν υπάρχει άλλη Συνιστώσα Οντότητα του εν λό-
γω Οµίλου ΠΕ, που να κατέχει άµεσα ή έµµεσα µετοχικό
κεφάλαιο, όπως περιγράφεται στην υποπερίπτωση βα΄
στην πρώτη αναφερόµενη Συνιστώσα Οντότητα.
δ. Ο όρος «Παρένθετη Μητρική Οντότητα» σηµαίνει

Συνιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, στην οποία έχει α-
νατεθεί από τον εν λόγω Όµιλο ΠΕ, ως µοναδική αντικα-
ταστάτρια της Τελικής Μητρικής Οντότητας, να υποβάλ-
λει την Έκθεση ανά Χώρα στην περιοχή Δικαιοδοσίας
της φορολογικής κατοικίας αυτής της Συνιστώσας Οντό-
τητας, εκ µέρους του εν λόγω Οµίλου ΠΕ, όταν ισχύουν
µία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου.
ε. Ο όρος «Φορολογικό Έτος» σηµαίνει την ετήσια λο-

γιστική περίοδο, για την οποία η Τελική Μητρική Οντότη-
τα του Οµίλου ΠΕ συντάσσει τις οικονοµικές καταστά-
σεις της.
στ. Ο όρος «Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων»

σηµαίνει εκείνο το Φορολογικό Έτος, του οποίου τα οι-
κονοµικά και επιχειρησιακά αποτελέσµατα αντικατοπτρί-
ζονται στην Έκθεση ανά Χώρα, που αναφέρεται στο άρ-
θρο πέµπτο.
ζ. Ο όρος «Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών» σηµαί-

νει συµφωνία µεταξύ εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων

Δικαιοδοσιών, οι οποίες είναι Συµβαλλόµενα Μέρη σε
Διεθνή Συµφωνία, µε την οποία απαιτείται η αυτόµατη α-
νταλλαγή των Εκθέσεων ανά Χώρα µεταξύ των Δικαιο-
δοσιών των Συµβαλλόµενων Μερών.
η. Ο όρος «Διεθνής συµφωνία» σηµαίνει την Πολυµε-

ρή Σύµβαση σχετικά µε την Αµοιβαία Διοικητική Συνδρο-
µή σε Φορολογικά Θέµατα, οποιαδήποτε διµερή ή πολυ-
µερή φορολογική σύµβαση ή οποιαδήποτε συµφωνία α-
νταλλαγής φορολογικών πληροφοριών, στην οποία είναι
Συµβαλλόµενο Μέρος η Δικαιοδοσία και µε τους όρους
της παρέχει κατά νόµο εξουσία για την ανταλλαγή φο-
ρολογικών πληροφοριών µεταξύ των διάφορων Δικαιο-
δοσιών, συµπεριλαµβανοµένης της αυτόµατης ανταλλα-
γής αυτών των πληροφοριών.
θ. Ο όρος «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»

σηµαίνει τις οικονοµικές καταστάσεις ενός Οµίλου ΠΕ,
στις οποίες τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, τα έ-
σοδα, τα έξοδα και οι ταµειακές ροές της Τελικής Μητρι-
κής Οντότητας και των Συνιστωσών Οντοτήτων εµφανί-
ζονται ως εάν να επρόκειτο για ενιαία οικονοµική οντό-
τητα.
ι. Ο όρος «Συστηµική Αδυναµία» όσον αφορά σε Δικαι-

οδοσία σηµαίνει είτε ότι µια Δικαιοδοσία διαθέτει εν ισχύ
Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών µε την Ελλάδα, αλλά
έχει αναστείλει την αυτόµατη ανταλλαγή (για λόγους
άλλους από αυτούς που προβλέπονται σύµφωνα µε τους
όρους της εν λόγω Συµφωνίας) ή ότι µια Δικαιοδοσία
κατ’ εξακολούθηση παρέλειψε άλλως να παράσχει αυτό-
µατα στην Ελλάδα τις Εκθέσεις ανά Χώρα που βρίσκο-
νται στην κατοχή της για Οµίλους ΠΕ που έχουν Συνι-
στώσες Οντότητες στην Ελλάδα.
ια. Ο όρος «Αρµόδια Αρχή της Ελλάδας», που ενεργεί

ως ο εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οι-
κονοµικών, σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων της
ΠΣΑΑ, σηµαίνει την Αρµόδια Αρχή της παρ. 1 των άρ-
θρων 4 και 5 του ν. 4170/2013 (Α΄163), µέχρι την έκδοση
της κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου
του ν. 4153/2013 (Α΄ 116) απόφασης του Υπουργού Οι-
κονοµικών. 

