ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Εισαγωγή
Μετά από μια δεκαετία σταδιακής και συστηματικής απώλειας εθνικής κυριαρχίας, το
Ελληνικό Δημόσιο καλείται, εν μέσω πανδημίας, να αναλάβει τη στήριξη του κοινωνικού
ιστού και την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων από την οικονομική
κατάρρευση. Για να ανταποκριθεί στο καθήκον του, το Ελληνικό Δημόσιο έχει εκπονήσει
και υλοποιεί πρόγραμμα θεσμικών παρεμβάσεων και τομών που θα του επιτρέψουν να
επανακτήσει την απολεσθείσα κυριαρχία επί βασικών, δημόσιων θεσμικών εργαλείων, τα
οποία είναι απαραίτητα για να προστατευτούν οι πολίτες από την ακολουθία της
χρεωκοπίας ιδιωτών και δημοσίου που επιφέρει η εμβάθυνση της οικονομικής κρίσης.
Σε μια περίοδο που η επιδείνωση της προϋπάρχουσας ύφεσης είναι κατακλυσμικού
μεγέθους, της τάξης του 15% του εθνικού εισοδήματος, το Ελληνικό Δημόσιο έχει
υποχρέωση να επανακτήσει τον έλεγχο των θεσμικών εργαλείων του, ώστε να τα
χρησιμοποιήσει υπέρ της προστασίας των πολιτών.
Οι σχεδιασμένες ελαφρύνσεις υποχρεώσεων των ιδιωτών, οι δίκαιες και
αποτελεσματικές θεσμικές μεταρρυθμίσεις του φορολογικού μηχανισμού, η προς το
εθνικό συμφέρον διαχείριση των ιδιωτικών χρεών μέσω της νέας δημόσιας εταιρείας
διαχείρισης κόκκινων δανείων «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», η μετεξέλιξη αναπτυξιακής τράπεζας που
πλέον θα διαχειρίζεται -χωρίς όμως να εκποιεί- τη δημόσια περιουσία, καθώς και το νέο
Σύστημα Δημοσιονομικών Συναλλαγών Ιδιωτών-Δημοσίου «ΔΗΜΗΤΡΑ», θα ωφελήσουν
πολλαπλά την ελληνική οικονομία και την ελληνική

Αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων πολιτικών
Οι σχεδιαζόμενες πολιτικές και
αναλυτικότερα, ως εξής:

τα προτεινόμενα αντίστοιχα μέτρα εξειδικεύονται

Φορολογικό Σύστημα: Ανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας, μόνιμη και αμερόληπτη
αλγοριθμική αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, θεσμοθέτηση μόνιμων φορολογικών
ελαφρύνσεων
● Μεταφορά του φορολογικού λογισμικού στο Υπουργείο Οικονομικών, και
συγκεκριμένα σε νέα Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικού Λογισμικού.
● Κατάργηση του ελέγχου που έχουν επιβάλλει οι δανειστές στην Ανεξάρτητη Αρχή
Δημόσιων Εσόδων. Επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας και του κοινοβουλευτικούκοινωνικού ελέγχου επί των φορολογικών αρχών του Ελληνικού Δημοσίου.
● Επανίδρυση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), εντός του
Υπουργείου Οικονομικών, με κύριο στόχο την εισαγωγή - θεσμοθέτηση
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πληροφοριακού συστήματος, το οποίο εκτιμά, αυτομάτως, χωρίς την παρέμβαση
του ανθρώπινου παράγοντα, τα εισοδήματα κάθε ΑΦΜ (φυσικού ή νομικού
προσώπου), από τις μεταβιβάσεις μεταξύ τραπεζικών συναλλαγών που εμπλέκουν
το εν λόγω ΑΦΜ, και τα συγκρίνει με τα δηλωθέντα εισοδήματα του ιδίου
φορολογικού υποκειμένου.
● Άμεση κατάργηση κάθε προπληρωμής φόρων για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις.
● Μείωση των φορολογικών συντελεστών, π.χ. ανώτατος συντελεστής ΦΠΑ στο 15%
(ή 18% για συναλλαγές με μετρητά), επί πλέον μείωση 30% για την παραμεθόριο,
φορολογικός συντελεστής μικρών επιχειρήσεων στο 15%, μεσαίων στο 20% και
μεγάλων στο 29%.
● Θέσπιση Ειδικού Ψηφιακού Φόρου στις μεγάλες πολυεθνικές του Διαδικτύου
Αμοιβαία οφέλη από τις συναλλαγές με το Δημόσιο και μεταξύ ιδιωτών: Σύστημα
Δημοσιονομικών Συναλλαγών Ιδιωτών-Δημοσίου «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Με το προτεινόμενο νέο σύστημα δημοσιονομικών συναλλαγών εξασφαλίζεται η
δυνατότητα:
● άμεσης ακύρωσης των αμοιβαίων ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε
ιδιώτες, όπως και των οφειλών των ιδιωτών προς το Δημόσιο ή και μεταξύ τους,
● αμοιβαίων ωφελειών Δημοσίου και ιδιωτών, στον βαθμό που το Δημόσιο θα είναι
σε θέση να δανείζεται απευθείας από τους πολίτες, με αντάλλαγμα σημαντικές
φοροαπαλλαγές), και
● δωρεάν συναλλαγών μεταξύ ιδιωτών και, με αυτόν τον τρόπο, άσκηση πίεσης στις
τράπεζες, να μειώσουν το κόστος των συναλλαγών.
Για την υλοποίηση αυτής της πολιτικής:
● Ιδρύεται, και εντάσσεται στη νέα Γενική Γραμματεία Φορολογικού Λογισμικού του
Υπουργείου Οικονομικών το Σύστημα Δημοσιονομικών Συναλλαγών ΙδιωτώνΔημοσίου (ΣΔΗΣΙΔ-ΔΗΜΗΤΡΑ).
● Για κάθε ΑΦΜ (νομικού ή φυσικού προσώπου), το ΣΔΗΣΙΔ-ΔΗΜΗΤΡΑ δημιουργεί
αυτομάτως έναν Λογαριασμό Δημοσιονομικής Πίστωσης (ΛΔΠ) και παρέχει στον
κάτοχό του σχετικό κλειδάριθμο ασφάλειας (PIN).
● Οι ιδιώτες δύνανται να αποπληρώνουν φόρους ή εισφορές στο Ελληνικό Δημόσιο,
μεταφέροντας σε αυτό ποσά από τον προσωπικό τους ΛΔΠ, κάνοντας χρήση του
κλειδάριθμου ασφάλειας (PIN).
● Οι ιδιώτες δύνανται να μεταφέρουν, κατά το δοκούν, ποσά από τον προσωπικό τους
ΛΔΠ σε ΛΠΔ άλλων ιδιωτών, κάνοντας χρήση του κλειδάριθμου ασφάλειας (PIN).
● Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να πιστώσει συγκεκριμένο ποσό σε ΛΔΠ (π.χ. έκτακτη
ενίσχυση).
● Στην περίπτωση ληξιπρόθεσμης οφειλής του Ελληνικού Δημοσίου προς ιδιώτη, ο
ιδιώτης μπορεί, αν το επιλέξει, να πληρωθεί άμεσα μέσω πίστωσης του σχετικού
ΛΔΠ. Σε αντίθετη περίπτωση, δικαιούται να αναμένει να πληρωθεί με τον
συμβατικό τρόπο.
● Αν ιδιώτες μεταφέρουν χρηματικά ποσά στον ΛΔΠ τους, χωρίς να τα
χρησιμοποιήσουν για τουλάχιστον δώδεκα μήνες, αυτά τα ποσά μπορούν να
αποσβέσουν φόρους μεγαλύτερους σε αξία από τα ποσά αυτά, σε ποσοστό που
ορίζει το Υπουργείο Οικονομικών, και το οποίο αντιστοιχεί στο ποσοστό
φοροαπαλλαγής λόγω, ουσιαστικά, εθελοντικής προπληρωμής φόρου.
Κόκκινα Δάνεια: Ίδρυση Εθνικής Εταιρείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Εξυγίανσης των
Τραπεζών, και Προστασίας Δανειοληπτών, με την επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
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● Κατάργηση του ν.4649_/2019 («Ηρακλής»), τερματισμός της πώλησης των
κόκκινων δανείων από τις τράπεζες σε ταμεία και αναίρεση των εγγυήσεων του
Ελληνικού Δημοσίου προς αυτά.
● Ίδρυση εταιρείας, υπό την επωνυμία «ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Εθνική Εταιρεία Διαχείρισης
Ιδιωτικών Χρεών», στην οποία μεταφέρονται τα κόκκινα δάνεια και οι τίτλοι
ιδιοκτησίας.
● Απόδοση στις τράπεζες τίτλων και δημόσιων εγγυήσεων από την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
● Μόνιμη προστασία της κύριας κατοικίας και των μικρομεσαίων με την καταβολή
μηνιαίου πάγιου που δεν θα ξεπερνά το 1/3 των καθαρών εισοδημάτων και το ύψος
του οποίου θα προσδιορίζεται από τις δημοτικές αρχές.
● Διατήρηση του ποσοστού ιδιοκτησίας των δανειοληπτών, έως την έναρξη της
κανονικής αποπληρωμής των δανείων, μετά από τα «κουρέματα» που θα
συμφωνηθούν με την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
● Συγκρότηση κατά τόπο επιτροπών, σε συνεργασία με την «ΟΔΥΣΣΕΑΣ», στις οποίες
συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, με αντικείμενο τη διαλεύκανση των
περιπτώσεων στρατηγικών κακοπληρωτών.
Δημόσια Περιουσία-Επενδύσεις-Τράπεζες: Ίδρυση Εθνικής Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ», στην οποία
εντάσσονται η Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και τα εθνικοποιημένα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
●
●
●
●
●
●
●

