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Το ΜΠ∆Σ ως βασική µεταρρύθµιση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης  
Ο νόµος 3871/2010 καθιέρωσε στη χώρα µας τη σύνταξη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 

∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής (ΜΠ∆Σ), που στοχεύει στην απεικόνιση της δηµοσιονοµικής 
στρατηγικής της Γενικής Κυβέρνησης, ως ένα ενιαίο σύνολο, σε πολυετή ορίζοντα.  

Στο ΜΠ∆Σ παρουσιάζονται τα δηµοσιονοµικά όρια και δεσµεύσεις που έχουν αναληφθεί 
για την περίοδο 2013-2016, και περιγράφονται οι βασικές πολιτικές κατευθύνσεις και 
προτεραιότητες. Καθορίζονται, επίσης συγκεκριµένοι στόχοι, χρονοδιαγράµµατα και δείκτες 
υλοποίησης στην προσπάθεια ελέγχου των δαπανών και σταδιακής µείωσης του ελλείµµατος 
µε την υιοθέτηση ανώτατων ορίων δαπανών των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης.  

Το ΜΠ∆Σ αποτελεί το µέσο µε τον οποίο οι επιλεγµένες πολιτικές της Κυβέρνησης καθώς 
και οι παρεµβάσεις που θα τις υλοποιήσουν, για την χρονική περίοδο στην οποία αναφέρεται, 
τίθενται προς δηµόσια συζήτηση και ψήφιση, µε ξεκάθαρη µορφή. Συνεπώς, ο ετήσιος 
Προϋπολογισµός δεν είναι κάτι ξεχωριστό, αλλά τµήµα του συνόλου της µεσοπρόθεσµης 
πολιτικής. Με τον τρόπο αυτό, ο έλεγχος του Κοινοβουλίου καθίσταται ουσιαστικότερος, 
αφού µπορεί να παρακολουθεί στενά το βαθµό υλοποίησης των παρεµβάσεων, να ελέγχει την 
εκτέλεσή τους, να προτείνει διορθώσεις και να κρίνει το αποτέλεσµα µε βάση τα οφέλη που 
προέκυψαν.  

Περιεχόµενο του ΜΠ∆Σ  
Σύµφωνα µε το νόµο 3871/2010, το ΜΠ∆Σ, περιλαµβάνει, για το έτος Προϋπολογισµού 

και τα τρία επόµενα έτη, κατά κύριο λόγο:  
• τους µεσοπρόθεσµους στόχους για τη Γενική Κυβέρνηση και τους επιµέρους φορείς της,  
• την περιγραφή και αξιολόγηση των µακροοικονοµικών και δηµοσιονοµικών εξελίξεων 

και προβλέψεων για τα δύο προηγούµενα έτη, το τρέχον έτος, το έτος προϋπολογισµού και τα 
επόµενα τρία έτη,  

• όλες τις παραδοχές των οικονοµικών και δηµοσιονοµικών προβλέψεων (ελαστικότητες 
και ποσοστά συµµόρφωσης για τις κύριες πηγές των εσόδων, αριθµό εργαζόµενων, 
µισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελίξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, 
δαπάνες επενδύσεων και δαπάνες τόκων),  

• τις κύριες πηγές κινδύνου για τις δηµοσιονοµικές προβλέψεις,  
• το στόχο για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης,  
• τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική Κυβέρνηση καθώς και τα ανώτατα 

όρια του Κρατικού Προϋπολογισµού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο,  
• τις δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική 

ασφάλιση για τα αντίστοιχα έτη,  
• τις προβλεπόµενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά Υπουργείο για τον 

Προϋπολογισµό του επόµενου έτους, καθώς και τις συνολικές δαπάνες τους για την περίοδο,  
• τα έσοδα και τις δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης ανά οικονοµική κατηγορία και τις 

προβλέψεις για τα φορολογικά έσοδα και τις δαπάνες για την περίοδο,  
• τις εκτιµήσεις ανά οικονοµική κατηγορία των ακαθάριστων εξόδων, εσόδων, και 

ελλείµµατος ή πλεονάσµατος του Κοινωνικού Προϋπολογισµού και των Ενοποιηµένων 
Προϋπολογισµών της τοπικής αυτοδιοίκησης.   
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Μεθοδολογία κατάρτισης του ΜΠ∆Σ  
Η µεθοδολογία κατάρτισης του ΜΠ∆Σ 2013-2016 έχει αλλάξει σηµαντικά σε σχέση µε το 

προηγούµενο:  
• Ως δηµοσιονοµικός στόχος δεν ορίζεται πλέον το αποτέλεσµα (έλλειµµα/πλεόνασµα) της 

Γενικής Κυβέρνησης, αλλά το πρωτογενές αποτέλεσµα της Γενικής Κυβέρνησης, που 
αποτυπώνει µε περισσότερη ακρίβεια τις πραγµατικές επιδόσεις της λειτουργίας του κράτους.  

• Υπήρξε ενεργή συµµετοχή των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στην κατάρτιση του 
ΜΠ∆Σ, αφού έγινε συγκέντρωση και επεξεργασία των προβολών των οικονοµικών τους 
µεγεθών, κατόπιν σχετικής εγκυκλίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ). 
Συνεπώς, η κατάρτιση του ΜΠ∆Σ ενσωµάτωσε τις πραγµατικές προβολές των αναγκών τους, 
όπως τις καθόρισαν οι ίδιοι οι φορείς.  

• Έχει ενσωµατωθεί για πολλούς υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης ένας πολύ 
µεγαλύτερος αριθµός οικονοµικών στοιχείων. Πολλά από τα στοιχεία αυτά συλλέχτηκαν και 
αξιολογήθηκαν για πρώτη φορά, προσδίδοντας κύρος, διαφάνεια και αξιοπιστία στη 
διαδικασία κατάρτισης του ΜΠ∆Σ.  

• Οι αποδόσεις των δηµοσιονοµικών παρεµβάσεων, παλαιών και νέων, έχουν 
επανεκτιµηθεί ή υπολογισθεί, αντίστοιχα, µε απόλυτα αξιόπιστο τρόπο, µε βάση είτε 
ιστορικά στοιχεία είτε προβολές µε επεξεργασία µεγάλων αντιπροσωπευτικών δειγµάτων, 
είτε τέλος αναλύσεις εξωτερικών φορέων (Spending Review του ΚΕΠΕ, µελέτη του ICAP) 
και υπηρεσιών του ΓΛΚ.  

