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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 
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προστέθηκε με το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης 
ΓΠ/οικ. 103499/2013 (Β΄ 2855), αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) ο αριθμός γνωστοποίησης στον ΕΟΦ με μνεία ότι 
το προϊόν δεν υπόκειται σε άδειας κυκλοφορίας του ΕΟΦ».

6. Η παρ. 1 του άρθρου 5 της υπουργικής απόφασης 
Α6/11920/1988 (Β΄1), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως 
εξής:

«1. Η διάθεση δραστικών ουσιών για την παραγωγή 
φαρμακευτικών προϊόντων επιτρέπεται να γίνεται από 
όλους τους κατόχους αδειών κυκλοφορίας, παραγωγής 
και χονδρικής πώλησης φαρμάκων και δραστικών ου-
σίων».

7. Η παρ. 5 του άρθρου 4 της υπουργικής απόφασης 
Γ5(α)/88979/2015 (Β΄ 2577) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η διαπίστωση της μη τήρησης των όρων των προ-
ηγούμενων παραγράφων έχει ως συνέπεια την επιβολή 
των προβλεπόμενων από το νόμο κυρώσεων».

8. Η παρ. 5 του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης 
Γ5(α)/88979/2015 (Β΄ 2577) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Οι φαρμακοβιομηχανίες, αντιπρόσωποι - εισαγω-
γείς, φαρμακέμποροι και φαρμακοποιοί υποχρεούνται 
να παρέχουν, στη Διεύθυνση Φαρμάκων του Υπουργείου 
Υγείας και στο Τμήμα Τιμολόγησης Φαρμάκων του ΕΟΦ, 
κάθε σχετική με τα φάρμακα πληροφορία που τους ζη-
τείται».

9. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 12 του 
ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α. Για την ένταξη κάθε φαρμακευτικού ιδιοσκευ-
άσματος στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου καταβάλλεται, ως τέλος εισόδου, 
εφάπαξ εισφορά ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για 
κάθε μορφή, περιεκτικότητα και δοσολογία και βαρύ-
νει αποκλειστικά τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους 
κατόχους άδειας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών 
ιδιοσκευασμάτων».

10. Η παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Για την ένταξη κάθε νέου φαρμακευτικού ιδιοσκευ-
άσματος στο θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων 
φαρμάκων καταβάλλεται, ως τέλος εισόδου, εφάπαξ ει-
σφορά ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ για κάθε μορφή, 
περιεκτικότητα και δοσολογία και βαρύνει αποκλειστικά 
τις φαρμακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας κυ-
κλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων».

11. Το άρθρο 2 της υπουργικής απόφασης Α6/4171/
1987 (Β΄ 361), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 2
Προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης
για χορήγηση άδειας παράλληλης εισαγωγής

Η αίτηση υποβάλλεται μόνο εφόσον ισχύουν σωρευτι-
κά οι παρακάτω προϋποθέσεις: α) Το ιδιοσκεύασμα ή το 
σκεύασμα εισάγεται από κράτος-μέλος της Ε.Ε. (μπορεί 
να παρασκευάζεται εκεί ή να εισάγεται από άλλο κράτος- 
μέλος. β) Έχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας (σύμφωνα με 
το άρθρο 3 της Οδηγίας 65/65/ΕΟΚ) στο κράτος-μέλος 
από το οποίο εισάγετα. γ) Έχει νόμιμη άδεια κυκλοφορίας 
στην Ελλάδα. Δηλαδή, πρέπει το εισαγόμενο φαρμακευ-

τικό ιδιοσκεύασμα: αα) να είναι επαρκώς ομοειδές με 
φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα ή σκεύασμα που κυκλο-
φορεί στην Ελλάδα και ββ) να μη διαφέρει ως προς το 
θεραπευτικό αποτέλεσμα από το προϊόν που κυκλοφο-
ρεί νόμιμα στην Ελλάδα».

12. Η παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 1965/1991 (Α΄ 146), 
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Κατόπιν αιτήσεως ενδιαφερομένων φαρμακευ-
τικών βιομηχανιών ή εργαστηρίων που βρίσκονται σε 
νόμιμη λειτουργία, επιτρέπετάι η συστέγαση αυτών 
στον ίδιο βιομηχανικό χώρο, υπό την προϋπόθεση ότι 
καθένα από αυτά θα λειτουργεί αυτοτελώς με δικούς του 
υπεύθυνους παραγωγούς και ελέγχους ποιότητας και ότι 
έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες άδειες που προβλέπονται 
από την υπουργική απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 
1049), όπως ισχύει, και τις λοιπές συναφείς διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας». 

13. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν.δ. 
96/1973 (Α΄ 172), σε συνδυασμό με την παρ. 23 του άρ-
θρου 2 και την περίπτωση β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 
της υπουργικής απόφασης ΔΥΓ3α/Γ.Π.32221/2013 (Β΄ 
1049), όπως ισχύουν, δεν εφαρμόζονται επί των προϊό-
ντων που εμπεριέχουν βιοκτόνα, εφόσον: α) διαθέτουν 
διαφορετική σύνθεση και φέρουν αντίστοιχη ένδειξη για 
διαφορετικό σκοπό χρήσης και β) δεν εμπεριέχονται άλ-
λες, πλην των βιοκτόνων, ουσίες ή συνδυασμός ουσιών 
που θεωρείται φάρμακο.

14. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 14 του 
π.δ. 84/2001 (Α΄ 70), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«δ) Η παραβίαση της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
ν. 2071/1992 (Α΄ 123), όπως ισχύει».

Άρθρο 120

1. Μετά την παρ. 19 του άρθρου 136 του ν. 4251/2014 
(Α΄ 80) προστίθεται παράγραφος 20 ως εξής:

«20. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, δύνανται να ανακαθορίζονται οι αρμόδιες 
αρχές έκδοσης των αδειών διαμονής των πολιτών τρίτων 
χωρών που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος νόμου. Με την ίδια απόφαση ορίζονται οι λε-
πτομέρειες, ειδικότερα ζητήματα για την εφαρμογή της, 
καθώς και ζητήματα που σχετίζονται με την εξέταση των 
εκκρεμών αιτημάτων».

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαρα-
γράφου Δ9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) προ-
στίθενται τρία εδάφια, ως ακολούθως:

«Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος δεν εμπίπτουν 
επίσης οι πάσης φύσης μετακινήσεις του Υπουργού 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, που δεν υπόκεινται σε 
περιορισμό ημερών κατ’ έτος. Μετακινήσεις εκτός 
έδρας που έχουν πραγματοποιηθεί το έτος 2016 από 
τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής 
Ανασυγκρότησης αρμόδιο για θέματα μεταναστευτικής 
πολιτικής και τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
καθ’ υπέρβαση του ορίου ημερών που τίθεται από τις 
ανωτέρω διατάξεις, θεωρούνται νόμιμες. Οι δαπάνες 
για τις μετακινήσεις αυτές δύναται να πληρωθούν σε 
βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου 
οικονομικού έτους του Υπουργείου Μεταναστευτικής 
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Πολιτικής, κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρου-
μένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κα-
νονικότητας των δαπανών αυτών».

Άρθρο 121

Προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 4 

του ν. 3270/2004 ως εξής:

«10. Με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού συνάπτονται δημόσιες 
συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών που αφορούν 
στην υλοποίηση των πάσης φύσεως δράσεων του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Τουρισμού με αντικείμενο την εν 
γένει τουριστική προβολή της Ελλάδας και του Ελληνικού 
Τουρισμού στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, όπως σε διεθνείς 
τουριστικές εκθέσεις, καλλιτεχνικές δράσεις, συνέδρια 
και λοιπές εκδηλώσεις και σε όλα τα μέσα μαζικής επι-
κοινωνίας ιδίως έντυπα, τηλεόραση, διαδίκτυο, διαφή-
μιση σε ψηφιακά μέσα, εξωτερική διαφήμιση, κινητή 
διαφήμιση.

Για τις συμβάσεις αυτές επιτρέπεται η προσφυγή στη 
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με το άρ-
θρο 118 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όταν η εκτιμώμενη 
αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι κατώτερη από τα 
όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, για χρονικό διάστη-
μα τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της παρούσας».