Κατάργηση του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ-Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας).
Κατάργηση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ).
Ίδρυση δημόσιας εταιρείας με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑ – Εθνική Αναπτυξιακή
Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας & Δημοσιονομικών Συναλλαγών».
Ίδρυση της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, ως θυγατρική της «ΑΘΗΝΑ».
Ίδρυση της Εθνικής Εταιρείας Τραπεζικών Συμμετοχών, ως θυγατρική της
«ΑΘΗΝΑ».
Τερματισμός των εκποιήσεων Δημόσιας Περιουσίας και μεταφορά της από την
ΕΕΣΥΠ, στην Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Μεταφορά των μετοχών των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του Ελληνικού
Δημοσίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Εθνική Εταιρεία
Τραπεζικών Συμμετοχών.

Αξιοποίηση και διάσωση της Δημόσιας Περιουσίας, μέσω της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής
Τράπεζας
Η Νέα Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα χρησιμοποιεί τη Δημόσια Περιουσία ως εχέγγυο
για να αντλεί πόρους που θα κατευθύνονται στη χρηματοδότηση:
● δημόσιων επενδύσεων που αναδεικνύουν την ίδια τη Δημόσια Περιουσία, σε
συνεργασία κατά περίπτωση με ιδιώτες, και
● ιδιωτικών επενδύσεων. Οι μετοχές της Νέας Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
αποδίδονται στα ασφαλιστικά ταμεία, ενισχύοντας έτσι την κεφαλαιοποίησή τους.
Εθνικοποίηση τραπεζών μέσω της Εθνικής Εταιρείας Τραπεζικών Συμμετοχών
Η ενίσχυση της προϋπάρχουσας ύφεσης, λόγω της υγειονομικής πανδημίας,
πολλαπλασιάζει καθημερινά τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών και αναστέλλει τη σύναψη
νέων εξυπηρετούμενων δανείων.
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Καθώς τα εξυπηρετούμενα δάνεια αποτελούν το βασικό κεφάλαιο των τραπεζών, είναι
δεδομένο ότι τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της χώρας θα χρειαστούν (για άλλη μια
φορά) νέα ανακεφαλαιοποίηση, με κεφάλαια του Ελληνικού Δημοσίου.
Με σκοπό να μην επαναληφθεί η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και η (χωρίς
αντίκρισμα για την οικονομία) αύξηση του δημόσιου χρέους προς όφελος των ιδιωτικών
τραπεζών το Ελληνικό Δημόσιο:
● Καταργεί το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, το οποίο υπό τον έλεγχο
των δανειστών επέτρεψε στους ιδιώτες να ελέγχουν τις τράπεζες, παρά το
γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο είχε την πλειοψηφία των μετοχών, με
αποτέλεσμα την απώλεια των κεφαλαίων που το ίδιο δώρισε στις τράπεζες.
● Ιδρύει την Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών (ΕΕΤΣ), στην οποία θα
περάσουν
κοινές
μετοχές
των
τραπεζών,
σε
περίπτωση
νέας
ανακεφαλαιοποίησης. Η ΕΕΤΣ θα ασκεί δημόσιο έλεγχο επί των Διοικητικών
Συμβουλίων των τραπεζών – επιβάλλοντας τα απαραίτητα κουρέματα ιδιωτικών
χρεών των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών που, χωρίς να ευθύνονται,
επλήγησαν από την πανδημία.

Επίλογος
Η προστασία των πολιτών από τις οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας, η οποία
επιδεινώνει περαιτέρω την προϋπάρχουσα δεκαετή υφεσιακή δυναμική, απαιτεί
ανάκτηση Εθνικής και Λαϊκής Κυριαρχίας στους εξής οικονομικούς τομείς:
-

Φορολογική Αρχή και Φορολογικό Λογισμικό.
Σύστημα Συναλλαγών.
Διαχείριση του Ιδιωτικού Χρέους.
Διαχείριση της Δημόσιας Περιουσίας, και τα
Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που εξαρτώνται από δημόσια κεφάλαια.

Η παρούσα Πρόταση Νόμου καταργεί τους υφιστάμενους θεσμούς υποτέλειας και
ακυρώνει φορολογικά βάρη που καταστρέφουν τους μικρομεσαίους, ενώ ιδρύει νέα
αναπτυξιακά εργαλεία απαραίτητα για την προστασία των πολιτών κατά τη διάρκεια της
πανδημίας και, ταυτόχρονα, για την απελευθέρωσή τους από τη δεκαετή
Χρεοδουλοπαροικία.
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ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΜΙΚΕΣ & ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ

Κεφάλαιο Α’
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών –
Κατάργηση ΑΑΔΕ

Άρθρο 1
Σύσταση Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών –
Αρμοδιότητες
1. Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.), με ταυτόχρονη κατάργηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως
αυτή συστάθηκε και λειτουργεί βάσει του ν. 4389/2016 και κάθε άλλης συναφούς
διάταξης του σχετικού νομο-κανονιστικού πλαισίου.
2. Το πεδίο ευθύνης και αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
αφορά συνολικά στον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την είσπραξη των φορολογικών,
τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.
3. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων αναλαμβάνει όλες τις, κατά το χρόνο θέσης
σε ισχύ του παρόντος, αρμοδιότητες της καταργούμενης Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων, όπως αυτές καθορίζονται στις διατάξεις του Ν. 4389/2016 ή οποιαδήποτε άλλη
διάταξη της κείμενης νομοθεσίας, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών πράξεων του
Υπουργού Οικονομικών, του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.
Επίσης, επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Εν γένει, κάθε ισχύουσα διάταξη νόμου που
προβλέπει και αποδίδει αρμοδιότητες στην ΑΑΔΕ, από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,
θεωρείται ότι αναφέρεται στην Γ.Γ.Δ.Ε., η οποία και αναλαμβάνει πλήρως το έργο της
καταργούμενης Ανεξάρτητης Αρχής.2. Το πεδίο ευθύνης και αρμοδιοτήτων της Γενικής
Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αφοράσυνολικά στον προσδιορισμό, τη βεβαίωση και την
είσπραξη των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών δημοσίων εσόδων.