Επί πλέον, έχει ξεκινήσει η διαδικασία για τον πλήρη ανασχεδιασµό της κατάρτισης και 
παρακολούθησης του ΜΠ∆Σ µε:  

• Τη δηµιουργία Γενικών ∆ιευθύνσεων Οικονοµικών Υπηρεσιών σε όλα τα Υπουργεία, µε 
σκοπό την ενοποίηση όλων των οικονοµικών υπηρεσιών υπό την αρµοδιότητα/εποπτεία των 
Γενικών ∆ιευθυντών (Accounting Officers). Οι Γενικές ∆ιευθύνσεις θα έχουν την ευθύνη 
προετοιµασίας και επεξεργασίας εποπτείας του ΜΠ∆Σ του Υπουργείου και των 
εποπτευοµένων φορέων του, της ενοποίησης των Προϋπολογισµών των εποπτευοµένων 
φορέων καθώς και της παρακολούθησης της εκτέλεσης των Προϋπολογισµών όλων των 
φορέων του Υπουργείου.  

• Τη θεσµοθέτηση µηχανισµού παρακολούθησης των ∆ΕΚΟ που υπάγονται στη Γενική 
Κυβέρνηση µε τήρηση µηνιαίων στόχων και την επιβολή ποινών σε περιπτώσεις απόκλισης.  

• Τη θεσµοθέτηση µηχανισµού παρακολούθησης των προϋπολογισµών ΟΤΑ α΄ βαθµού 
(∆ήµων) για τη δηµιουργία συνθηκών δηµοσιονοµικής σταθερότητας.  

• Την αλλαγή της νοµοθεσίας που διέπει την παρακολούθηση της εκτέλεσης των 
Προϋπολογισµών των ΝΠ∆∆ και ΝΠΙ∆ που επιχορηγούνται από τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό.  

• Τη λειτουργική ενίσχυση του µητρώου δεσµεύσεων για τον έλεγχο των υποχρεώσεων 
όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε πραγµατικό σχεδόν χρόνο, µε στόχο τη µη 
συσσώρευση ληξιπρόθεσµων οφειλών στο µέλλον.  
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ B. ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ  

 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις και προκειµένου να περισταλεί η δηµοσιονοµική δαπάνη 

των καταβαλλόµενων από το ∆ηµόσιο συντάξεων καταργείται η συνταξιοδότηση από το 
∆ηµόσιο των βουλευτών και των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. α’ βαθµού που θα εκλεγούν 
µετά την ισχύ του νόµου αυτού,  και µειώνονται οι καταβαλλόµενες στα πρόσωπα αυτά 
συντάξεις ή χορηγίες, αυξάνονται κατά δύο (2) έτη τα κατά περίπτωση οριζόµενα όρια 
ηλικίας συνταξιοδότησης και θεσπίζεται ανώτατο όριο στη σύνταξη που καταβάλλεται στις 
άγαµες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του ∆ηµοσίου.  

Ειδικότερα, οι ρυθµίσεις της παραγράφου αυτής είναι οι ακόλουθες: 
1. Με τις διατάξεις της υπόπαραγράφου 1 : 
Καταργείται η βουλευτική σύνταξη και η χορηγία  για όσους αποκτήσουν για πρώτη φορά 

την ιδιότητα του Βουλευτή ή του αιρετού οργάνου των ο.τ.α. α΄ βαθµού, αντίστοιχα, από την 
εποµένη της έναρξης ισχύος του νόµου αυτού (περ. α’).  
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Σύµφωνα µε την ισχύουσα συνταξιοδοτική νοµοθεσία για τα πρόσωπα που λαµβάνουν 
σύνταξη από το ∆ηµόσιο ή τον ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα και παράλληλα κατέχουν θέση του 
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα, λαµβάνοντας συγχρόνως  αποδοχές και σύνταξη : 

 i. Η καταβαλλόµενη σύνταξη περιορίζεται κατά 70% και  
 ii. Ο χρόνος υπηρεσίας τους στις θέσεις που κατέχουν δεν λογίζεται συντάξιµος από 

το ∆ηµόσιο, εκτός εάν ζητήσουν την αναστολή καταβολής της σύνταξής τους.  
Οι ανωτέρω διατάξεις δεν έχουν εφαρµογή για όσους λαµβάνουν σύνταξη αιρετού καθώς 

και για τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που καταλαµβάνουν θέση εξωκοινοβουλευτικού 
Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού ή Υφυπουργού. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περ. 
β’ έως και δ’, επεκτείνονται οι προαναφερόµενοι περιορισµοί και στα πρόσωπα αυτά.  

 Με τις διατάξεις της περ. ε’ ορίζεται ότι οι διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης δεν 
έχουν εφαρµογή για τα πρόσωπα που κατέχουν τη βουλευτική ιδιότητα καθώς και τα αιρετά 
όργανα των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού που συνταξιοδοτούνται από το ∆ηµόσιο µε µια από τις 
ιδιότητες αυτές. ∆ηλαδή δεν µπορεί να υπολογισθεί χρόνος ασφάλισης σε οποιονδήποτε 
φορέα είτε για τη θεµελίωση είτε για την προσαύξηση βουλευτικής σύνταξης ή σύνταξης 
αιρετού α’ και β’ βαθµού.  

Με τις διατάξεις της περ. στ’ προβλέπεται ότι οι δήµαρχοι διατηρούν το καθεστώς 
υγειονοµικής περίθαλψης στο οποίο υπάγονταν πριν από την εκλογή τους στις θέσεις αυτές 
και οι αναλογούσες κρατήσεις υπολογίζονται επί της αντιµισθίας που λαµβάνουν βαρύνοντας 
τους ίδιους. 

Με τις διατάξεις της περ. ζ’ προβλέπεται ότι οι συντάξεις των συνταξιούχων του 
∆ηµοσίου που εκλέγονται σε θέσεις αιρετών οργάνων των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού, µε 
εξαίρεση τους δηµάρχους και λαµβάνουν αντιµισθία, καταβάλλονται µειωµένες κατά 70%. 