Άρθρο 122

Καταβολή φόρου πλοίων πρώτης κατηγορίας 

του ν. 27/1975 (Α΄ 77)

1. Η καταβολή της πρώτης δόσης του φόρου και της 
εισφοράς πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 
(Α΄ 77) γίνεται μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβο-
λής της οικείας δήλωσης, ανεξάρτητα από την ημερο-
μηνία υποβολής αυτής. Η παραπάνω ρύθμιση ισχύει για 
όλες τις περιπτώσεις των διατάξεων των άρθρων 14 και 
19 του ν. 27/1975. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης φό-
ρου πλοίων της πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975 μετά 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους ύψωσης της ελληνικής 
σημαίας, η καταβολή του οφειλόμενου φόρου γίνεται 
μέχρι και τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλω-
σης, ανεξάρτητα από την ημερομηνία υποβολής αυτής.

2. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει 
για δηλώσεις που υποβάλλονται από 1.1.2017 και αφο-
ρούν σε φορολογικές περιόδους από την ημερομηνία 
αυτή και εφεξής.

Άρθρο 123

Τροποποίηση του άρθρου 128ΣΤ

του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

1. Η παρ. 2 του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999 (Α΄ 
121), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«2. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Ο.ΚΑ.Ν. συγκρο-
τείται με απόφαση του αρμόδιου για τον Αθλητισμό 
Υπουργού και αποτελείται από εννέα (9) μέλη. Από αυτά:

α) Τρία (3) μέλη είναι ειδικοί επιστήμονες από το χώρο 
της ιατρικής ή της φαρμακολογίας ή της τοξικολογίας ή 
της βιολογίας ή της χημείας ή της βιοχημείας με γνώ-
σεις σε θέματα αντιμετώπισης του ντόπινγκ, ένας εκ των 

οποίων επιλέγεται από κατάλογο πέντε (5) τουλάχιστον 
υποψηφίων, που υποβάλλει το Διοικητικό Συμβούλιο 
του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

β) Τρία (3) μέλη είναι νομικοί με εμπειρία σε θέματα 
αθλητισμού και αντιντόπινγκ.

γ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Παραο-
λυμπιακής Επιτροπής που υποδεικνύεται εξ αυτής.

δ) Ένα (1) μέλος της Ολομέλειας της Ελληνικής Ολυμπι-
ακής Επιτροπής που υποδεικνύεται εξ αυτής.

ε) Ένα (1) μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού 
των Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού 
(Σ.Ε.Φ.Α.Α.) που υποδεικνύεται από κατάλογο που υπο-
βάλλουν οι Κοσμήτορες των Σ.Ε.Φ.Α.Α. των Α.Ε.Ι.».

2. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 128ΣΤ του ν. 2725/1999 
(Α΄ 121) οι εκ παραδρομής αριθμημένες ως παράγραφοι 
2 και 3 αναριθμούνται σε 8 και 9 αντίστοιχα.

3. Η ως άνω αριθμημένη ως παρ. 8 του άρθρου 128ΣΤ 
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως έχει τροποποιηθεί και 
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Μέχρι να εκδοθεί το προεδρικό διάταγμα της προ-
ηγούμενης παραγράφου, εξακολουθεί να λειτουργεί το 
Ε.Σ.ΚΑ.Ν. με τη σύνθεση που προβλέπεται στις διατά-
ξεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Οι δα-
πάνες που είχαν αναληφθεί από αυτό, σύμφωνα με τον 
προϋπολογισμό του, μπορούν να καταβληθούν στους 
δικαιούχους, κατά παρέκκλιση των προϋποθέσεων και 
της διαδικασίας που προκύπτουν από τις διατάξεις του 
δημόσιου λογιστικού, εφόσον, με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση του Ε.Σ.ΚΑ.Ν., προκύπτει ότι οι δαπάνες αυτές 
ήταν άμεσες και επιτακτικές για την αντιμετώπιση των 
λειτουργικών του αναγκών».

Άρθρο 124

1. Η παρ. 4 του άρθρου 27 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μέσω μόνι-
μης εγκατάστασης δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν 
για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού 
έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με 
εξαίρεση τις ζημιές από επιχειρηματική δραστηριότητα 
μέσω μόνιμης εγκατάστασης που προκύπτουν σε άλλη 
χώρα ΕΕ/ΕΟΧ, με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει σύμ-
βαση αποφυγής διπλής φορολογίας, βάσει της οποίας 
τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν απαλ-
λάσσονται».

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρ-
μόζονται από 1.1.2014.

Άρθρο 125

Χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής

και ασφαλιστικής ενημερότητας, καθώς

και Πιστοποιητικού Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας

Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) στην ανώνυμη εταιρεία

με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε».

1. Χορηγείται στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία 
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε». αποδει-
κτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για 