Άρθρο 2
Συγκρότηση Γ.Γ.Δ.Ε. – Οργανικές Μονάδες
1. Στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων μεταφέρονται και συγκροτούνται όλες
οι οργανικές μονάδες που υπάγονταν σε αυτή κατά την ημερομηνία έναρξης της
λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο Π.Δ. 111/2014, όπως αυτό ισχύει με τις τροποποιήσεις του.
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2. Συστήνεται θέση Γενικού Γραμματέα, με βαθμό 1ο της κατηγορίας Ειδικών
Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η στελέχωση
της θέσης πραγματοποιείται μέσω της Κοινωνικής Επιτροπής Επιλογής Ανώτατου
Προσωπικού, βάσει των οριζομένων στο άρθρο 62 του παρόντος.
3. Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων συγκροτείται από όλες τις οργανικές
μονάδες και τις Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες, που υπάγονται στις παρακάτω
Γενικές Διευθύνσεις και Υπηρεσίες:
α. Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
β. Γενική Διεύθυνση Φορολογίας.
γ. Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.
δ. Γενική Διεύθυνση Έκδοσης «Ομολογιών» και Ελέγχου Πληρωμών
δ. Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης.
ε. Γενική Διεύθυνση Γενικού Χημείου του Κράτους.
στ. Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης.
ζ. Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης.
η. Γενική Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος.
4. Συστήνεται Γραφείο Γραμματείας του Γενικού Γραμματέα, για την υποστήριξη
του έργου του, το οποίο έχει την επιμέλεια της αλληλογραφίας του και της τήρησης των
σχετικών αρχείων και στοιχείων, οργανώνει την επικοινωνία του με τις υπηρεσίες και
τους πολίτες και διέπεται, ως προς την οργάνωση και λειτουργία του, από τις διατάξεις
που εκάστοτε ισχύουν για τα Γραφεία των Γενικών Γραμματέων Υπουργείων, εκτός αν
άλλως προβλέπεται στον παρόντα νόμο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Σύσταση της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και
Φορολογικού Λογισμικού (Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.)

Άρθρο 3
Σύσταση Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ
Στο Υπουργείο Οικονομικών συστήνεται Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων και Φορολογικού Λογισμικού (στο εξής Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.), η οποία διέπεται από
τις διατάξεις των άρθρων 19 έως 28 του Π.Δ. 142/2017 (ΦΕΚ Α΄ 181/23.11.2017),
καταργουμένων ταυτοχρόνως των σχετικών διατάξεων των άρθρων του Π.Δ. 81/2019
(ΦΕΚ Α΄ 119), του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ Α' 134) και του άρθρου 51 του νόμου 4635/2019
(ΦΕΚ Α' 167).

Άρθρο 4
Αποστολή και διάρθρωση της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.
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1. Αποστολή της Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. είναι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη, η παραγωγική
λειτουργία και η αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.)
στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών και της Δημόσιας Διοίκησης. Η Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ.
διαχειρίζεται τα πληροφοριακά συστήματα όλων των υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονομικών συμπεριλαμβανομένου και του φορολογικού λογισμικού, που είχε
εκχωρηθεί στην καταργούμενη ΑΑΔΕ, καθώς και άλλων φορέων της Δημόσιας Διοίκησης,
σε συνεργασία με αυτούς. Επιπλέον, μεριμνά για την εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία
των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τη
Δημόσια Διοίκηση, μέσω των κεντρικών, περιφερειακών και εφεδρικών υπολογιστικών
υποδομών και εφαρμογών της και της εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων ασφάλειας,
προστασίας υποδομών, λογισμικών και δεδομένων για την αποφυγή κακόβουλων
επιθέσεων. Τέλος, συνδράμει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
μέσω της δυνατότητας αλγοριθμικών ελέγχων και διασταυρώσεων τραπεζικών
κινήσεων με δηλωθέντα εισοδήματα.
2. H Γ.Γ.Π.Σ.Φ.Λ. αποτελείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:
(α) Υπηρεσίες που υπάγονται στον Τομεακό Γραμματέα:
(αα) Αυτοτελές Τμήμα Στρατηγικής, Προγραμματισμού και Διαχείρισης Έργων και
(ββ) Αυτοτελές Τμήμα Ασφάλειας.
(β) Γενικές Διευθύνσεις:
(αα) Γενική Διεύθυνση Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
(ββ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγικής Λειτουργίας Πληροφοριακών και
Φορολογικών Συστημάτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
Ψηφιακό Σύστημα Δημοσιονομικών Συναλλαγών Ιδιωτών-Δημοσίου «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Άρθρο 5
1. Ιδρύεται μηχανισμός εξισορρόπησης ανάμεσα σε ιδιωτικά χρέη και φορολογικές,
ασφαλιστικές και λοιπές υποχρεώσεις.
Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου η έννοια των ακόλουθων όρων
έχει ως εξής:
α) «Τίτλος»: ομόλογο έκδοσης του Ελληνικού Δημοσίου, σε άυλη-ηλεκτρονική μορφή,
αόριστης διάρκειας, που διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και του οποίου η αξία του
αποτιμάται σε δημοσιονομικές μονάδες, που αντιστοιχούν στην αξία των απαιτήσεων που
έχει η Φορολογική Αρχή, τα Ασφαλιστικά Ταμεία και ευρύτερα το Ελληνικό Δημόσιο
έναντι των φυσικών και νομικών προσώπων που διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ.
β) «Δημοσιονομική μονάδα»: το μέγεθος βάσει του οποίου υπολογίζονται ή
εκφράζονται οι απαιτήσεις που προέρχονται από φορολογικές, ασφαλιστικές και λοιπές
υποχρεώσεις
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γ) «Ομολογιούχος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ.
δ) «Εκδότης»: το Ελληνικό Δημόσιο.
ε) «Διαχειριστής της Διαδικασίας»: η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
και Φορολογικού Λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών.
στ) «Κυκλοφορία Τίτλου»: η ανταλλαγή των ομολογιών μεταξύ Ιδιωτών και Κράτους
και μεταξύ Ιδιωτών προς απoμείωση ή απόσβεση ενοχικών υποχρεώσεων.
ζ) «Σύστημα»: το φορολογικό λογισμικό της Γενικής Γραμματείας Φορολογικού
Λογισμικού όπου καταχωρούνται οι τίτλοι και διενεργούνται οι ανταλλαγές αυτών.
η) «Ανταλλαγή Τίτλων»: η μεταφορά του συνόλου ή μέρους της αξίας του τίτλου στο
ψηφιακό χαρτοφυλάκιο Ιδιώτη ή του Ελληνικού Δημοσίου, προς ρύθμιση ή απόσβεση
οφειλής.
θ) “Λογαριασμός Δημοσιονομικής Πίστωσης”: το ψηφιακό χαρτοφυλάκιο κάθε νομικού
ή φυσικού προσώπου στο οποίο εγγράφονται οι δημοσιονομικές μονάδες.
2. Το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά από εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών, αποφασίζει
την έναρξη της διαδικασίας έκδοσης άυλων ψηφιακών ομολόγων (Τίτλων) σε όλα τα
φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν Ελληνικό ΑΦΜ (Ομολογιούχους). Εξουσιοδοτεί
τη Διεύθυνση Έκδοσης «Ομολογιών» και Ελέγχου Πληρωμών της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την έκδοση των Τίτλων εκ μέρους
του Ελληνικού Δημοσίου και παράλληλα εντέλλεται ο Διαχειριστής της Διαδικασίας να
εγγράψει στον Λογαριασμό Δημοσιονομικής Πίστωσης των δικαιούχων δημοσιονομικές
μονάδες.
3. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, ορίζονται οι υποδιαιρέσεις του τίτλου, η
περίοδος κυκλοφορίας, οι όροι και οι τρόποι πληρωμής, αποπληρωμής και επαναγοράς,
οι λόγοι καταγγελίας, οι υποχρεώσεις του εκδότη, ο ορισμός, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις των Ομολογιούχων και των εμπιστευματοδόχων αυτών και κάθε άλλο
σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
4. Η συμμετοχή Ομολογιούχου στη διαδικασία διενεργείται µε το σύνολο ή μέρος των
τίτλων που κατέχει.
5. Η έκδοση και κυκλοφορία του τίτλου βεβαιώνεται µε Πράξη του Διαχειριστή της
Διαδικασίας, η οποία εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ενώ επίσης αναρτάται και στο Σύστημα.
6. Ο Διαχειριστής της Διαδικασίας, προβαίνει στην έκδοση τίτλων υπέρ των δικαιούχων
και καταθέτει αυτήν στο Λογαριασμό Δημοσιονομικής Πίστωσης, ανεξάρτητα από τη
συναίνεση του κάθε Ομολογιούχου και την περαιτέρω συμμετοχή του στην διαδικασία
κυκλοφορίας του τίτλου. Ο Διαχειριστής της Διαδικασίας δεν ευθύνεται έναντι του
Ομολογιούχου ή οποιουδήποτε τρίτου αν Ομολογιούχος συμμετέχει στη διαδικασία χωρίς
τη συναίνεση του ή κατά παράβαση των οδηγιών του.
7. Οι ανταλλαγές των τίτλων καταχωρούνται στο Σύστημα σε πραγματικό χρόνο και είναι
δημόσια αναρτημένες σε αυτό.
8. Η έκδοση νέων τίτλων διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονομικών που
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παράλληλα αναρτάται στο Σύστημα.
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9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου αποσκοπούν στην προστασία υπέρτατου δημοσίου
συμφέροντος, αποτελούν κανόνες αναγκαστικού δικαίου και υπερισχύουν έναντι κάθε
τυχόν αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης νόμου ή κανονιστικής πράξης ή συμφωνίας,
συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων του ν. 3156/2003 (Α΄157) περί ομολογιακών
δανείων, τιτλοποίησης απαιτήσεων κλπ.