Με τις διατάξεις των άρθρων 93 και 182 του ν. 3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 
προβλέπεται ότι οι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλισµένου των αιρετών οργάνων των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθµού, που έχουν παράλληλα την ιδιότητα του δηµοσίου υπαλλήλου βαρύνουν τους 
∆ήµους ή τις Περιφέρειες, κατά περίπτωση. Επειδή τα ανωτέρω συνιστούν άνιση µεταχείριση 
σε βάρος όλων των ασφαλισµένων του ∆ηµοσίου, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της περ. η’ 
προβλέπεται ότι οι ανωτέρω εισφορές ασφαλισµένου θα βαρύνουν τους ίδιους τους αιρετούς.    

Με τις διατάξεις της περ. θ’ προβλέπεται ότι οι συντάξεις των βουλευτών και των αιρετών 
οργάνων των ο.τ.α. α’ και β’ βαθµού σε περίπτωση  που λαµβάνουν και δεύτερη σύνταξη από 
οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο, µειώνονται κατά 20%. Σε 
περίπτωση που τα ανωτέρω πρόσωπα λαµβάνουν και τρίτη σύνταξη συµπεριλαµβανοµένης 
και της βουλευτικής ή της χορηγίας, το ανωτέρω ποσοστό διαµορφώνεται στο 30%.   

 Με τις διατάξεις της περ. ι’ για τους βουλευτές και τα αιρετά όργανα των ο.τ.α. α’ και β’ 
βαθµού που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα (συµπλήρωση 4 ή 8 ετών κατά 
περίπτωση) από 1-1-2013 και µετά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησής τους αυξάνεται από το 
65ο έτος στο 67ο.  

  Με τις διατάξεις της περ. ια’ ορίζεται ότι τα οριζόµενα µε τις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής για τις βουλευτικές συντάξεις, έχουν ανάλογη εφαρµογή και για τις συντάξεις των 
Προέδρων και Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης καθώς και για αυτές των Προέδρων της 
Βουλής.   

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 αυξάνεται από 1-1-2013  το κατά περίπτωση όριο 
ηλικίας συνταξιοδότησης για όσους θεµελιώνουν δικαίωµα συνταξιοδότησης  από την 
ηµεροµηνία αυτή και εφεξής, κατά δυο (2) έτη και καταργείται η διάταξη που προβλέπει την 
άµεση συνταξιοδότηση του υπαλλήλου εφόσον απολυθεί από την Υπηρεσία χωρίς 
υπαιτιότητά του.        

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 3 η µηνιαία σύνταξη ή το άθροισµα των 
συντάξεων, συµπεριλαµβανοµένων των επικουρικών καθώς και των µερισµάτων των 
Μετοχικών Ταµείων, που υπερβαίνει τα 1000€, µειώνεται ως ακολούθως:  

για συνολικά καταβαλλόµενο ποσό άνω των 1.000,ευρώ και έως 1.500,00 ευρώ, µειώνεται 
το σύνολο του ποσού κατά 5% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.000,01 ευρώ, από 1.500,01 ευρώ έως και 2.000,00 ευρώ, µειώνεται το 
σύνολο του ποσού κατά 10% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να 
υπολείπεται των 1.425,01 ευρώ, ενώ από 2.000,01 ευρώ και άνω, µειώνεται το σύνολο του 
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ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται 
των 1.800,01 ευρώ. ,  

 Για τον προσδιορισµό του ανωτέρω κατά περίπτωση ποσοστού µείωσης, λαµβάνεται 
υπόψη το ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων όπως αυτό θα έχει διαµορφωθεί την 31-12-
2012 µετά την τυχόν παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων και της 
επιπλέον εισφοράς της παρ. 14 του άρθρου 2 του ν. 4002/2011 καθώς και των τυχόν 
µειώσεων που επιβλήθηκαν µε τις διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 1 του ν. 4024/2011 
καθώς και του άρθρου 1 του ν. 4051/2012.  

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 4 καταργείται από 1-1-2013 για τους 
συνταξιούχους του ∆ηµοσίου, γενικά, η χορήγηση δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
καθώς και του Επιδόµατος Αδείας.  

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 5 θεσπίζεται από 1-1-2013 ανώτατο όριο στη 
σύνταξη που καταβάλλεται στις άγαµες θυγατέρες θανόντων συνταξιούχων του ∆ηµοσίου, το 
οποίο ανέρχεται στα 720€ µηνιαίως. Η θέσπιση του ορίου αυτού κρίθηκε επιβεβληµένη τόσο 
για δηµοσιονοµικούς όσο και για κοινωνικοασφαλιστικούς λόγους. Ταυτόχρονα, 
προβλέπονται περαιτέρω περιορισµοί στο σχετικό δικαίωµα. Έτσι σε περίπτωση που η 
δικαιούχος έχει και άλλα εισοδήµατα, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης όταν το ποσό 
των εισοδηµάτων αυτών υπερβαίνει τα 8640€ ετησίως  (αναγωγή σε  ετήσια βάση του ποσού 
των 720€). Εάν τα εισοδήµατά της είναι µικρότερα του ανωτέρω ετήσιου ποσού αλλά µε 
συνυπολογισµό και του ποσού της κύριας σύνταξης το υπερβαίνουν, η κύρια σύνταξη των 
720€ µειώνεται  κατά το υπερβάλλον ποσό. 

Η αναπροσαρµογή της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων, δεν εφαρµόζεται, σε 
περίπτωση που αυτά είναι ανήλικα ή ανάπηρα κατά ποσοστό 67% και άνω ή σπουδάζουν.  

Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 6 ορίζεται ότι το όριο ηλικίας του 60ού έτους ως 
προϋπόθεση για την καταβολή του Επιδόµατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, 
αυξάνεται από 1-1-2014 στο 64ο έτος τηρουµένων φυσικά ταυτόχρονα των λοιπών 
προϋποθέσεων καταβολής αυτού.  

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
∆ΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ   

 
Υποπαράγραφος Γ.1. Μισθολογικές διατάξεις του ∆ηµοσίου τοµέα 

 
Με τις παρούσες διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα µισθολογικού περιεχοµένου, τα οποία 

προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος ∆ηµοσιονοµικής 
Προσαρµογής. Ειδικότερα : 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 καταργούνται, από 1-1-2013, τα επιδόµατα εορτών 
και αδείας για όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆, και των 
ΟΤΑ. Με τις ίδιες διατάξεις καταργούνται τα επιδόµατα εορτών και αδείας και για όλους 
τους υπαλλήλους και τους µισθωτούς των ΝΠΙ∆.  