Άρθρο τρίτο
Υποχρέωση υποβολής των Εκθέσεων ανά Χώρα 

1. Κάθε Τελική Μητρική Οντότητα ενός Οµίλου ΠΕ,
που έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα, υπο-
βάλλει ενώπιον των ελληνικών φορολογικών αρχών την
Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε το άρθρο πέµπτο, για το
Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων πριν ή κατά την
ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο έκτο.

2. Συνιστώσα Οντότητα µε φορολογική κατοικία στην
Ελλάδα, η οποία δεν είναι η Τελική Μητρική Οντότητα Ο-
µίλου ΠΕ, υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για το Φορο-
λογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων του Οµίλου ΠΕ, του ο-
ποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, εφόσον πληρού-
νται τα ακόλουθα κριτήρια: 
α. η Οντότητα έχει φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και 
β. ισχύει µία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
βα. η Τελική Μητρική Οντότητα του Οµίλου ΠΕ δεν υ-

ποχρεούται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα στην οι-
κεία Δικαιοδοσία φορολογικής κατοικίας,
ββ. η Δικαιοδοσία, στην οποία έχει τη φορολογική κα-

τοικία της η Τελική Μητρική Οντότητα, έχει συνάψει ι-
σχύουσα Διεθνή Συµφωνία, στην οποία η Ελλάδα είναι
Συµβαλλόµενο Μέρος, αλλά δεν έχει συνάψει ισχύουσα
Ειδική Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών, στην οποία η Ελλάδα
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να είναι Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά τη χρονική στιγµή
που προσδιορίζεται στο άρθρο έκτο για την υποβολή της
Έκθεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής
Εκθέσεων, 
βγ. έχει σηµειωθεί Συστηµική Αδυναµία της Δικαιοδο-

σίας της φορολογικής κατοικίας της Τελικής Μητρικής
Οντότητας, η οποία έχει κοινοποιηθεί από τις ελληνικές
φορολογικές αρχές στη Συνιστώσα Οντότητα που έχει
τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα.
Όταν υπάρχουν περισσότερες από µία Συνιστώσες Ο-

ντότητες του ίδιου Οµίλου ΠΕ που έχουν τη φορολογική
κατοικία τους στην Ελλάδα και ισχύουν µία ή περισσότε-
ρες από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση
β΄της παραγράφου 2, ο Όµιλος ΠΕ µπορεί να αναθέσει
σε µία από αυτές τις Συνιστώσες Οντότητες να υποβάλ-
λει την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις
του άρθρου πέµπτου, για οποιοδήποτε Φορολογικό Έτος
Υποβολής Εκθέσεων εντός της προθεσµίας που αναφέ-
ρεται στο άρθρο έκτο και να γνωστοποιήσει στις ελληνι-
κές φορολογικές αρχές ότι η υποβολή αποσκοπεί στην
πλήρωση της απαίτησης υποβολής για όλες τις Συνιστώ-
σες Οντότητες του εν λόγω Οµίλου ΠΕ που έχουν τη
φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα. 