Άρθρο 6
1. Μέσω του φορολογικού λογισμικού του Υπουργείου Οικονομικών που
διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Φορολογικού
Λογισμικού δημιουργείται στην οικεία φορολογική πλατφόρμα (Σύστημα), Λογαριασμός
Δημοσιονομικής Πίστωσης για κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει Ελληνικό
Α.Φ.Μ. (ομολογιούχο)
2. Για τη διαχείριση του Λογαριασμού Δημοσιονομικής Πίστωσης χορηγείται σε
κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ειδικός κλειδάριθμος ασφαλείας.

3. Με υπουργική απόφαση καθορίζονται η έκδοση, η διανομή και τα κριτήρια
εγγραφής σε κάθε έναν από τους δημιουργούμενους Λογαριασμούς Δημοσιονομικών
Πιστώσεων.
4. Οι ομολογιούχοι έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν άμεσα το σύνολο ή
μέρος των δημοσιονομικών μονάδων που έχουν εγγραφεί στο Λογαριασμό
Δημοσιονομικών Πιστώσεών τους, προκειμένου να εκπληρώσουν τις φορολογικές και
ασφαλιστικές υποχρεώσεις τους. Για την εκπλήρωση ιδιωτικής οφειλής μέσω του
Συστήματος είναι αναγκαία η προηγούμενη συναίνεση του ετέρου συμβαλλομένου
μέρους.

Άρθρο 7
Αγορά Δημοσιονομικών μονάδων από φυσικά και νομικά πρόσωπα
1. Με ψηφιακή αίτηση στο Σύστημα, τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που διαθέτουν
ελληνικό ΑΦΜ (Ομολογιούχοι), εφόσον επιθυμούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές
υποχρεώσεις τους μέσω του Συστήματος, έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν νέους
τίτλους από το Ελληνικό Δημόσιο.
2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μεταβιβάζει την αίτηση στον Υπουργό ο οποίος
εκδίδει, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, νέους τίτλους.
3. Οι Ομολογιούχοι, ο οποίοι εκπληρώνουν μελλοντική φορολογική υποχρέωση με
τις εγγεγραμμένες στο Σύστημα δημοσιονομικές μονάδες, δικαιούνται ευεργέτημα
έκπτωσης ίσο με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) στο φόρο που αναλογεί στο
εισόδημα του φορολογικού έτους της υποχρέωσης.