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 αναστέλλονται, από 1-1-2013 και µέχρι το τέλος του 
έτους 2016, οι όµοιες του άρθρου 19 του ν. 4024/2011, αναφορικά µε τη χορήγηση των 
Κινήτρων Επίτευξης Στόχων (ΚΕΣ) και ∆ηµοσιονοµικών Στόχων (ΚΕ∆Σ) στους υπαλλήλους 
του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ. 
 Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3, µειώνεται η αντιµισθία των προέδρων των δηµοτικών 
και περιφερειακών συµβουλίων κατά 50%. Η µείωση αυτοµάτως επεκτείνεται και στην 
αντιµισθία των συµπαραστατών του δηµότη και της επιχείρησης και των περιφερειακών 
συµπαραστατών του πολίτη και της επιχείρησης.    
 Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 καταργείται και η καταβολή αποζηµίωσης στους 
αιρετούς από τη συµµετοχή τους σε συνεδριάσεις των δηµοτικών συµβουλίων, των 
οικονοµικών επιτροπών των δήµων, των επιτροπών ποιότητας ζωής των δήµων και των 
λοιπών επιτροπών των ∆ηµοτικών Συµβουλίων καθώς και των διοικητικών επιτροπών του 
άρθρου 164 του ν.3852/2010 κατ΄ εφαρµογή των προβλεπόµενων υποχρεώσεων που 
απορρέουν από το Μνηµόνιο Συνεννόησης.  
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 Επίσης, µε την περίπτωση 5, από 1.1.2013, οι αποδοχές, οι αποζηµιώσεις, τα έξοδα 
παράστασης και οι πάσης φύσεως αµοιβές των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, 
Αντιπροέδρων, ∆ιευθυνόντων Συµβούλων, καθώς και των µελών του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου των Ιδρυµάτων και των Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου των ∆ήµων και 
των Περιφερειών, καθώς και των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου αυτών, 
συµπεριλαµβανοµένων των Συνδέσµων των Ο.Τ.Α., αλλά και των ανωνύµων εταιρειών, στις 
οποίες οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης κατέχουν ποσοστό πάνω από το 50% του 
µετοχικού κεφαλαίου, µειώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).   

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 6 µειώνονται εκ νέου οι αποδοχές των γενικών 
γραµµατέων υπουργείων, των γενικών γραµµατέων αποκεντρωµένων διοικήσεων, καθώς και 
των ειδικών γραµµατέων υπουργείων.  

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 7 προβλέπεται η πλήρης ένταξη των υπαλλήλων της 
ΕΥΠ και της Προεδρίας της ∆ηµοκρατίας στις διατάξεις του Κεφαλαίου ∆εύτερου του ν. 
4024/2011 και συνεπώς, από 1-1-2013 και εφεξής στους εν λόγω υπαλλήλους έχουν 
αποκλειστική εφαρµογή οι διατάξεις του εν λόγω νόµου. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 8 προβλέπεται, από 1-1-2013, η µείωση των αποδοχών 
και λοιπών αποζηµιώσεων των προέδρων, αντιπροέδρων και µελών όλων των Ανεξάρτητων 
∆ιοικητικών Αρχών, καθώς και των ∆ιοικητών, Υποδιοικητών, των Προέδρων, 
Αντιπροέδρων, διευθυνόντων συµβούλων και των µελών του ∆.Σ. των Ν.Π.∆.∆. και 
των Ν.Π.Ι.∆. της περίπτωσης 12 της παρούσας υποπαραγράφου, πλην των 
αναφεροµένων στην περ. 5 κατά ποσοστό 20%. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 
3833/2010 (Α’ 40)   καταργείται από 1.1.2013. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 9 καταργείται, από 1-1-2013, το χρονοεπίδοµα που 
καταβάλλεται στους δικηγόρους µε έµµισθη εντολή του δηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 10 καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις της 
παραγράφου 9 του άρθρου 55 του ν. 4075/2012 (Α’89).  

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 11, από 1-1-2013 καταργείται η προβλεπόµενη από τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 58 του ν. 3528/2007 προσαύξηση αποδοχών σε 
όσους χορηγείται άδεια υπηρεσιακής εκπαίδευσης στο εσωτερικό. Επιπλέον, ορίζεται ρητά 
ότι, στους υπαλλήλους που χορηγείται άδεια για µετεκπαίδευση ή µεταπτυχιακή εκπαίδευση 
στο εξωτερικό, για τον υπολογισµό της προσαύξησης λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός 
µισθός. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 12, ορίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν το 
βαθµολογικό και µισθολογικό καθεστώς των υπαλλήλων του άρθρου 4 του Κεφαλαίου 
∆εύτερου του ν. 4024/2011, δηλαδή των υπαλλήλων του ∆ηµοσίου, των ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ, 
έχουν ανάλογη εφαρµογή, από 1-1-2013 και στο προσωπικό των νοµικών προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.∆.), που ανήκουν στο Κράτος ή σε Ν.Π.∆.∆. ή σε Ο.Τ.Α., κατά την 
έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού 
και ελέγχου της πλειοψηφίας της ∆ιοίκησής της, συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και 
Τοπικών Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων, ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε της 
κείµενες διατάξεις, από πόρους των ως άνω φορέων κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου 
προϋπολογισµού της, καθώς και των λοιπών δηµόσιων επιχειρήσεων, οργανισµών και 
ανωνύµων εταιρειών, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ 
του ν. 3429/2005 (Α’314), όπως έχουν τροποποιηθεί µε της διατάξεις της παρ. 1 α του 
άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α’212).  

Για την οµαλότερη και αποτελεσµατικότερη εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων µπορούν 
να εκδίδονται κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών και ∆ιοικητικής 
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, οι οποίες µπορούν να ανατρέχουν στην 
έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου.   

Επίσης προβλέπεται ότι από την έναρξη ισχύος των ανωτέρω διατάξεων για τους εν λόγω 
υπαλλήλους, παύουν να εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4024/2011, όπως 
ισχύουν, εκτός από αυτές της παραγράφου 2 για το ανώτατο όριο αποδοχών.  