3. Κατά παρέκκλιση από τις ρυθµίσεις της παραγρά-
φου 2, όταν ισχύουν µία ή περισσότερες από τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζονται στην περίπτωση β΄της παραγρά-
φου 2, οντότητα που περιγράφεται στην παράγραφο 2,
δεν απαιτείται να υποβάλλει την Έκθεση ανά Χώρα για
κάθε Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων εάν ο Όµι-
λος ΠΕ, του οποίου αποτελεί Συνιστώσα Οντότητα, έχει
καταστήσει διαθέσιµη την Έκθεση ανά Χώρα, σύµφωνα
µε το άρθρο πέµπτο, όσον αφορά στο εν λόγω Φορολο-
γικό Έτος µέσω Παρένθετης Μητρικής Οντότητας, η ο-
ποία υποβάλλει την εν λόγω Έκθεση ανά Χώρα στη φο-
ρολογική αρχή της Δικαιοδοσίας της φορολογικής της
κατοικίας κατά την ηµεροµηνία που αναφέρεται στο άρ-
θρο έκτο ή πριν από αυτή και πληροί τις ακόλουθες προ-
ϋποθέσεις: 
α. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα-

ρένθετης Μητρικής Οντότητας απαιτεί την υποβολή των
Εκθέσεων ανά Χώρα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του
άρθρου πέµπτου,
β. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα-

ρένθετης Μητρικής Οντότητας διαθέτει σε ισχύ Ειδική
Συµφωνία Αρµόδιων Αρχών, στην οποία η Ελλάδα είναι
Συµβαλλόµενο Μέρος, κατά τη χρονική στιγµή που
προσδιορίζεται στο άρθρο έκτο για την υποβολή της Έκ-
θεσης ανά Χώρα για το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκ-
θέσεων, 
γ. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα-

ρένθετης Μητρικής Οντότητας δεν έχει κοινοποιήσει πε-
ρίπτωση Συστηµικής Αδυναµίας στις ελληνικές φορολο-
γικές αρχές,
δ. η Δικαιοδοσία της φορολογικής κατοικίας της Πα-

ρένθετης Μητρικής Οντότητας έχει ενηµερωθεί, σύµφω-
να µε τις προβλέψεις του άρθρου τέταρτου, από τη Συνι-
στώσα Οντότητα µε φορολογική κατοικία στη Δικαιοδο-
σία της, ότι αυτή αποτελεί την Παρένθετη Μητρική Οντό-
τητα,

ε. έχει παρασχεθεί κοινοποίηση στις ελληνικές φορο-
λογικές αρχές, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρ-
θρου τέταρτου.

4. Σε περίπτωση µη υποβολής Έκθεσης ανά Χώρα,
στους υπόχρεους του παρόντος άρθρου επιβάλλεται
πρόστιµο είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ενώ σε περί-

πτωση εκπρόθεσµης υποβολής ή υποβολής ανακριβούς
Έκθεσης ανά Χώρα επιβάλλεται πρόστιµο δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ. 

5. Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ είναι αρµόδιος για την έκδοση
των πράξεων επιβολής των προστίµων της προηγούµενης
παραγράφου. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) και ι-
δίως, αυτές που αφορούν τον φορολογικό έλεγχο, την ε-
πιβολή του προστίµου και την είσπραξη, εφαρµόζονται α-
ναλόγως και για τις πράξεις της παραγράφου 4. 

Άρθρο τέταρτο
Γνωστοποιήσεις

1. Οποιαδήποτε Συνιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ,
η οποία έχει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα ε-
νηµερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές για το αν α-
ποτελεί την Τελική Μητρική Οντότητα, την Παρένθετη
Μητρική Οντότητα ή τη Συνιστώσα Οντότητα που αναφέ-
ρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου τρίτου, το αργότε-
ρο την τελευταία ηµέρα του Φορολογικού Έτους Υποβο-
λής Εκθέσεων του εν λόγω Οµίλου ΠΕ. Ειδικά για το
πρώτο έτος εφαρµογής, η προθεσµία αυτή παρατείνεται
έως την τελευταία ηµέρα υποβολής των Εκθέσεων ανά
Χώρα. 

2. Αν Συνιστώσα Οντότητα του Οµίλου ΠΕ, η οποία έ-
χει τη φορολογική της κατοικία στην Ελλάδα δεν αποτε-
λεί ούτε την Τελική Μητρική Οντότητα ούτε την Παρέν-
θετη Μητρική Οντότητα ούτε τη Συνιστώσα Οντότητα
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ενη-
µερώνει τις ελληνικές φορολογικές αρχές για την ταυ-
τότητα και τη φορολογική κατοικία της Αναφέρουσας Ο-
ντότητας το αργότερο την τελευταία ηµέρα του Φορολο-
γικού Έτους Υποβολής Εκθέσεων του εν λόγω Οµίλου
ΠΕ. Ειδικά για το πρώτο έτος εφαρµογής, η προθεσµία
αυτή παρατείνεται έως την τελευταία ηµέρα υποβολής
των Εκθέσεων ανά Χώρα. 