Άρθρο 8
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Επιστροφές φόρων
1. Σε περίπτωση επιστροφής φόρου, η Φορολογική Διοίκηση, μετά τον συμψηφισμό
τυχόν φορολογικών οφειλών με το προς επιστροφή ποσό, προβαίνει στην επιστροφή της
τυχόν προκύπτουσας διαφοράς είτε με την άμεση καταβολή στον Λογαριασμό
Δημοσιονομικών Πιστώσεων του δικαιούχου είτε με καταβολή στον υποδειχθέντα από
τον φορολογούμενο τραπεζικό λογαριασμό σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2 του
παρόντος.
2. Το επιστρεπτέο ποσό καταβάλλεται στον φορολογούμενο εντός ενενήντα (90)
ημερών από την υποβολή έγγραφου αιτήματος του φορολογουμένου, εκτός εάν
προβλέπεται μικρότερο χρονικό διάστημα από ειδική διάταξη της φορολογικής
νομοθεσίας. Ειδικά για επιστροφή ΦΠΑ προς πρόσωπα με φορολογική κατοικία ή έδρα
στην αλλοδαπή, η Διοίκηση αποφαίνεται εντός τεσσάρων (4) μηνών από τη λήψη του
σχετικού αιτήματος, προθεσμία που δύναται να παραταθεί, έως οκτώ (8) συνολικά μήνες,
εάν απαιτείται η κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων.
3. Είναι δυνατόν, βάσει ειδικής δήλωσης του φορολογουμένου, που περιλαμβάνεται
στην αίτηση επιστροφής του φόρου, το επιστρεπτέο ποσό να παρακρατηθεί, προκειμένου
να συμψηφισθεί με μελλοντικές οφειλές του. Στην περίπτωση αυτή ο φορολογούμενος
δικαιούται το προβλεπόμενο κατά το άρθρο 21 του παρόντος ευεργέτημα έκπτωσης, ίσο
με ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) της μελλοντικής οφειλής του.
4. Η αξίωση για επιστροφή φόρου που έχει καταβληθεί αχρεώστητα παραγράφεται
κατά το χρόνο που, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, παραγράφεται το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης
προσδιορισμού φόρου ως προς τη φορολογική υποχρέωση από την οποία πηγάζει η
αξίωση προς επιστροφή.
5. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων μπορούν να ορίζονται οι
λεπτομέρειες εφαρμογής του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
Ενίσχυση Ευάλωτων - Αχαρτογράφητων Πολιτών
Χορήγηση Επιδομάτων και άλλων βοηθημάτων
1. Θεσπίζεται εντός του Συστήματος «Δήμητρα», μηχανισμός μηνιαίας καταβολής
σε ευάλωτους πολίτες - δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ),
δικαιούχους πάσης φύσεως επιδομάτων ΑμεΑ, μακροχρονίως ανέργων ανεξαρτήτως
ένταξης ή μη στα προγράμματα επιδότησης μακροχρονίως ανέργων του ΟΑΕΔ μεταβιβάσιμων ψηφιακών δημοσιονομικών μονάδων, για την προμήθεια των βασικών
αγαθών. Το ετήσιο ύψος των εν λόγω ψηφιακών Δημοσιονομικών Μονάδων θα ανέρχεται
στο 10% των ετήσιων τακτικών εσόδων της Γενικής Κυβέρνησης.
2. Γενικότερα, για την χορήγηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης, του
Κοινωνικού Μερίσματος, του οικογενειακού επιδόματος, του Μεταφορικού Ισοδύναμου
καθώς και οποιουδήποτε άλλου μελλοντικώς νομοθετούμενου επιδόματος ή
βοηθήματος προς τους δικαιούχους, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προβαίνει στην
έκδοση νέων τίτλων και δίνει εντολή στον Διαχειριστή της Διαδικασίας να εγγράψει τις
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αντίστοιχες δημοσιονομικές μονάδες στον Λογαριασμό Δημοσιονομικών Πιστώσεων των
δικαιούχων.

Άρθρο 10
Κατάργηση της προκαταβολής Φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα
που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
Καταργείται το άρθρο 69 του νόμου 4172/2013.

Άρθρο 11
Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα νομικών
προσώπων και οντοτήτων
Στην διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 71 του Ν. 4172//2013 προστίθεται εδάφιο α και η
παρ. 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α.Απο τις διατάξεις της παρ. 1 εξαιρούνται ρητώς όλα τα νομικά πρόσωπα και
οντότητες που απασχολούν λιγότερους από τριακόσιους (300) εργαζόμενους.
2.β. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει για όλα για τα νομικά πρόσωπα των
περιπτώσεων β΄, γ΄ , ε΄ και στ΄ μόνο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του
άρθρου 45.»

Άρθρο 12
Φορολογικοί Συντελεστές Εισοδημάτων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρο 58 του ν. 4173/2020 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και
οι νομικές οντότητες που απασχολούν έως τριάντα εργαζόμενους, φορολογούνται με
συντελεστή δέκα πέντε τοις εκατό (15%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020
και εφεξής.
β) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες που απασχολούν από τριάντα έναν έως διακόσιους ενενήντα εννέα
εργαζόμενους, φορολογούνται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για τα εισοδήματα
του φορολογικού έτους 2020 και εφεξής.
γ) Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι
νομικές οντότητες που απασχολούν πάνω από τριακόσιους
εργαζόμενους,
φορολογούνται με συντελεστή (29%) για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2020 και
εφεξής.»
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Άρθρο 13
Εξορθολογισμός υπολογισμού του Ε.Ν.Φ.ΙΑ
Η διάταξη της παρ. 2Α του άρθρου 7 του Ν. 4223/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2Α. Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία
υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου
5, ανέρχεται μέχρι του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α που
προκύπτει είναι μηδενικός.
Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε
φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 5, ανέρχεται
μεταξύ του ποσού των εβδομήντα χιλιάδων (70.000,00) ευρώ έως του ποσού των
πεντακοσίων χιλιάδων (500.000,00) ευρώ που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων
4 και 5 του ν. 4223/2013, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α μειώνεται κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό.
(25%)
Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε
φόρο κατά το άρθρο 4, ανέρχεται μεταξύ του ποσού των πεντακοσίων χιλιάδων
(500.000,00) και του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ όπως αυτή προσδιορίζεται
με την παρ. 4 του άρθρου 5 του Νόμου 4223/2013 δεν επέρχεται καμία μεταβολή στο
ύψος του φόρου και ισχύουν οι υπάρχουσες διατάξεις του νόμου.
Όταν η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας φυσικού προσώπου, η οποία υπόκειται σε
φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται με την παρ. 4 του άρθρου 5, ανέρχεται
άνω του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ που προκύπτει από την
εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του ν. 4223/2013, ο Ε.Ν.Φ.Ι.Α αυξάνεται κατά ποσοστό
δέκα τοις εκατό (10%)».

Άρθρο 14
Τροποποιήσεις του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας.
Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) ορίζεται σε ποσοστό δεκαπέντε
τοις εκατό (15%) στη φορολογητέα αξία, όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται με τη χρήση
ηλεκτρονικών μέσων και σε ποσοστό δεκαοκτώ τοις εκατό (18%) στη φορολογητέα αξία,
όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται με μετρητά.
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτημα III
του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε ποσοστό έξι τοις εκατό (6%) στη
φορολογητέα αξία, όταν η συναλλαγή πραγματοποιείται με την χρήση ηλεκτρονικών
μέσων και σε ποσοστό εννέα τοις εκατό (9%) στη φορολογητέα αξία, όταν η συναλλαγή
πραγματοποιείται με μετρητά.
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Ο συντελεστής ΦΠΑ που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III
δεν εφαρμόζεται για εισιτήρια κινηματογράφων, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και
συναυλιών, για βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ 4903), εφημερίδες
και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (ΔΚ
4902), μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ
4904), για τα οποία ορίζεται μηδενικός συντελεστής του φόρου.
Οι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου: Λήμνος, Ικαρία, Άγιος Ευστράτιος, Ψαρά,
Οινούσσες, Φούρνοι, Θύμαινα, Άγιος Μηνάς, Κάλυμνος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Σύμη,
Νίσυρος, Πάτμος, Χάλκη, Σαριά, Λειψοί, Ψέριμος, Αγαθονήσι, Λέβιθα, Καστελόριζο, Αρκιοί,
Γυαλί, Τέλενδος, Φαρμακονήσι, Κίναρος, Θήρα, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ρόδος, Κως,
Σκιάθος, Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα,
Αντίπαρος, Σίφνος, Σκόπελος, Αμοργός, Ίος, Κύθνος, Σέριφος, Σίκινος, Ανάφη, Κίμωλος,
Φολέγανδρος, Ηρακλειά, Δονούσα, Θηρασία, Σχοινούσα και Κουφονήσια καθορίζονται σε
ποσοστά: 11,25% για συναλλαγές με χρήση μετρητών και 13,5% για συναλλαγές με χρήση
ηλεκτρονικών μέσων, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική
πρόβλεψη στο Παράρτημα III του ν.2859/2000, σε 4,5% για συναλλαγές που
πραγματοποιούνται με χρήση ηλεκτρονικών μέσων και 6,75% για συναλλαγές που
πραγματοποιούνται με μετρητά. 4%, από 24%, 13% και 6%, αντίστοιχα. Ο συντελεστής
ΦΠΑ που ορίζεται για τα αγαθά και τις υπηρεσίες του Παραρτήματος III του ν.2859/2000
δεν εφαρμόζεται για εισιτήρια κινηματογράφων, εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και
συναυλιών, για βιβλία και βιβλία με εικόνες για παιδιά (ΔΚ ΕΧ 4901, ΕΧ 4903), εφημερίδες
και περιοδικές εκδόσεις τυπωμένες, έστω και εικονογραφημένες ή με διαφημίσεις (ΔΚ
4902), μουσική χειρόγραφη ή τυπωμένη, εικονογραφημένη ή μη έστω και δεμένη (ΔΚ
4904), για τα οποία ορίζεται μηδενικός συντελεστής του φόρου.

