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Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, 

Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορο-

λογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές 

συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και 

λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ

(ν. 3588/2007, Α΄ 153)

Άρθρο 1

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ

(«Κήρυξη της πτώχευσης»)

1. Στο άρθρο 3 προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως 
ακολούθως:

«3. Η πιθανότητα αφερεγγυότητας αποτελεί λόγο 
κήρυξης της πτώχευσης, όταν την κήρυξή της ζητεί ο 
οφειλέτης και εφόσον συνυποβάλει πρόταση σχεδίου 
αναδιοργάνωσης κατά τα άρθρα 107 και επόμενα συγ-
χρόνως με την αίτηση της πτώχευσης.

4. Η πτώχευση κηρύσσεται εφόσον με βάση τα οικο-
νομικά στοιχεία που τίθενται υπόψη του δικαστηρίου 
πιθανολογείται ότι η περιουσία του οφειλέτη επαρκεί 
για την κάλυψη των εξόδων της διαδικασίας. Άλλως, το 
δικαστήριο διατάσσει την καταχώριση του ονόματος ή 
της επωνυμίας, κατά περίπτωση, του οφειλέτη στο Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο, καθώς και στα Μητρώα Πτωχεύσεων 
που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 8. 
Η καταχώριση διαγράφεται μετά την πάροδο τριετίας».

2. Αντικαθίσταται η παράγραφος 2 του άρθρου 4 ως 
εξής:

«2. Κέντρο των κύριων συμφερόντων είναι ο τόπος, 
όπου ο οφειλέτης ασκεί συνήθως τη διοίκηση των συμ-
φερόντων του και, συνεπώς, είναι αναγνωρίσιμος από 
τους τρίτους. Για τα νομικά πρόσωπα τεκμαίρεται, μέ-
χρι να αποδειχθεί το αντίθετο, ότι κέντρο των κύριων 
συμφερόντων είναι ο τόπος της καταστατικής έδρας».

3. Προστίθεται νέα παράγραφος 4 στο άρθρο 5 ως 
εξής:

«4. Με την αίτηση ο οφειλέτης υποχρεούται να κατα-
θέσει, με ποινή απαραδέκτου, τις οικονομικές του κατα-
στάσεις, εφόσον υπάρχουν, για την τελευταία χρήση για 
την οποία είναι διαθέσιμες και βεβαίωση της αρμόδιας 
οικονομικής υπηρεσίας για τα χρέη του οφειλέτη προς 
το Δημόσιο. Η αίτηση μπορεί να συνοδεύεται και από 
άλλα έγγραφα που στηρίζουν τα παρεχόμενα από τον 
οφειλέτη στοιχεία, βεβαιωμένα ως προς την ακρίβεια του 
περιεχομένου τους από τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση 
του λογιστηρίου, όπου υπάρχει, και από τον νόμιμο εκ-
πρόσωπο της επιχείρησης. Στην περίπτωση των κεφα-
λαιουχικών εταιριών, οι ως άνω οικονομικές καταστάσεις 
πρέπει να είναι δημοσιευμένες και εγκεκριμένες από τη 
γενική συνέλευση. Στην περίπτωση των λοιπών επιχει-
ρήσεων, αλλά και όταν πρόκειται για ενδιάμεσες οικο-
νομικές καταστάσεις, εφόσον υπάρχουν, αυτές πρέπει 
να είναι δημοσιευμένες σε μία οικονομική εφημερίδα 
και ελεγμένες».

4. Η υπάρχουσα παράγραφος 4 του άρθρου 5 αναριθ-
μείται σε παράγραφο 5.

5. Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 6 και οι 
υπάρχουσες παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 6 αναριθ-
μούνται σε 2 και 3, αντίστοιχα.

6. Αντικαθίσταται η παράγραφος 3 (μετά την αναρίθ-
μηση) του άρθρου 6 ως εξής:

«3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι όροι της πα-
ραγράφου 2, το πτωχευτικό δικαστήριο μπορεί, μετά 
από αίτηση όποιου από τους διαδίκους έχει έννομο 
συμφέρον, να επιδικάσει αποζημίωση κατ’ εκείνου που 
υπέβαλε την αίτηση».

7. Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 1 έως 3 του άρθρου 
7 ως εξής:

α. «1. Με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση 
το πτωχευτικό δικαστήριο διορίζει εισηγητή δικαστή και 
σύνδικο της πτώχευσης και διατάσσει τη σφράγιση της 
πτωχευτικής περιουσίας. Με την ίδια απόφαση το πτω-
χευτικό δικαστήριο ορίζει ημερομηνία σύγκλησης της 
συνέλευσης των πιστωτών για να αποφασίσει με βάση 
την έκθεση του συνδίκου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 70. Η ημερομηνία αυτή δεν πρέπει να απέχει 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E

22 Δεκεμβρίου 2016 ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 240

9903



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ9936 Τεύχος Α’ 240/22.12.2016

με το άρθρο 32 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), προστίθεται 
εδάφιο ως εξής:

«Ο συντονισμός ερευνών και ελέγχων για την κατα-
πολέμηση οικονομικών παραβάσεων, εγκλημάτων και 
λοιπών παράνομων οικονομικών δραστηριοτήτων σε 
βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. διενερ-
γείται από το παρόν γραφείο».

2. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 9 του ν. 4320/2015, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του ν. 4325/2015, 
αντικαθίσταται ως εξής:

«Η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της 
Διαφθοράς στελεχώνεται: α) με μετατασσόμενους ή 
αποσπώμενους μόνιμους υπαλλήλους ή υπαλλήλους 
Ι.Δ.Α.Χ. του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α., Ν.Π.Ι.Δ. και λοι-
πών φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου 
τομέα, με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργών, κατά 
παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου και β) με τους 
ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες που 
προβλέπονται στο άρθρο 17Α».

3. Μετά την περίπτωση γ΄ του έκτου εδαφίου του άρ-
θρου 9 του ν. 4320/2015, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 32 του ν. 4325/2015, προστίθενται περιπτώσεις 
δ΄, ε΄ και στ΄ ως εξής:

«δ. Γραφείο καταγγελιών. Το Γραφείο καταγγελιών 
λαμβάνει καταγγελίες αναφορικά: αα) με υποθέσεις δι-
αφθοράς στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ββ) με 
υποθέσεις απάτης στα συγχρηματοδοτούμενα, διακρα-
τικά και λοιπά προγράμματα. Με εγκύκλιο του Γενικού 
Γραμματέα καθορίζεται η διαδικασία υποδοχής, καταχώ-
ρισης, επεξεργασίας, αξιολόγησης και διαβίβασης των 
καταγγελιών στα αρμόδια ελεγκτικά σώματα, όπως και 
ο τρόπος παρακολούθησης της πορείας αυτών. Στη Γε-
νική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς 
αποσπάται, ύστερα από απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στικού Συμβουλίου, για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, 
ένας εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό Αντεισαγγελέα 
Εφετών ή Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Με όμοια απόφαση 
η απόσπαση μπορεί να παραταθεί για μία ακόμα τριε-
τία. Ο εισαγγελικός λειτουργός εκτελεί τα καθήκοντά 
του με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, ελέγχει τη 
νομιμότητα λειτουργίας του Γραφείου Καταγγελιών και 
εποπτεύει την διαδικασία καταχώρισης, επεξεργασίας, 
αξιολόγησης και διαβίβασης των καταγγελιών στους αρ-
μόδιους φορείς. Σε περίπτωση προαγωγής, η απόσπαση 
του εισαγγελικού λειτουργού παραμένει σε ισχύ μέχρι τη 
λήξη της θητείας του.

ε. Γραφείο Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού Καταπο-
λέμησης της Διαφθοράς με αρμοδιότητα την υλοποίηση 
των αναφερομένων στο άρθρο 10 προγραμμάτων.

στ. Γραφείο Συντονισμού Πολιτικών Καταπολέμησης 
της Απάτης. Το Γραφείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, 
υλοποιεί δράσεις και συντονίζει τους εμπλεκόμενους 
εθνικούς φορείς και υπηρεσίες για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων της Ελλάδας σε σχέση με την προστασία 
των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Επιπλέον, το Γραφείο συνεργάζεται και με ευρωπα-
ϊκούς και διεθνείς φορείς και οργανισμούς στο πεδίο της 
αρμοδιότητάς του».

Άρθρο 55

1. Από την περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν. 4320/2015 διαγράφεται η φράση «και διωκτικούς».

2. Από το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 12 του ν. 4320/2015 διαγράφεται η φράση 
«ή επιμέρους».

Άρθρο 56

1. Το άρθρο 17 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως 
ακολούθως:

«Άρθρο 17
Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και 

διοριζόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη στον πα-
ρόντα νόμο Γενική Γραμματεία ΚΥ.Σ.Οι.Π. δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τους τριάντα (30), εκ των οποίων ο αριθμός 
των μετακλητών ειδικών συμβούλων και συνεργατών 
δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δεκαπέντε (15)».

2. Το άρθρο 17Α του ν. 4320/2015, όπως προστέθηκε 
με την παρ. 4 του άρθρου 32 του ν. 4325/2015, αντικα-
θίσταται ως ακολούθως:

«Άρθρο 17Α
Το σύνολο των μετατασσόμενων, αποσπώμενων και 

προσλαμβανόμενων υπαλλήλων στην αναφερόμενη 
στον παρόντα νόμο Γενική Γραμματεία για την Καταπο-
λέμηση της Διαφθοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 
πενήντα (50), εκ των οποίων ο αριθμός των ειδικών 
συμβούλων και συνεργατών που προσλαμβάνονται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 14 του άρθρου 55 
του π.δ. 63/2005, όπως ισχύει, δεν μπορεί να υπερβαίνει 
τους δεκαπέντε (15)».

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ 

ΥΛΗΣ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ

Άρθρο 57

Ρύθμιση για την υποβολή δηλώσεων

1. Φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει 
δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, 
μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και 
τις 31.5.2017 να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, 
χρεωστικές ή μηδενικές, δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν 
προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθμιση του ανωτέ-
ρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από φόρο, 
τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και 
στο Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), καθώς και 
οποιαδήποτε δήλωση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό 
την προϋπόθεση ότι η προθεσμία για την υποβολή της 
αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 30.9.2016.

2. Οι δηλώσεις υποβάλλονται, κατά περίπτωση, ηλε-
κτρονικά ή χειρόγραφα. Μετά την υποβολή της δήλω-
σης διενεργείται, κατά περίπτωση, άμεσος, διοικητικός 
ή διορθωτικός προσδιορισμός του οφειλόμενου κύριου 
φόρου, τέλους ή εισφοράς, καθώς και του πρόσθετου 