Άρθρο πέµπτο
Έκθεση ανά Χώρα

1. Η Έκθεση ανά Χώρα περιέχει τις ακόλουθες πληρο-
φορίες σχετικά µε τον Όµιλο ΠΕ: 
α) συγκεντρωτικές πληροφορίες σχετικά µε το ποσό

των εσόδων, τα κέρδη (ζηµίες) προ φόρου εισοδήµατος,
τον καταβληθέντα φόρο εισοδήµατος, τον οφειλόµενο
φόρο εισοδήµατος, το µετοχικό κεφάλαιο, τα συσσω-
ρευµένα κέρδη, τον αριθµό των εργαζοµένων και τα εν-
σώµατα περιουσιακά στοιχεία εκτός των ταµειακών δια-
θεσίµων ή ταµειακών ισοδυνάµων, όσον αφορά σε κάθε
περιοχή Δικαιοδοσίας, στην οποία δραστηριοποιείται ο
Όµιλος ΠΕ, 
β) έγγραφο ταυτοποίησης κάθε Συνιστώσας Οντότη-

τας του Οµίλου ΠΕ, µε το οποίο καθορίζεται η περιοχή
Δικαιοδοσίας στην οποία έχει τη φορολογική της κατοι-
κία η εν λόγω Συνιστώσα Οντότητα και, σε περίπτωση
που διαφέρει από αυτήν την περιοχή Δικαιοδοσίας της
φορολογικής κατοικίας, η περιοχή Δικαιοδοσίας δυνάµει
της νοµοθεσίας της οποίας οργανώνεται η εν λόγω Συνι-
στώσα Οντότητα, καθώς και η φύση της κύριας επιχειρη-
µατικής δραστηριότητας ή επιχειρηµατικών δραστηριο-
τήτων της εν λόγω Συνιστώσας Οντότητας. 

2. Οι ως άνω πληροφορίες καταχωρούνται στην Έκθε-
ση ανά Χώρα, σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι, το οποίο
προστίθεται και αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι των δια-
τάξεων του παρόντος, ως εξής: 
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Άρθρο έκτο
Χρόνος υποβολής στοιχείων

Η Έκθεση ανά Χώρα υποβάλλεται στις ελληνικές φο-
ρολογικές αρχές εντός δώδεκα (12) µηνών από την τε-
λευταία ηµέρα του Φορολογικού Έτους Υποβολής Εκθέ-
σεων του Οµίλου ΠΕ. 

Άρθρο έβδοµο 
Εµπιστευτικότητα 

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές τηρούν τους όρους
ορθής χρήσης και εµπιστευτικότητας, σύµφωνα µε τα ό-
σα προβλέπονται στο Τµήµα 5 της ΠΣΑΑ.

Άρθρο όγδοο
Εξουσιοδοτικές διατάξεις 

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ορίζεται ο
κατάλογος µε τις Δικαιοδοσίες των Αρµόδιων Αρχών
της ΠΣΑΑ, µε τις οποίες η Ελλάδα προτίθεται να θέσει
σε ισχύ και εφαρµογή την κυρούµενη ΠΣΑΑ, σύµφωνα
µε την περίπτωση ε΄ της παραγράφου 1 του Τµήµατος 8
αυτής και κάθε τροποποίησή του. Με όµοια απόφαση
προσδιορίζονται οι ηµεροµηνίες έναρξης ισχύος και ε-
φαρµογής της ΠΣΑΑ σε διµερή βάση για καθεµία από τις
Δικαιοδοσίες των Αρµόδιων Αρχών που περιλαµβάνο-
νται στον παραπάνω κατάλογο, σύµφωνα µε τα οριζόµε-
να στην παράγραφο 2 του Τµήµατος 8 αυτής. 

2. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ µπορεί να εξει-
δικεύονται και να συµπληρώνονται οι διαδικασίες και υ-
ποχρεώσεις που αφορούν στην υποβολή των Εκθέσεων
ανά Χώρα σχετικά µε Οµίλους ΠΕ, στην παροχή στοιχεί-
ων στον ΟΟΣΑ, στο πλαίσιο της αξιολόγησης της χώρας
και σε κάθε άλλο συναφές θέµα, σχετικά µε τη διαδικα-
σία αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών όσον αφορά
στην Έκθεση ανά Χώρα.

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο ένατο
Τροποποίηση των άρθρων 14 και 15 του ν. 4144/2013

1. Το άρθρο 14 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 14
Συνεργασία Διεύθυνσης Οικονοµικής Αστυνοµίας,

Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε., Ε.Υ.Π.Ε.Α. και Σ.ΕΠ.Ε.
Η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας του άρθρου 24

του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και η Ειδική Γραµµατεία του Σώ-
µατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.)
καθίστανται - εντός των χωρικών ορίων δικαιοδοσίας
τους - εκ παραλλήλου αρµόδιες για τη διενέργεια των ε-
λέγχων, που προβλέπονται και ενεργούνται από την Ει-
δική Υπηρεσία Ελέγχου Ασφάλισης (Ε.ΥΠ.Ε.Α.) του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ και το Σώµα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.). Η
Ε.ΥΠ.Ε.Α., το Σ.ΕΠ.Ε., η Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυ-
νοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και η Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. - εντός των χωρι-
κών ορίων δικαιοδοσίας τους - σε περιπτώσεις ειδικής
βαρύτητας και ενδιαφέροντος, έχουν αρµοδιότητα για
τη διενέργεια των ελέγχων που προβλέπονται στην πε-
ρίπτωση στ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 του α.ν.
1846/1951 (Α΄ 179), που προστέθηκε µε την παρ. 1 του

άρθρου 2 του ν. 2556/1997 (Α΄ 270) και αντικαταστάθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 3232/2004 (Α΄ 48).»

2. Το άρθρο 15 του ν. 4144/2013 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Άρθρο 15
Διαδικασία Ειδικού ελέγχου

1. Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσε-
ως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο, που µε οποιαδήποτε
διάταξη νόµου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ότι
επιδεικνύεται υποχρεωτικά στα ελεγκτικά όργανα του
ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και του Σ.ΕΠ.Ε., επιδεικνύονται υποχρεωτικά
και στους αξιωµατικούς της Διεύθυνσης Οικονοµικής Α-
στυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και στους ελεγκτές της Ε.Γ.
Σ.Δ.Ο.Ε., στο πλαίσιο των ελέγχων που θα διενεργού-
νται σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 14.

2.  Τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα της Διεύθυνσης Οι-
κονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και της Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.,
ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου του άρθρου 14,
υποχρεούνται να συντάξουν και στη συνέχεια να υποβά-
λουν τη σχετική έκθεση, µε τα αποτελέσµατα του ελέγ-
χου, στις υπηρεσίες, που είναι κατά περίπτωση αρµόδιες
για την επιβολή των προβλεπόµενων διοικητικών κυρώ-
σεων. Οι πράξεις επιβολής κυρώσεων του προηγούµε-
νου εδαφίου κοινοποιούνται υποχρεωτικά στη Διεύθυν-
ση Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ. και στην Ε.Γ.
Σ.Δ.Ο.Ε., κατά περίπτωση. Αν από τη σχετική έκθεση
διαπιστώνεται η µη αναγραφή εργαζοµένων στον ισχύο-
ντα πίνακα προσωπικού, σύµφωνα µε το άρθρο 16 του
ν. 2874/2000 (Α΄286), επιβάλλονται άνευ ετέρων από
τον Προϊστάµενο του κατά τόπο αρµόδιου Τµήµατος Ε-
πιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σώµατος Επιθεώ-
ρησης Εργασίας οι διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 1
της υ.α. 27397/122/2013 (β΄ 2062).