Άρθρο 15
Ειδικός Ψηφιακός Φόρος (Ε.ΨΗ.Φ.)
1. Από το έτος 2020 και για κάθε επόμενο έτος επιβάλλεται Ειδικός Ψηφιακός
Φόρος (Ε.ΨΗ.Φ.) στις επιχειρήσεις παροχής ψηφιακών υπηρεσιών: (α) κοινωνικής
δικτύωσης, (β) πώλησης αγαθών και υπηρεσιών, (γ) τηλεόρασης, (δ) μηχανών αναζήτησης
και (ε) αναπαραγωγής μουσικής, ανεξαρτήτως του τόπου που διατηρούν τη μόνιμη
εγκατάσταση τους, οι οποίες αποκτούν εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα και
αποκτάται μέσα σε ορισμένο φορολογικό έτος.
2. Υποκείμενο του Ε.ΨΗ.Φ. είναι κάθε νομικό πρόσωπο ή οντότητα του άρθρου 1, για
το οποίο συντρέχουν αθροιστικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) ψηφιακές επιχειρήσεις με
ετήσιο παγκόσμιο εισόδημα άνω των 750 εκατ. ευρώ και (β) ψηφιακές επιχειρήσεις με
ετήσιο εισόδημα στην Ελλάδα τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.
3. Ο Ε.ΨΗ.Φ. προσδιορίζεται με πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου που
εκδίδεται από τη Φορολογική Διοίκηση σε ποσοστό 4% επί των μεικτών εσόδων της
ψηφιακής επιχείρησης στην ελληνική επικράτεια, πληροφορία που παρέχεται σύμφωνα
με τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 15, παρ.3α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Ν. 4174/2013, Α΄ 170)
4. Ο Ε.ΨΗ.Φ. καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη, για τις δημόσιες
υπηρεσίες, ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου.
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5. Ειδικότερα, θέματα σχετικά με τον τρόπο καταβολής του φόρου καθορίζονται με
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου
41 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Άρθρο 16
Δυνατότητα εθελούσιας μετατροπής ρευστότητας σε προαίρεση κρατικού μεριδίου
στην επιχείρηση
Το Ελληνικό Δημόσιο, δια του αρμοδίου Υπουργού Οικονομικών δύναται να μετατρέπει
την παρεχόμενη ρευστότητα, δυνάμει των διατάξεων των: ΠΝΠ 30.3.2020 (Α’ 75), Α.
1099/2020 (B. 1646/3.5.2020), ΠΝΠ 11.3.2020 (Α’ 55), Ν.4682/2020 (Α’ 76), Ν. 4684/2020
(Α’ 86) και ΓΔΟΥ 94/3-5-2020 (ΦΕΚ Β’ 1645), σε προαίρεση κρατικού μεριδίου σε όσα
νομικά πρόσωπα και οντότητες έχουν ενισχυθεί με την μορφή της επιστρεπτέας
προκαταβολής και της παροχής ρευστότητας με συγχρηματοδότηση του ΠΔΕ.
Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο όταν το ωφελούμενο νομικό πρόσωπο ή οντότητα
δεν έχει την δυνατότητα αποπληρωμής κατά τον χρόνο επιστροφής του οφειλόμενου
ποσού.
Ειδικότερα θέματα καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομικών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’
Σύσταση ανώνυμης εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία «Αθηνά - Εθνική
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας και Δημοσιονομικών Συναλλαγών Α.Ε.» και
τον ειδικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ»
Άρθρο 17
Σύσταση
• Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, με την επωνυμία «Αθηνά - Εθνική
Αναπτυξιακή Εταιρεία Δημόσιας Περιουσίας και Δημοσιονομικών Συναλλαγών Α.Ε.» και
τον ειδικό τίτλο «ΑΘΗΝΑ» (στο εξής “ΑΘΗΝΑ”).
• Η Εταιρεία διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και συμπληρωματικά
από τις διατάξεις του ν.4548/2018 (Α΄104) ενώ καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων
184-204 του ν. 4389/2016(Α΄ 94).
• Η Εταιρεία δεν ανήκει στον δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός
εκάστοτε ορίζεται και δεν εφαρμόζονται ως προς αυτήν οι διατάξεις που αναφέρονται
σε δημόσιες επιχειρήσεις, κατά την έννοια του ν. 3429/2005 (Α΄314), εκτός αν αυτό ρητά
προβλέπεται στον παρόντα νόμο.
Άρθρο 18
Σκοπός
1. Η “ΑΘΗΝΑ” λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας και συστήνεται για την εξυπηρέτηση ειδικού δημόσιου σκοπού.
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Ειδικότερα, η “ΑΘΗΝΑ” διαχειρίζεται και αξιοποιεί τα περιουσιακά της στοιχεία
προκειμένου να χρησιμοποιεί τη Δημόσια Περιουσία ως εχέγγυο για την άντληση πόρων
προς χρηματοδότηση είτε δημόσιων επενδύσεων προς όφελος της Δημόσιας Περιουσίας,
με πιθανή συνεργασία, κατά περίπτωση, και με ιδιώτες είτε και ιδιωτικών επενδύσεων.
2. Στο πλαίσιο του σκοπού της, η “ΑΘΗΝΑ” κατέχει τις συμμετοχές του Δημοσίου σε
επιχειρήσεις του ν. 3429/2005, τις οποίες αναλαμβάνει να διαχειρίζεται, για την
επαύξηση της αξίας τους και την αξιοποίησή τους, σύμφωνα με βέλτιστες διεθνείς
πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, εταιρικής συμμόρφωσης, εποπτείας και διαφάνειας
διαδικασιών, καθώς και σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές σε θέματα κοινωνικά και
περιβαλλοντικά, υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και διαβούλευσης με τους
εμπλεκομένους.
Οι δημόσιες επιχειρήσεις που ελέγχονται, σύμφωνα με το παρόν, από την “ΑΘΗΝΑ”:
(α) υπόκεινται σε κρατική εποπτεία σύμφωνα με τους κανόνες της εθνικής και
ευρωπαϊκής νομοθεσίας,
(β) υλοποιούν και υποστηρίζουν τις εφαρμοστέες τομεακές πολιτικές της
Κυβέρνησης,
(γ) αναλαμβάνουν κατόπιν ανάθεσης την παροχή Υπηρεσιών Γενικού Οικονομικού
Συμφέροντος (ΥΓΟΣ), ενδεικτικά μέσω της εκτέλεσης υποχρεώσεων δημόσιας
υπηρεσίας σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
3. Για την εκπλήρωση του σκοπού της, η “ΑΘΗΝΑ” ενεργεί υπό δημόσιο έλεγχο, με
μακροπρόθεσμη προοπτική στην επίτευξη των αποτελεσμάτων της, σύμφωνα με τον
Εσωτερικό της Κανονισμό, με εγγυήσεις πλήρους διαφάνειας και με σκοπό την επαύξηση
της αξίας και τη βελτίωση της απόδοσης των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και τη δημιουργία εσόδων, τα οποία κατανέμονται σύμφωνα με τις διατάξεις του
παρόντος νόμου. Περαιτέρω, η “ΑΘΗΝΑ” προωθεί μεταρρυθμίσεις των δημοσίων
επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων, μέσω, αναδιάρθρωσης, βέλτιστης εταιρικής
διακυβέρνησης και διαφάνειας, καθώς και μέσω της προαγωγής υπεύθυνης διοίκησης,
κοινωνικής ευθύνης, αειφορίας, καινοτομίας και βέλτιστων εταιρικών πρακτικών.
4. Η “ΑΘΗΝΑ” μπορεί να προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση του σκοπού
της, στο πλαίσιο που ορίζουν οι διατάξεις του παρόντος νόμου.