Με τις διατάξεις των περίπτωσης 13 έως 36 προβλέπονται, από 1-8-2012, οι µειώσεις επί 
των αποδοχών όλων των αµειβοµένων µε ειδικά µισθολόγια. 
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Με τις διατάξεις της περίπτωσης 37, προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών θα καθορισθεί ο χρόνος και ο τρόπος επιστροφής των αχρεωστήτως 
καταβληθεισών αποδοχών, λόγω της εφαρµογής των διατάξεων που προβλέπουν την 
περικοπή των αποδοχών των αµειβοµένων µε ειδικά µισθολόγια.   

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 38 καθορίζονται θέµατα που αναφέρονται στη 
χορήγηση χρονοεπιδόµατος σε όλους τους λειτουργούς και υπαλλήλους του ∆ηµοσίου που 
αµείβονται µε ειδικά µισθολόγια. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 39, για δηµοσιονοµικούς λόγους, οι δύο τελευταίες 
δόσεις της έκτακτης παροχής στους εν ενεργεία δικαστικούς λειτουργούς και µέλη του 
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, η καταβολή των οποίων προβλέπεται για τα έτη 2012 και 
2013, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 5 του ν.3620/2007 (ΦΕΚ 276 
Α’), όπως ισχύει, θα καταβληθούν τα έτη 2013 και 2014, όπως αναλυτικά αναφέρεται στην 
προτεινόµενη διάταξη. Σχετική χρονική µετακίνηση της καταβολής ισχύει και για τους 
συνταξιούχους δικαστικούς. 
 
Υποπαράγραφος Γ. 2. Πληρωµή δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών- εκκαθάριση 
ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων 
 

Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την εκκαθάριση των 
ληξιπρόθεσµων οφειλών και τις πληρωµές δαπανών παρελθόντων ετών, φορέων της γενικής 
κυβέρνησης. Ειδικότερα: 

Με τις διατάξεις του αρθ. 20 του ν.3871/2010 (Α’ 141), αντικαταστάθηκαν οι όµοιες του 
αρθ. 20 του ν.2362/1995 (Α’ 247) και καταργήθηκε η ρύθµιση µε την οποία παρεχόταν η 
δυνατότητα πληρωµής υποχρεώσεων που αναλήφθησαν καθ΄ υπέρβαση των εγγεγραµµένων 
στους οικείους προϋπολογισµούς σχετικών πιστώσεων, µετά από κοινή απόφαση του 
Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονοµικών. 

Οι ανωτέρω διατάξεις, που ίσχυσαν από 1-1-2011, θεσπίστηκαν προς το σκοπό 
αυστηροποίησης του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
οικείους ∆ιατάκτες και την αποφυγή της δηµιουργίας ανεξόφλητων υποχρεώσεων προς 
τρίτους. 

Όµως, κατά την πρώτη εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων προέκυψαν προβλήµατα σχετικά 
µε την πληρωµή δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών, καθώς και του οικονοµικού έτους 
2011, εξαιτίας της µη έκδοσης της προαναφερόµενης κ.υ.α. και της µη προσαρµογής των 
οικείων φορέων στο νέο δηµοσιονοµικό περιβάλλον, παρά τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν. Αποτέλεσµα όλων αυτών υπήρξε η δηµιουργία ληξιπρόθεσµων οφειλών προς 
τρίτους-πιστωτές των οικείων φορέων και η αδυναµία πληρωµής των σχετικών δαπανών µε 
το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. 

Ενόψει των ανωτέρω και προς το σκοπό: α) τακτοποίησης των υφιστάµενων 
δηµοσιονοµικών εκκρεµοτήτων, β) άρσης του αδιεξόδου στο οποίο έχουν περιέλθει πολλοί 
από τους πιστωτές των δηµόσιων φορέων, οι οποίοι σηµειωτέον έχουν εκπληρώσει τις 
φορολογικές τους υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο (καταβολή φόρων εισοδήµατος, ΦΠΑ κ.λπ.) 
για εισοδήµατα που δεν έχουν πραγµατοποιήσει, γ) αποφυγής άσκοπων δικαστικών 
διενέξεων και αποκατάστασης της πιστωτικής αξιοπιστίας του ∆ηµοσίου,  δ) τόνωσης, τέλος, 
της αγοράς υπό τις παρούσες δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες, µε την παροχή της ανάλογης 
ρευστότητας προς τους δικαιούχους επιχειρηµατίες, προτείνεται η κατωτέρω διάταξη µε την 
οποία προβλέπονται συνοπτικά, τα ακόλουθα: 

i. Παροχή της δυνατότητας πληρωµής των εν λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις νοµιµότητας και κανονικότητας των σχετικών δαπανών, πλην 
εκείνων που προβλέπουν την ύπαρξη σχετικών πιστώσεων και τη νόµιµη ανάληψη των 
υποχρεώσεων. 

ii. Την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων µετά την υπογραφή µνηµονίου κατανόησης 
που θα αποτρέπει τη δηµιουργία νέων ληξιπρόθεσµων οφειλών. 

Επισηµαίνεται, όπως άλλωστε προκύπτει και από την προτεινόµενη διάταξη ότι, οι 
ρυθµίσεις αυτής προωθούνται όλως εξαιρετικά για την τακτοποίηση των υφιστάµενων 
δηµοσιονοµικών εκκρεµοτήτων και σε καµία περίπτωση δεν θα αποτελέσουν προηγούµενο 
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για τη θεραπεία παρόµοιων καταστάσεων στο µέλλον. Αυτό διασφαλίζεται µε την 
υποπερίπτωση β’ της περίπτωσης 1  µε την οποία τίθενται προ των ευθυνών τους (αρθ. 3Β, 
ν.2362/1995, όπως ισχύει),  οι αρµόδιοι οικονοµικά υπεύθυνοι των φορέων. 

Η παρεχόµενη, µε τις προτεινόµενες διατάξεις, δυνατότητα πληρωµής των ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων περιλαµβάνει και φορείς της γενικής κυβέρνησης για τους οποίους το 
υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη δυνατότητα επιχορήγησης από τον κρατικό 
προϋπολογισµό. Με την προτεινόµενη διάταξη της περίπτωσης 2 παρέχεται η ευχέρεια 
επιχορήγησης των εν λόγω φορέων αποκλειστικά και µόνο για την εκκαθάριση των 
προαναφερόµενων υποχρεώσεων. 