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Ερ-
γασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης και Οικονοµικών, καθορίζεται και κάθε άλλο σχετι-
κό θέµα για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου
αυτού. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζονται ο τρόπος ε-
νηµέρωσης, η διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών
στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την
εφαρµογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας
από τη Διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας της ΕΛ.ΑΣ.,
την Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. και τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.»

Άρθρο δέκατο
Μισθολογικές ρυθµίσεις

1.  Η παρ. 6 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74)
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστηµίων διαµορφώνε-
ται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή
Πανεπιστηµίου, ως εξής:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.

55% 
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.

56% 
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.

59% 
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΠΕ Ε.Ε.Π., ΠΕ Ε.ΔΙ.Π. και ΤΕ Ε.ΔΙ.Π.

62% .»
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2. Η παρ. 7 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«7. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Εκπαιδευτι-
κού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Εργαστηριακού Διδα-
κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Τεχνολογι-
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Τ.Ε.Ι.), καθώς και του
Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) της Α-
νώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαί-
δευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) διαµορφώνεται σε ποσοστό πενή-
ντα πέντε τοις εκατό (55%) επί του βασικού µισθού του
αντίστοιχου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 130 του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού Διδακτικού
Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Α-
καδηµιών (Α.Ε.Α.) και των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτι-
κού (Α.Ε.Ν.) διαµορφώνεται σε ποσοστό πενήντα πέντε
τοις εκατό (55%) επί του βασικού µισθού του αντίστοι-
χου Μ.Κ. του Καθηγητή Πανεπιστηµίου.»

4. Η παρ. 9 του άρθρου 130 του ν. 4472/2017 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«9. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Ειδικού και Εργα-
στηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώ-
τατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.)
διαµορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ.
του Καθηγητή Πανεπιστηµίου, ως εξής:
α. ΒΑΘΜΙΔΑ Δ΄ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ

ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 50% 
β. ΒΑΘΜΙΔΑ Γ΄ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ

ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 51% 
γ. ΒΑΘΜΙΔΑ Β΄ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ

ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 52% 
δ. ΒΑΘΜΙΔΑ Α΄ ΚΛΑΔΟΣ I ΠΕ ΕΕΔΙΠ, ΚΛΑΔΟΣ II ΠΕ

ΕΕΔΙΠ και ΚΛΑΔΟΣ II ΤΕ ΕΕΔΙΠ 54%.»
5. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1

του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται
ως εξής:

«δ. Τα µέλη Ε.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων τριακόσια (300)
ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα
διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν δι-
δακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα εκατόν πενήντα
(150) ευρώ. Τα µέλη Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστηµίων εκατόν
πενήντα (150) ευρώ. Όσοι εξ αυτών δεν κατέχουν διδα-
κτορικό δίπλωµα εκατόν είκοσι (120) ευρώ και όσοι δεν
κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό δίπλωµα πενήντα
(50) ευρώ.»

6. Η υποπερίπτωση ε΄ της περίπτωσης Α΄ της παρ. 1
του άρθρου 131 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται
ως εξής:

«ε. Ειδικό και Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό
(Ε.Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (Α.Σ.Ε.Ι.) εκατόν είκοσι (120) ευρώ. Όσοι εξ
αυτών δεν κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα ογδόντα (80)
ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή µεταπτυχιακό
δίπλωµα πενήντα (50) ευρώ.»

7. α) Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν.
4472/ 2017 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:

«Γ. Επίδοµα οργάνου, οριζόµενο ως εξής:
α. Αρχιµουσικός - Εξάρχων τετρακόσια ογδόντα (480)

ευρώ. 
β. Κορυφαίος Α΄ τετρακόσια εξήντα (460) ευρώ.
γ. Κορυφαίος Β΄ τετρακόσια σαράντα (440) ευρώ.
δ. Μουσικός τριακόσια ενενήντα (390) ευρώ.»
β) Η παρ. 2 του άρθρου 149 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) α-

ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Πέρα από τα επιδόµατα, παροχές και αποζηµιώ-
σεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου
αυτού, όλες οι άλλες παροχές, επιδόµατα και αποζηµιώ-
σεις που προβλέπονται από άλλες γενικές ή ειδικές δια-
τάξεις, πλην των προβλεποµένων στις παραγράφους
15,16 και 17 του άρθρου 69 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113),
στην περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 2557/1997 (Α΄ 271) και στην περίπτωση 14 του άρθρου
6 του π.δ. 76/1993 (Α΄ 33), και δεν αποτελούν τακτικές
αποδοχές, καταργούνται.»

8. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου αυτού αρχίζει α-
πό την 1.1.2017.

Άρθρο ενδέκατο
Ρύθµιση ζητηµάτων Ταµείου Παρακαταθηκών 

και Δανείων

Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται, µε α-
πόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου, να εφαρµόζει
την πολιτική επιβράβευσης συνεπών δανειοληπτών και
σε δανειολήπτες του, τα δάνεια των οποίων έχουν τιτλο-
ποιηθεί δυνάµει του άρθρου 9 του ν. 3453/2006 (Α΄ 74).

Άρθρο δωδέκατο

Στο τέλος του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)
προστίθεται παράγραφος 27 ως εξής:

«27. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
µε την επιφύλαξη όσων ειδικότερα ορίζονται στο Κεφά-
λαιο Α' του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α΄ 94).»

Άρθρο δέκατο τρίτο
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4484/2017 (Α΄ 110)

1.  Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 45 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ο Πρόεδρος ή ο υπάλληλος της ΕΛΣΤΑΤ, ο οποίος
καταδικάζεται αµετάκλητα ή γίνεται αµετάκλητα δεκτή
αγωγή εναντίον του, υποχρεούται να επιστρέψει στο ελ-
ληνικό Δηµόσιο τη δαπάνη που σχετίζεται µε την ποινική
υπόθεση, για την οποία καταδικάστηκε αµετάκλητα, ή µε
την αξίωση της αγωγής, που έγινε αµετάκλητα δεκτή σε
βάρος του.»

2.  Στο άρθρο 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) προστίθε-
ται παράγραφος 15 ως εξής:

«15. Για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγρά-
φων 5, 6, 7 και 8 δεν απαιτείται εισήγηση του Προέδρου
του Σ.Ο.Ε., εφόσον αυτό δεν έχει συγκροτηθεί, σύµφω-
να µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 ή ο Πρόεδρός του
ελλείπει. Η παρούσα ισχύει από την 1.8.2017.»

Άρθρο δέκατο τέταρτο
Παράταση προθεσµίας οικειοθελούς αποκάλυψης 

φορολογητέας ύλης

1. Η παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4474/2017 (Α΄ 80) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η προθεσµία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 57 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) παρατείνεται από
τότε που έληξε µέχρι και τις 31.10.2017.»

2.α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, η φράση «ενενήντα
(90)» αντικαθίσταται µε τη φράση «δεκαπέντε (15)».
β. Στο πρώτο και δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄
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της παρ. 3 του άρθρου 58 του ν. 4446/2016, όπου αναφέ-
ρεται η φράση «ενενήντα (90)» αντικαθίσταται µε τη
φράση «δεκαπέντε (15)».
γ. Σε περίπτωση που η κοινοποίηση της εντολής ελέγ-

χου ή της πρόσκλησης παροχής πληροφοριών του άρ-
θρου 14 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) έχει γίνει µέχρι την
κατάθεση του παρόντος και δεν έχει παρέλθει η προθε-
σµία των ενενήντα (90) ηµερών από την κοινοποίηση για
την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, οι δηλώσεις υπο-
βάλλονται αποκλειστικά εντός τριάντα (30) ηµερών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από τις
30.9.2017.

Άρθρο δέκατο πέµπτο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλ-
λως ορίζεται σε επιµέρους διατάξεις και της ΠΣΑΑ, που
κυρώνεται αναφορικά µε οποιεσδήποτε δύο Αρµόδιες
Αρχές, από την πλήρωση των προϋποθέσεων της παρα-
γράφου 2 του Τµήµατος 8 αυτής.
Η πρώτη υποβολή των Εκθέσεων ανά Χώρα θα αφορά

το Φορολογικό Έτος Υποβολής Εκθέσεων µε έναρξη την
ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2016. 
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