Άρθρο 19
Έδρα - Διάρκεια
1. Η “ΑΘΗΝΑ” εδρεύει σε δήμο στον Νομό Αττικής, που ορίζεται στο Καταστατικό της.
2. Η διάρκεια της “ΑΘΗΝΑΣ” ορίζεται σε τριάντα έτη (30) και αρχίζει από την
καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών,
που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η διάρκεια αυτή μπορεί να
παραταθεί εφόσον ο σκοπός της Εταιρείας δεν έχει εκπληρωθεί.

Άρθρο 20
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Μετοχικό Κεφάλαιο
1. Το μετοχικό κεφάλαιο της “ΑΘΗΝΑΣ” ανέρχεται σε σαράντα εκατομμύρια
(40.000.000) ευρώ, διαιρείται σε σαράντα χιλιάδες (40.000) κοινές ονομαστικές μετοχές
ονομαστικής αξίας χιλίων (1.000) ευρώ εκάστης. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας
καλύπτεται στο σύνολό του από το μετοχικό κεφάλαιο της καταργούμενης με τον
παρόντα νόμο, εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και
Περιουσίας Α.Ε.» και ανήκει αποκλειστικά στο Ελληνικό Δημόσιο.
2. Οι μετοχές της “ΑΘΗΝΑΣ” είναι μη μεταβιβάσιμες. Ενόψει του ότι η λειτουργία αυτής
και των άμεσων θυγατρικών της, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 28 του παρόντος,
εξυπηρετεί ειδικό δημόσιο σκοπό, οι μετοχές της “ΑΘΗΝΑΣ”, οι μετοχές των άμεσων
θυγατρικών της, καθώς και οι τίτλοι που ενσωματώνουν το κεφάλαιο της νέας Εθνικής
Εταιρείας Τραπεζικών Συμμετοχών, αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής, κατά την
έννοια της διάταξης του άρθρου 966 του Αστικού Κώδικα.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο της “ΑΘΗΝΑΣ” δύναται να αυξάνεται με απόφαση της Γενικής
Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου, η
οποία προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο.
4. Το μετοχικό κεφάλαιο της “ΑΘΗΝΑΣ” κατατίθεται με απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών σε λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο όνομα του
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, ενισχύοντας καθ’ αυτόν τον τρόπο την
κεφαλαιοποίηση του.