 Τα στρατιωτικά νοσοκοµεία και φαρµακεία, το ΝΙΜΤΣ και το Κέντρο Εφοδιασµού 
Ναυτικού, πραγµατοποίησαν προµήθειες χωρίς να ακολουθήσουν τις προβλεπόµενες 
διαδικασίες για τη διενέργεια των διαγωνισµών. Με τη ρύθµιση της περίπτωσης 3 παρέχεται 
η δυνατότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων αυτών που δηµιουργήθηκαν µέχρι την 
31/12/2011. Ανάλογη ρύθµιση έγινε µε το ν.3867/2010 για τις υποχρεώσεις των νοσοκοµείων 
του ΕΣΥ.  

Η ρύθµιση της περίπτωσης 4 κρίνεται επιβεβληµένη, διότι οι εν λόγω δαπάνες, λόγω της 
φύσεώς τους και του κατεπείγοντος χαρακτήρα τους, είναι απρόβλεπτες και δεν είναι 
δυνατόν να προηγηθεί δέσµευση των αναγκαίων τακτικών ή επιτροπικών πιστώσεων πριν τη 
δηµιουργία της δαπάνης, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του π.δ. 113/2000. ∆οθέντος ότι η αµοιβή 
και τα έξοδα καταβάλλονται πάντοτε απολογιστικά, µετά παρέλευση ικανού χρόνου, έως και 
πενταετίας από τη χορήγηση της εντολής για την πραγµατοποίηση της ενέργειας που 
συνεπάγεται τη δαπάνη, η γνωστοποίηση των δαπανών αυτών στην αρµόδια υπηρεσία του 
Ν.Σ.Κ γίνεται µετά την πραγµατοποίησή τους και το  πραγµατικό ύψος της δαπάνης 
προκύπτει µόνο από την εκκαθάριση των υποβληθέντων στην υπηρεσία δικαιολογητικών. 
Ενδεικτικά, κατά τη χορήγηση εντολής σε δικηγορική εταιρία της αλλοδαπής για τη 
δικαστική εκπροσώπηση της Ελληνικής ∆ηµοκρατίας ενώπιον αλλοδαπού δικαστηρίου ή για 
τη δικαστική εκπροσώπηση του ∆ηµοσίου ενώπιον ηµεδαπού δικαστηρίου, στην περιφέρεια 
του οποίου δεν λειτουργεί υπηρεσιακή µονάδα του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, δεν 
µπορεί να προβλεφθεί η πορεία και η έκβαση της δίκης (συζήτηση, αναβολές, άσκηση 
ενδίκων µέσων), ώστε να προσδιοριστούν εκ των προτέρων η αµοιβή και τα έξοδα του 
νοµικού παραστάτη. 

Με την περίπτωση 5 επιµηκύνεται κατά ένα δεκαήµερο η προθεσµία που προβλέπεται 
από τις διατάξεις του άρθρου7, παράγραφος 4, του π.δ/τος 113/2010 (Α’ 194), για την 
αποστολή στοιχείων του Μητρώου ∆εσµεύσεων στις αρµόδιες ∆/νσεις του Γ.Λ.Κράτους. 

Τέλος, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να ρυθµίσει µε απόφασή 
του τις λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. 

 
Υποπαράγραφος Γ. 3. ∆απάνες ΕΛ.ΣΤΑΤ. 

 
Κατά την εκτέλεση του προϋπολογισµού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέχοντος οικονοµικού έτους 

έχουν προκύψει προβλήµατα στην εκκαθάριση δαπανών που αφορούν: α) αµοιβές ιδιωτών 
συνεργατών, β) αµοιβή του νοµικού Συµβούλου της Αρχής, γ) αποζηµίωση για υπερωριακή 
απασχόληση των υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, λόγω µη τήρησης των διατάξεων που διέπουν 
την όλη διαδικασία πραγµατοποίησης των δαπανών αυτών. 

Οι εν λόγω παρεκκλίσεις οφείλονταν στον ετεροχρονισµό της απασχόλησης των ανωτέρω 
Συνεργατών σε σχέση µε την έκδοση των σχετικών εγκριτικών αποφάσεων, στην επιτακτικά 
επείγουσα ανάγκη δικαστικής εκπροσώπησης της Αρχής κατά το πρώτο εξάµηνο του 2012, 
καθώς και στην αλλαγή του νοµικού πλαισίου που διέπει την έκδοση αποφάσεων για την 
έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και στην ως εκ τούτου µη 
δυνατότητα αναδροµικής ισχύος της απόφασης που ενέκρινε τις υπερωρίες.  

Κατόπιν αυτού και προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή των προαναφερόµενων 
δαπανών, προτείνεται η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση. 

 
Υποπαράγραφος Γ. 4. Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΤΕΑΝ 
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Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο εκπλήρωσης 
των υποχρεώσεων της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΕΘΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α.Ε.» και τον ειδικό τίτλο «ΕΤ.Ε.Α.Ν. 
Α.Ε.» προς τα πιστωτικά ιδρύµατα, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία της. Ειδικότερα: 

Με την περίπτωση 1 θεσπίζεται ως νέος και εφεξής µόνος τρόπος εξόφλησης των 
υποχρεώσεων της εταιρίας  προς τα πιστωτικά ιδρύµατα η καταβολή µετρητών, προκειµένου 
η εταιρία να ανταπεξέλθει στις αυξηµένες υποχρεώσεις της λόγω κατάπτωσης εγγυήσεων 
έναντι δανείων επιχειρήσεων, στο πλαίσιο σύστασης και λειτουργίας της. 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του νόµου 3775/2009, η εταιρία εκπληρώνει τις 
υποχρεώσεις της προς τα πιστωτικά ιδρύµατα λόγω κατάπτωσης των εγγυήσεων που παρείχε, 
µε απόδοση σε αυτά οµολόγων ειδικού σκοπού που εκδόθηκαν από το Ελληνικό ∆ηµόσιο ως 
εισφορά  έναντι αύξησης του µετοχικού της κεφαλαίου. Η εκπλήρωση των υποχρεώσεων 
γινόταν µε απόδοση στα πιστωτικά ιδρύµατα οµολόγων τρέχουσας αξίας ίσης µε την αξία 
των καταπιπτουσών εγγυήσεων. Ωστόσο, κατά την εφαρµογή των διατάξεων η διαδικασία 
αυτή αποδείχθηκε επαχθής για την εταιρία, σε χρηµατοοικονοµικούς όρους, λόγω της 
χαµηλής αποτίµησης των διακρατούµενων από αυτήν οµολόγων. 

