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Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του 

Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδας για την προ-

σέγγιση της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 

άλλες διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο πρώτο

Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 
του Συντάγματος, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του 
Υπουργείου Εξωτερικών της Γεωργίας και του Υπουργείου 
Εξωτερικών της Ελλάδας για την προσέγγιση της Γεωργίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπογράφηκε στις Βρυξέλλες, 
στις 3 Δεκεμβρίου 2013, το κείμενο του οποίου σε πρωτό-
τυπο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα έχει ως εξής:

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
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Άρθρο δεύτερο

Το Πρωτόκολλο Τροποποίησης του κυρούμενου Μνη-
μονίου κατά το άρθρο 5 αυτού θα τεθεί σε ισχύ σύμφωνα 
με τους όρους του άρθρου 6 του Μνημονίου.

Άρθρο τρίτο

Χρόνος φοίτησης στις Ανώτερες 

Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών

1. Η παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν. 4361/2016 (Α΄10), 
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η τριετής φοίτηση στις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχο-
λές Υπαξιωματικών (ΑΣΣΥ) άρχεται από το ακαδημαϊκό 
έτος 2015-2016 και καταλαμβάνει τους εισαχθέντες στις 
ΑΣΣΥ κατά το ως άνω ακαδημαϊκό έτος.»

2. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από τη δη-
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο τέταρτο

1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄ 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3213/2003 (Α΄309), όπως 
ισχύει, προστίθεται η φράση:

«με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρ-
θρου 8 του παρόντος νόμου».

2. Το στοιχείο iii΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικαθίσταται 
ως εξής:

«iii. Οι μετοχές ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών 
(με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγράφων 
1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου), τα ομόλογα 
και ομολογίες κάθε είδους, τα μερίδια αμοιβαίων κεφα-
λαίων κάθε είδους και τα παράγωγα χρηματοοικονομικά 
προϊόντα κάθε είδους.»

3. Το στοιχείο viii΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 3213/2003, όπως ισχύει, αντικαθίσταται 
ως εξής:

«viii. Η συμμετοχή σε κάθε είδους εταιρεία ή επιχείρη-
ση (με την επιφύλαξη της απαγόρευσης των παραγρά-
φων 1 και 2 του άρθρου 8 του παρόντος νόμου).»

4. Στο στοιχείο θ΄ της παρ. 2 του άρθρου 3Α του        
Ν.3213/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, μετά την 
λέξη «Κυβέρνηση» προστίθεται η φράση: «ως τακτικό 
μέλος».

5. Το άρθρο 8 του Ν. 3213/2003 όπως ισχύει αντικα-
θίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8
Απαγόρευση συμμετοχής σε εταιρεία με 
έδρα στην αλλοδαπή για πολιτικά πρόσωπα, 
απαγορεύσεις συμμετοχής σε εταιρείες με έδρα 
μη συνεργάσιμα φορολογικά κράτη και κράτη με 
προνομιακό φορολογικό καθεστώς

1. Στον Πρωθυπουργό, στους Αρχηγούς των πολιτικών 
κομμάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό ή το Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο, καθώς και όσων λαμβάνουν κρατική 
χρηματοδότηση, στους Υπουργούς, στους αναπληρωτές 
υπουργούς και τους Υφυπουργούς, στους βουλευτές και 
τους ευρωβουλευτές και όσους διαχειρίζονται τα οικο-
νομικά των πολιτικών κομμάτων ως ανωτέρω, στους 
Γενικούς και Ειδικούς Γραμματείς της Βουλής και της 

Γενικής Κυβέρνησης, στους περιφερειάρχες και στους 
Δημάρχους απαγορεύεται η συμμετοχή στη διοίκηση ή 
στο κεφάλαιο εταιρειών, που έχουν έδρα πραγματική ή 
καταστατική στην αλλοδαπή είτε αυτοπροσώπως, είτε 
με παρένθετα πρόσωπα.

2. Στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσε-
ων, στους δικαστικούς και εισαγγελικούς λειτουργούς, 
στους Προέδρους, Διοικητές, Υποδιοικητές και Γενικούς 
Διευθυντές πιστωτικών ιδρυμάτων, που ελέγχονται από 
το κράτος, καθώς επίσης στα πρόσωπα των περιπτώσε-
ων θ΄ και ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρό-
ντος νόμου ως και στα πρόσωπα που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου απαγορεύεται να 
συμμετέχουν είτε οι ίδιοι, είτε με παρένθετα πρόσωπα, 
στο κεφάλαιο ή στη διοίκηση εταιρειών, που έχουν πραγ-
ματική ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο 
στο, φορολογικό τομέα ή σε κράτος, που έχει προνομι-
ακό φορολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 
65 του Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, 
Α΄167) και των υπουργικών αποφάσεων, που έχουν εκδο-
θεί βάσει των ως άνω διατάξεων και ισχύουν κάθε φορά.

3. Η κατά παράβαση της παραγράφου 1 άμεση ή δια 
παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει 
έδρα στην αλλοδαπή τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχι-
στον δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από δέκα χι-
λιάδες (10.000) ευρώ έως πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) 
ευρώ. Η κατά παράβαση της παραγράφου 2 άμεση ή δια 
παρένθετου προσώπου συμμετοχή σε εταιρεία, που έχει 
έδρα σε: α) κράτος μη συνεργάσιμο στο φορολογικό 
τομέα κατά την έννοια υπουργικής απόφασης, που εκδί-
δεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 5 του άρθρου 
65 του Ν. 4172/2013, ή β) κράτος, που έχει προνομιακό 
φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια υπουργικής από-
φασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 
6 και 7 του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, τιμωρείται με 
την ίδια ποινή.

