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ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4607
Ι. Κύρωση της Συμφωνίας για την Ασιατική Τράπεζα
Υποδομών και Επενδύσεων, ΙΙ. Εναρμόνιση του Κώδικα
Φ.Π.Α. με την Οδηγία (ΕΕ) 2016/1065, ΙΙΙ. Ενσωμάτωση
των σημείων 1, 2, 4 και 5 του άρθρου 2 και των άρθρων
4, 6, 7 και 8 της Οδηγίας 1164/2016, ΙV. Τροποποίηση
του ν. 2971/2001 και άλλες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚYΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝIΑΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΙΑΤΙΚH ΤΡAΠΕΖΑ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔYΣΕΩΝ
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1
του Συντάγματος, η Συμφωνία για την Ασιατική Τράπεζα Υποδομών και Επενδύσεων και τα συνημμένα δύο (2) Παραρτήματα, το κείμενο των οποίων σε πρωτότυπο στην αγγλική γλώσσα
και σε μετάφραση στην ελληνική έχει ως εξής:
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Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 127
του ν. 4472/2017
1. Στο τέλος της παρ. ΣΤ του άρθρου 127 του ν. 4472/
2017 (Α΄ 74) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω κοινές αποφάσεις μπορεί να τροποποιούνται και μετά την πάροδο της ως άνω τασσόμενης
αποκλειστικής προθεσμίας.».
2. Στο τέλος της παρ. Ι του άρθρου 127 του ν. 4472/2017
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω κοινή απόφαση μπορεί να τροποποιείται
και μετά την πάροδο της ως άνω τασσόμενης αποκλειστικής προθεσμίας.».
Άρθρο 58
Τροποποίηση του ν. 4270/2014
1. α) Στο τρίτο εδάφιο της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ του άρθρου 31 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), η
ημερομηνία «1.1.2019» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «1.1.2020».
β) Δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες δεν έχουν
εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, υποβάλλονται προς προληπτικό έλεγχο, ενώ
δαπάνες του τρέχοντος έτους, οι οποίες έχουν εξοφληθεί έως την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος,
χωρίς την προηγούμενη άσκηση προληπτικού ελέγχου,
δεν πάσχουν για τον λόγο αυτό.
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
69Δ αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι φορείς ή οι υπηρεσίες των φορέων Γενικής Κυβέρνησης αρμοδιότητας των Δ.Υ.Ε.Ε., που έχουν έδρα
σε νομό με περισσότερες της μίας Δ.Υ.Ε.Ε., μπορεί να
καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.
Με όμοια απόφαση μπορεί να ανακατανέμονται οι υπηρεσίες των φορέων του προηγούμενου εδαφίου στις
Δ.Υ.Ε.Ε. του νομού για την άσκηση των αρμοδιοτήτων
της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 24,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.».
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4053/2012
Στην παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44),
η οποία προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 14 του
ν. 4463/2017 (Α΄ 42), επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις:
α) Στο πρώτο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018 (Α΄ 179), οι
λέξεις«έως και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως
και 2019».
β) Στο δεύτερο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις «και
των ετών 2016 και 2017» αντικαθίστανται με τις λέξεις
«2016, 2017, 2018 και 2019».
γ) Στο τέταρτο εδάφιο, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με
την παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4569/2018, οι λέξεις «έως
και 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως και 2019».
δ) Στο πέμπτο εδάφιο, που προστέθηκε με το άρθρο 71
του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) οι λέξεις «για το έτος 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τα έτη 2017 και 2018.».
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ε) Μετά το πέμπτο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για το έτος 2019 το ανωτέρω ποσό μπορεί να κατατεθεί στον φορέα παροχής καθολικής υπηρεσίας πριν από
την επαλήθευση του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την Ε.Ε.Τ.Τ. για το
έτος αυτό, εφόσον η Αρχή προβλέπει, βάσει των κοστολογικών - οικονομικών στοιχείων παροχής της καθολικής
ταχυδρομικής υπηρεσίας κατά το πρώτο τρίμηνο του
έτους 2019, σε συνδυασμό με το επαληθευμένο ετήσιο
καθαρό κόστος παροχής της καθολικής ταχυδρομικής
υπηρεσίας για τα έτη 2013 έως και 2017, ότι το σχετικό
κόστος θα υπερβεί για το έτος 2019 το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.».
Άρθρο 60
Ρυθμίσεις για τη Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου τη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας
και το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
του Υπουργείου Οικονομικών
1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 5
του π.δ. 142/2017 (Α΄181), προστίθεται υποπερίπτωση
(ιειε) ως εξής:
«(ιειε) Η διενέργεια εκτάκτων διαχειριστικών ελέγχων
των διαχειρίσεων των εποπτευόμενων φορέων του
Υπουργείου Οικονομικών.».
2. Οι διατάξεις των παραγράφων 9, 10, 11, 12, 13 και
14 του άρθρου 5 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως ισχύουν, εφαρμόζονται και για τους Προϊσταμένους και τους
υπαλλήλους της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του
Υπουργείου Οικονομικών.».
3. α. Οι υπάλληλοι: i) της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, ii) της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας και
iii) της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) δεν εξετάζονται, δεν διώκονται
και δεν ενάγονται για αιτιολογημένη γνώμη ή εισήγηση
ή πρόταση που διετύπωσαν ή για πράξεις ή παραλείψεις που ενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου ισχύουν για τους
ανωτέρω υπαλλήλους και όταν ασκούν καθήκοντα ως
μέλη Συμβουλίων, Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας που
συστήνονται και λειτουργούν στις ως άνω υπηρεσίες, καθώς και για το αποσπασμένο προσωπικό στις υπηρεσίες
αυτές για πράξεις ή παραλείψεις του κατά τη διάρκειά
της. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων δεν εφαρμόζονται στις περιπτώσεις που οι ανωτέρω υπάλληλοι
έπραξαν με δόλο ή με σκοπό να προσπορίσουν στον
εαυτό τους ή σε άλλον παράνομο περιουσιακό όφελος ή
να βλάψουν το Δημόσιο ή άλλον κατά τα οριζόμενα στις
εκάστοτε ισχύουσες ποινικές διατάξεις ή σε περίπτωση
παραβίασης του απορρήτου των πληροφοριών και στοιχείων που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση
των καθηκόντων τους. Για υπαίτια πράξη ή παράλειψη
των ανωτέρω υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 106 επ. του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν.
β. Ως προς την αστική ευθύνη των ως άνω υπαλλήλων
έχει εφαρμογή το άρθρο 38 του Κώδικα Κατάστασης Πολιτικών, Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007
(Α΄ 26).
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Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου
του Κράτους.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Οι Υπουργοί
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης
και Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

Εσωτερικών

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ

Ψηφιακής Πολιτικής,
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης

Εθνικής Άμυνας

Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

Αναπληρωτής Υπουργός
Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Εξωτερικών

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΩΤΑΚΗΣ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Προστασίας του Πολίτη

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Οικονομικών

ΟΛΓΑ ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ

ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικών

Υφυπουργός
Οικονομικών

Υγείας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣ

Διοικητικής Ανασυγκρότησης

Πολιτισμού και Αθλητισμού

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ
ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΜΥΡΣΙΝΗ ΖΟΡΜΠΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΠΙΡΤΖΗΣ

ΦΩΤΙΟΣ-ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

Αναπληρωτής Υπουργός
Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής

Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων

Τουρισμού

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ

ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 23 Απριλίου 2019
Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ
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