Με τη προτεινόµενη διαδικασία, η εταιρία πλέον θα λαµβάνει µετρητά από το Ελληνικό 
∆ηµόσιο και θα επιστρέφει σε αυτό ισόποσης ονοµαστικής αξίας οµόλογα, προκειµένου να 
καταβάλει µετρητά στα πιστωτικά ιδρύµατα προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών της λόγω 
κατάπτωσης εγγύησης.  

Με την περίπτωση 2, µε ανάλογη, µε εκείνη της προηγούµενης παραγράφου, διαδικασία, 
δίνεται επιπλέον η δυνατότητα στα πιστωτικά ιδρύµατα να επιστρέφουν  στην Ε.Τ.Ε.ΑΝ. ΑΕ 
οµόλογα που είχαν λάβει έναντι κατάπτωσης εγγυήσεων εντός του 2012 και µέχρι την  
έναρξη ισχύος του προτεινόµενου άρθρου και να λαµβάνουν σε µετρητά το ισόποσο της 
αξίας των εγγυήσεων που είχαν καταπέσει.  

Στο τελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στις 
προκύπτουσες µεταβολές στο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας συµπληρώνοντας τις ανάλογες 
ισχύουσες µέχρι σήµερα ρυθµίσεις. 

Με την περίπτωση 3 παρέχονται εξουσιοδοτήσεις  α. στον Υπουργό Οικονοµικών, σε 
θέµατα αρµοδιότητάς του, µε  αποφάσεις του να καθορίζει, θέµατα λεπτοµερειακού και 
τεχνικού χαρακτήρα, όπως  οι ειδικότεροι όροι της διαδικασίας αντικατάστασης και 
επιστροφής των οµολόγων, η ακύρωση ή όχι µέρους ή του συνόλου των οµολόγων και β. 
στον Υπουργό Οικονοµικών και στον, εποπτεύοντα την ΕΤ.Ε.ΑΝ. Α.Ε., Υπουργό 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών Μεταφορών και ∆ικτύων, µε κοινές αποφάσεις 
τους  και για θέµατα συναρµοδιότητάς τους, να καθορίζουν τις αναγκαίες λεπτοµέρειες για  
την εφαρµογή των προηγουµένων δύο παραγράφων. 

Με την περίπτωση 4 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παράγραφου 10 του άρθρου 22 
του νόµου 3775/2009  που  προέβλεπε την αντικατάσταση οµολόγων του Ελληνικού 
∆ηµοσίου που διακρατεί η ΕΤΕΑΝ ΑΕ µε οµόλογα µεγαλύτερης διάρκειας, συνολικής 
ονοµαστικής αξίας πεντακοσίων εκατοµµυρίων (500.000.000) ευρώ για την υλοποίηση 
προγραµµάτων της εταιρείας. Με τη γενόµενη αντικατάσταση της διάταξης αυτής που 
ουδέποτε εφαρµόσθηκε, η συνολική ονοµαστική αξία των οµολόγων που αντικαθίστανται 
προσαρµόζεται στις τρέχουσες ανάγκες υλοποίησης  των σχετικών προγραµµάτων και 
ορίζεται πλέον σε εκατό εκατοµµύρια (100.000.000) ευρώ. 

Με την περίπτωση 5 διευκρινίζεται κατηγορηµατικά για αποφυγή οποιασδήποτε 
αµφισβήτησης ότι κάθε αναφορά που γίνεται στη παρ. 10 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 
στη καταργηθείσα  εταιρεία ΤΕΜΠΕ ΑΕ θεωρείται ότι αφορά την  διάδοχό της ΕΤ.Ε.ΑΝ. ΑΕ 

Με την περίπτωση 6 καταργείται η παράγραφος 11 του άρθρου 22 του ν.3775/2009 γιατί, 
µετά τις ρυθµίσεις των προηγούµενων παραγράφων, εξέλειψε ο σκοπός της. 

 
Υποπαράγραφος  Γ.5. Ρύθµιση θεµάτων αποπληρωµής δανείων ΟΤΑ α’ και β’ βαθµού 
και λοιπών φορέων τους στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων 

 
Με την προτεινόµενη διάταξη  ρυθµίζονται θέµατα  σχετικά µε την αποπληρωµή των 

δανείων, που έχουν λάβει από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.∆.) οι Ο.Τ.Α. Α’ 
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και Β’ βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που έχουν ιδρύσει αυτοί, 
οι Σύνδεσµοι αυτών και οι ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις αυτών, προκειµένου να ενισχυθεί η 
βιωσιµότητά τους και να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας τους σε ένα 
ιδιαίτερα δυσµενές οικονοµικό περιβάλλον. 

Ειδικότερα, για την αντιµετώπιση των οικονοµικών δυσχερειών, που παρουσιάζονται 
στους Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθµού, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που 
έχουν ιδρύσει αυτοί, τους Συνδέσµους αυτών και τις ∆ηµοτικές Επιχειρήσεις αυτών, από τη 
µείωση, λόγω της οικονοµικής ύφεσης, των αποδιδόµενων Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
(Κ.Α.Π.), µε την περίπτωση 1 ρυθµίζεται άπαξ η επιµήκυνση της αποπληρωµής δανειακών 
συµβάσεων τους µε το Τ.Π.∆. µέχρι οκτώ (8) έτη, µε υποβολή σχετικής αίτησης, έως 
31.12.2012, του οικείου νοµικού προσώπου, µετά από απόφαση του αρµοδίου οργάνου του, 
στην οποία θα καθορίζεται επακριβώς ο επιθυµητός χρόνος της επιµήκυνσης. Παραλλήλως, 
χορηγείται, µε την ίδια ως άνω διαδικασία, περίοδος χάριτος διάρκειας έως τριών (3) ετών, 
εντός της οποίας καταβάλλονται µόνο τόκοι και επέρχεται, για την περίοδο αυτή, µείωση του 
επιτοκίου των συναφθέντων δανείων κατά µισή (0,5) ποσοστιαία µονάδα.    