4. Για τις ανάγκες του παρόντος άρθρου παρένθετα 
πρόσωπα των ατόμων, που αναφέρονται στις παραγρά-
φους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, είναι:

α) οι σύζυγοι και οι εν διαστάσει σύζυγοί τους και τα 
πρόσωπα, με τα οποία έχουν συνάψει σύμφωνο συμ-
βίωσης,

β) οι πρώτου βαθμού συγγενείς τους,
γ) το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο ενεργεί, για 

οποιαδήποτε αιτία, για λογαριασμό ή καθ’ υπόδειξη ή 
κατ’ εντολή άλλου προσώπου, που κατέχει μία εκ των 
ιδιοτήτων που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 
του παρόντος άρθρου.

5.α Μέσα σε αποκλειστική προθεσμία εξήντα ημερών 
από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, τα πρόσωπα 
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρ-
θρου οφείλουν να μεταβιβάσουν τα περιουσιακά στοι-
χεία που αναφέρονται στην διάταξη.

β. Η μεταβίβαση δεν επηρεάζει και δεν αίρει το αξιό-
ποινο για τις ήδη συντελεσθείσες παραβάσεις των δια-
τάξεων που αφορούν σε εταιρίες που έχουν πραγματική 
ή καταστατική έδρα σε κράτος μη συνεργάσιμο στο φο-
ρολογικό τομέα ή σε κράτος που έχει προνομιακό φο-
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ρολογικό καθεστώς κατά την έννοια του άρθρου 65 του          
Ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, Α΄167) 
και των υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί κατ’ 
επίκληση των ως άνω διατάξεων, όπως ισχύουν.

6. Η διάταξη του άρθρου 2 του Ποινικού Κώδικα δεν 
εφαρμόζεται για τις άνω παραβάσεις.

7. Το άρθρο 178 του Ν. 4389/2016 (Α΄97) καταργείται 
από τότε, που τέθηκε σε ισχύ.»

Άρθρο πέμπτο

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και του Μνημονίου 
Συνεργασίας που κυρώνεται από την πλήρωση των προϋποθέσεων του άρθρου 6 αυτού. 

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου 
του Κράτους.

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2016

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

 Αναπληρωτής Υπουργός 
Εσωτερικών και Διοικητικής Εσωτερικών και Διοικητικής Αναπληρωτής Υπουργός
Ανασυγκρότησης Ανασυγκρότησης Εθνικής Άμυνας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΙΤΣΑΣ

Παιδείας, Έρευνας  Αναπληρωτής Υπουργός
και Θρησκευμάτων Εξωτερικών Εξωτερικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ

  Αναπληρωτής Υπουργός 
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Οικονομικών
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2016

Ο επί της Δικαιοσύνης Υπουργός
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
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Την ευθύνη για την εκτύπωση, διαχείριση και κυκλοφορία των φύλλων της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως, (ΦΕΚ) στην έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση, έχει το Εθνικό Tυπογραφείο το 
οποίο αποτελεί δημόσια υπηρεσία η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη-
τικής Ανασυγκρότησης. Το Εθνικό Τυπογραφείο έχει επίσης την ευθύνη για την κάλυψη των 
εκτυπωτικών αναγκών του Δημοσίου. (Ν. 3469/2006, Α΄ 131).

     

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
Η ηλεκτρονική μορφή των ΦΕΚ καθώς και διάφορες πληροφορίες που σχετίζονται με 

αυτά, διατίθενται δωρεάν από την ιστοσελίδα www.et.gr. Για τα ΦΕΚ που δεν έχουν ψη-
φιοποιηθεί και καταχωρισθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα δίνεται η δυνατότητα δωρεάν απο-
στολής με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μετά από αίτηση που υποβάλλεται ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η έντυπη μορφή των ΦΕΚ διατίθεται για μεμονωμένα φύλλα με το ανάλογο κόστος από 
το τμήμα Πωλήσεων απευθείας ή με ταχυδρομική αποστολή μέσω αίτησης παραγγελίας στα 
ΚΕΠ, ενώ για ετήσια συνδρομή από το τμήμα Συνδρομητών. Tο κόστος για ασπρόμαυρο ΦΕΚ 
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1€, προσαυξανόμενο κατά 0,20€ για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή 
μέρος αυτού.

Τρόπος αποστολής κειμένων προς δημοσίευση

-  Τα κείμενα για δημοσίευση στο ΦΕΚ, από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και τους φορείς 
του δημόσιου τομέα, αποστέλλονται στην διεύθυνση webmaster.et@et.gr με  χρήση 
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.

-  Οι περιλήψεις Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων, αποστέλλονται στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση dds@et.gr με τη χρήση απλού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

-  Κατ’ εξαίρεση, πολίτες οι οποίοι δεν έχουν αποκτήσει προηγμένη ηλεκτρονική υπογρα-
φή, μπορούν να αποστέλλουν ταχυδρομικά ή να καταθέτουν  με εκπρόσωπό τους κείμε-
να προς δημοσίευση αποτυπωμένα σε χαρτί, στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

Πληροφορίες σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την 

πώληση των τευχών και τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες θα βρεί-

τε στην ιστοσελίδα. Επίσης στην ιστοσελίδα μπορείτε να αναζητήσετε πληροφορίες 

σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, εφόσον γνωρίζετε τον Κωδικό Αριθ-

μό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Τον ΚΑΔ εκδίδει το Εθνικό Tυπογραφείο για όλα τα κείμενα που 
πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΚΑΛΥΨΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ του Δημοσίου και των φορέων του 

Το Εθνικό Τυπογραφείο μετά από αίτημα φορέα του Δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει 
και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους, φακέλους 
αλληλογραφίας, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες. 

E     

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136) 
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστοσελίδα: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
της ιστοσελίδας:  helpdesk.et@et.gr 
Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr
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