Άρθρο 21
Κατάργηση Νομικών Προσώπων και Άμεσες και Λοιπές Θυγατρικές της “ΑΘΗΝΑΣ”
1. Από την κτήση της νομικής προσωπικότητας της “ΑΘΗΝΑΣ”, μεταβιβάζονται σε αυτήν
το μετοχικό κεφάλαιο καθώς και οι τίτλοι των άμεσων και λοιπών θυγατρικών
εταιρειών της καταργούμενης με το παρόν εταιρείας με την επωνυμία «Ελληνική
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε.».
2. Καταργούνται τα ακόλουθα νομικά πρόσωπα:
α. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας
β. Το Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) («ΤΑΙΠΕΔ»).
γ. Η Εταιρεία Δημοσίων Συμμετοχών Α.Ε (άρθρ. 197 του Ν. 4389/2016).
3. Το μετοχικό κεφάλαιο και τα πάσης φύσεως περιουσιακά δικαιώματα του ως άνω
καταργουμένου υπό στοιχείο .α. της προηγούμενης παραγράφου νομικού προσώπου,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και χωρίς αντάλλαγμα στην συνιστώμενη με το παρόν, ως
άμεση θυγατρική της “ΑΘΗΝΑΣ”, ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία
«Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών Α.Ε.».
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Το μετοχικό κεφάλαιο, η ακίνητη περιουσία και οι τίτλοι των ως άνω καταργουμένων
νομικών προσώπων υπό στοιχεία .β. και .γ. της προηγούμενης παραγράφου,
μεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην “ΑΘΗΝΑ”.
4. Η πλήρης κυριότητα, νομή και κατοχή του συνόλου των μετοχών της ΕΤΑΔ παραμένει
στο Ελληνικό Δημόσιο, ενώ η διαχείριση και η προστασία των ακινήτων ανατίθεται άνευ
ανταλλάγματος στην Εταιρεία δυνάμει του παρόντος νόμου.
5. Δημόσιες επιχειρήσεις και νομικά πρόσωπα του ν. 3429/2005 που το μετοχικό τους
κεφάλαιο ή ο έλεγχος αυτών μεταβιβάζεται στην “ΑΘΗΝΑ”, θεωρούνται για τους
σκοπούς του παρόντος νόμου λοιπές θυγατρικές (οι «λοιπές θυγατρικές»).
6. Η “ΑΘΗΝΑ” δύναται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του μοναδικού μετόχου, που
λαμβάνεται κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου και η οποία
προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, να ιδρύει και άλλες άμεσες θυγατρικές,
προκειμένου να εκπληρώνει τον εταιρικό της σκοπό. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου
για τις άμεσες θυγατρικές ισχύουν και για οποιεσδήποτε νέες άμεσες θυγατρικές τυχόν
συσταθούν.
7. Κάθε άμεση θυγατρική της “ΑΘΗΝΑΣ” διαχειρίζεται τα περιουσιακά στοιχεία της
ανεξάρτητα από τις άλλες. Καμία από τις άμεσες θυγατρικές δεν μπορεί να παρέχει
επιδότηση ή άλλη οικονομική ενίσχυση σε άλλη άμεση θυγατρική, εκτός αν ρητά τούτο
προβλέπεται στον παρόντα νόμο. Οι συναλλαγές μεταξύ της “ΑΘΗΝΑΣ” και των άμεσων
θυγατρικών ή και των λοιπών θυγατρικών της Εταιρείας γίνονται με διαφάνεια και όρους
ελεύθερης αγοράς και υπόκεινται στους κανόνες του Εσωτερικού Κανονισμού. Για
συναλλαγές μεταξύ των ανωτέρω νομικών προσώπων, η αξία των οποίων υπερβαίνει το
ποσό του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του
Διοικητικού Συμβουλίου της “ΑΘΗΝΑΣ”, εκτός αν αυτές εμπίπτουν στα όρια των
τρεχουσών συναλλαγών, οπότε αρκεί απλή γνωστοποίηση της συναλλαγής στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Η παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της
παροχής πιστώσεων, από πιστωτικά ιδρύματα, στο μέτρο που αυτά θεωρηθούν έμμεσες
θυγατρικές της Εταιρείας, αποτελούν τρέχουσες συναλλαγές των εν λόγω πιστωτικών
ιδρυμάτων. Σε κάθε περίπτωση, η “ΑΘΗΝΑ” διατηρεί την πλήρη δυνατότητα να επενδύει
με οποιονδήποτε τρόπο έσοδα προοριζόμενα για επενδύσεις, σε οποιαδήποτε από τις
άμεσες ή λοιπές θυγατρικές ή και σε οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο αυτών.
8. Οποιαδήποτε απόσχιση κλάδου άμεσης θυγατρικής πραγματοποιείται σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), οι οποίες εφαρμόζονται ακόμα και αν η εταιρεία που
αναδέχεται τον κλάδο είναι νεοσύστατη και ανεξάρτητα από το κατά πόσο τα δικαιώματα
και υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται αποτελούν κλάδο κατά την έννοια του ν.
2166/1993. Τα δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταβιβάζονται στην εταιρεία που
αναδέχεται τον κλάδο μέσω οιονεί καθολικής διαδοχής και η άμεση θυγατρική από την
οποία γίνεται η απόσχιση απαλλάσσεται από τις υποχρεώσεις που μεταβιβάζονται. Ως
μέρος της μεταβίβασης, οι εργασιακές σχέσεις των εργαζομένων που αναφέρονται στη
συμβολαιογραφική πράξη απόσχισης μεταβιβάζονται στην εταιρεία που αναδέχεται τον
κλάδο.
Άρθρο 22
“Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών Συμμετοχών Α.Ε.”
1. Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία “Εθνική Εταιρεία Τραπεζικών
Συμμετοχών Α.Ε.”(στο εξής: “Ε.Ε.Τ.Σ.”),
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2. Σκοπός της “Ε.Ε.Τ.Σ.” είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος με τη χρήση και
άσκηση των μετοχικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου στα Πιστωτικά Ιδρύματα
που έχουν ανακεφαλοποιηθεί από το καταργούμενο με τον παρόντα νόμο “Ταμείο
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας” (“Τ.Χ.Σ.”), και ειδικότερα:
α) η άσκηση των δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου ως μετόχου των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων που έχουν λάβει κεφαλαιακή ενίσχυση από το “Τ.Χ.Σ.”, όπως τα
δικαιώματα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο ή και σε συμφωνίες-πλαίσιο, που δύναται
να συνάπτει με αυτά τα Πιστωτικά Ιδρύματα, για τη ρύθμιση των σχέσεων του μετόχου
Ελληνικού Δημοσίου με αυτά, σε συμμόρφωση με κανόνες χρηστής διαχείρισης της
εταιρικής περιουσίας και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών
ενισχύσεων και ανταγωνισμού.
β) Η διευκόλυνση της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων των
Πιστωτικών Ιδρυμάτων, μέσω της “ΔΕΑΔΙΧ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ”.
γ) Η Σύναψη και τροποποίηση συμφωνιών-πλαίσιο για τη ρύθμιση των σχέσεων με
τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει χρηματοδοτική διευκόλυνση από το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) ή/και τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό
Σταθερότητας (ΕΜΣ), για τη διασφάλιση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων του Ελληνικού
Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών δικαιωμάτων, και για όσο χρόνο η
“Ε.Ε.Τ.Σ.” κατέχει μετοχές ή άλλα κεφαλαιακά μέσα ή παρακολουθεί το σχέδιο
αναδιάρθρωσης των πιστωτικών αυτών ιδρυμάτων.
δ) Η άσκηση των δικαιωμάτων του μετόχου που απορρέουν από τη μεταβίβαση σε
αυτό των κοινών μετοχών ή συνεταιριστικών μερίδων πιστωτικών ιδρυμάτων, σύμφωνα
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 27Α του ν. 4172/2013, όπως τα
δικαιώματα αυτά ορίζονται στον παρόντα νόμο και στις συμφωνίες-πλαίσιο της
προηγούμενης περίπτωσης, σε συμμόρφωση με κανόνες χρηστής διαχείρισης της
εταιρικής περιουσίας και με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί κρατικών
ενισχύσεων και ανταγωνισμού. Όσα προβλέπονται στην προηγούμενη περίπτωση (γ)
εφαρμόζονται αναλόγως και για τα Πιστωτικά Ιδρύματα της παρούσας περίπτωσης.
ε) Η άσκηση των πάσης φύσεως δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του
δικαιώματος ψήφου, που απορρέουν από τη συμμετοχή Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
στο μετοχικό κεφάλαιο πιστωτικών ιδρυμάτων, η άσκηση των οποίων είχε ανατεθεί με
οποιονδήποτε τρόπο στο “Τ.Χ.Σ.”. Τα δικαιώματα αυτά ασκούνται στο πλαίσιο των
κειμένων διατάξεων και με την κατάρτιση ειδικών συμφωνιών με τους ανωτέρω Φορείς.
Ως πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο του παρόντος νόμου, νοούνται τα πιστωτικά
ιδρύματα κατά την έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 575/2013,
συμπεριλαμβανομένων των συνεταιριστικών τραπεζών, τα οποία λειτουργούν νόμιμα
αδειοδοτημένα στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων και των υποκαταστημάτων τους
στην αλλοδαπή, καθώς και οι θυγατρικές αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.
3. Η “ΕΕΤΣ” ενεργεί βάσει ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον τραπεζικό τομέα και
τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, η οποία αποτελεί αντικείμενο
συμφωνίας μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών, της Τράπεζας της Ελλάδος και της
ΔΕΑΔΙΧ-ΟΔΥΣΣΕΑΣ, όπως αυτή κάθε φορά επικαιροποιείται.
4. Στο σκοπό της “ΕΕΤΣ” εντάσσονται και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των
πράξεων και αποφάσεων των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυμάτων.
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5. Η “ΕΕΤΣ” εδρεύει στην Αθήνα και η διάρκειά της ορίζεται σε τριάντα (30) έτη,
δυνάμενη να παραταθεί, με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον είναι αναγκαίο
για την εκπλήρωση των σκοπών της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ, ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΣΥΣΤΑΣΗ«ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ –
«Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ. - ΟΔΥΣΣΕΑΣ»
Άρθρο 23
Απαγόρευση της πώλησης των κόκκινων δανείων
Καταργούνται τα άρθρα 1,2,3,4,5 και 6 του ν. 4351/2015

Άρθρο 24
Σύσταση εταιρείας
1.Συστήνεται ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ» και τον ειδικό τίτλο «Δ.Ε.Α.Δ.Ι.Χ.
- ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (στο εξής η Εταιρεία).
2.Η Εταιρεία διέπεται από τον παρόντα νόμο και τον ν. 4548/2018 (Α’ 104) και
λειτουργεί για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, σύμφωνα με τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονομίας, δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και
επιχειρήσεων του ευρύτερου δημοσίου τομέα και δεν εφαρμόζονται σε αυτήν οι
διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στο Δημόσιο, με εξαίρεση
όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου.
Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2021
Οι προτείνοντες Βουλευτές

Γιάνης Βαρουφάκης

Αγγελική Αδαμοπούλου
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Μαρία Απατζίδη

Κρίτων Αρσένης

Κλέων Γρηγοριάδης

Γεώργιος Λογιάδης

Φωτεινή Μπακαδήμα

Σοφία Σακοράφα
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