Με την περίπτωση 2 ορίζεται ότι η αναφερόµενη στην παρ. 1α του άρθρου 49 του ν. 
3943/2011 (Α’ 66) διάρκεια παράτασης αποπληρωµής των οφειλών των εκεί αναφεροµένων 
προσώπων, ήτοι δήµων, πρώην κοινοτήτων και καθολικών διαδόχων αυτών, ως και των 
περιφερειών, που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνοµολόγησης δανείων του άρθρου 264 
του ν. 3852/2010 και των σε εκτέλεση αυτών εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων ή που 
εντάσσονται στο ειδικό πρόγραµµα για την οικονοµική τους εξυγίανση του άρθρου 262 του 
ίδιου νόµου, επιµηκύνεται  έως δέκα (10) επιπλέον έτη. 

Με την περίπτωση 3 προβλέπεται ότι η αποκλειστική προθεσµία της περ. γ της παρ. 1 
του άρθρου 49 του ν. 3943/2011, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 2 του 
ν. 4038/2012 (Α’ 14), εντός της οποίας θα πρέπει να έχει λάβει χώρα η συνοµολόγηση 
δανείων ισόποσων µε τα πάσης φύσεως υφιστάµενα στο Τ.Π.∆. χρεωστικά ανοίγµατα των 
δήµων και πρώην κοινοτήτων, παρατείνεται έως τις 31.6.2013, εφόσον έχει υποβληθεί το 
σχετικό αίτηµα το αργότερο έως  31.1.2013. 

Με την περίπτωση 4 προκειµένου να διευκολυνθεί η ρευστότητα των Ο.Τ.Α. α’ και β’ 
βαθµού κατά την έναρξη της νέας περιόδου και να καλυφθούν επαρκώς οι λοιπές τρέχουσες 
υποχρεώσεις τους (µισθοδοσία κ.λπ.), αναστέλλεται η παρακράτηση των τοκοχρεολυτικών 
δόσεων χορηγηθέντων δανείων από το Τ.Π.∆. για τον µήνα Σεπτέµβριο του έτους 2012 και 
τα τυχόν ποσά επιστρέφονται σε αυτούς κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησής τους, θα 
εξοφληθούν δε αυτά, ως και οι τυχόν λοιπές ανεξόφλητες, κατά τη 1.1.2013, οφειλές τους 
από χορηγηθέντα δάνεια, άτοκα, εντός του έτους 2013, κατά µέγιστο σε ένδεκα (11) 
ισόποσες µηνιαίες δόσεις, αρχής γενοµένης από 31.1.2013, µε απόφαση του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου του Τ.Π.∆.   

Με την περίπτωση 5 παρατείνεται έως 30.6.2013 η προθεσµία, εντός της οποίας θα 
πρέπει να συναφθεί το δάνειο, που προβλέπεται στο άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 4038/2012 , µε τις 
διατάξεις του οποίου παρέχεται η δυνατότητα στους ∆ήµους, που δεν µπορούν να 
ισοσκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και στον 
Κ.Α. που αφορά στα δάνεια το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά για τα χρέη που έχουν 
προκύψει µέχρι 31.12.2011, το οποίο θα καλυφθεί µε το προαναφερθέν δάνειο από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων.  

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ∆. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 
Υποπαράγραφος ∆.1. Tροποποίηση του ν. 3601/2007 και ν. 3864/2010 

 
Με την περίπτωση 1 τροποποιείται το άρθρο 63∆ παράγραφος 4 του ν. 3601/2007, και 

ειδικότερα, αυξάνεται από τρίµηνο σε εξάµηνο, το χρονικό διάστηµα εντός του οποίου η 
Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το ποσό της διαφοράς κατά την παράγραφο 13 του 
ίδιου νόµου. Η εν λόγω τροποποίηση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να υπάρχει επαρκής 
χρόνος για την ολοκλήρωση της αποτίµησης από τον ή τους νόµιµους ελεγκτές του συνόλου 
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των µεταβιβασθέντων περιουσιακών στοιχείων και κατόπιν για τον οριστικό καθορισµό του 
ποσού από την Τράπεζα της Ελλάδος.  

Με την περίπτωση 2 ορίζεται ότι τα πιστωτικά ιδρύµατα πρόκειται να λάβουν σηµαντική 
κεφαλαιακή ενίσχυση µε βάση τις διατάξεις που αναλυτικά αναφέρθηκαν παραπάνω. Για το 
λόγο αυτό, λαµβανοµένων υπόψη και παλαιότερων ενισχύσεων που έχουν ήδη λάβει τα ως 
άνω πιστωτικά ιδρύµατα, προβλέπεται η καταβολή από αυτά άπαξ χρηµατικού ποσού, 
συνολικού ύψους πεντακοσίων πέντε εκατοµµυρίων και εξακοσίων χιλιάδων ευρώ 
(555.600.000), όπως αυτό θα καθορισθεί επακριβώς στην σύµβαση προεγγραφής που 
υπογράφεται µεταξύ του ΤΧΣ και έκαστου πιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο θα λάβει 
κεφαλαιακή ενίσχυση βάσει των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόµου. Σηµειώνεται ότι το 
ως άνω ποσό έχει ήδη ενταχθεί στα έσοδα. 

Επίσης, προστίθεται εδάφιο στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3723/2008. Η 
ισχύουσα έως σήµερα ρύθµιση περί υποχρεωτικής σε κάθε περίπτωση καταβολής από τα 
πιστωτικά ιδρύµατα σταθερής απόδοσης 10% επί των προνοµιούχων µετοχών ιδιοκτησίας 
του ∆ηµοσίου, θέτει εν αµφιβόλω τον κατά το ενωσιακό δίκαιο χαρακτηρισµό των εν λόγω 
µετοχών ως κυρίων στοιχείων των βασικών ιδίων κεφαλαίων των εν λόγω πιστωτικών 
ιδρυµάτων. Με το προστιθέµενο εδάφιο διαφυλάσσεται ο χαρακτηρισµός αυτός, χωρίς βλάβη 
του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Με την περίπτωση 3 αντικαθίσταται η έννοια του Εκτελεστικού Συµβουλίου µε το ορθό 
Εκτελεστική Επιτροπή. 

Με την περίπτωση 4 ορίζεται ότι η Εκτελεστική Επιτροπή εκπροσωπεί το Ταµείο 
δικαστικά και εξώδικα και ασκεί οποιαδήποτε αρµοδιότητα δεν απονέµεται ρητά στο Γενικό 
Συµβούλιο. 

Με την περίπτωση 5 καθορίζεται ότι τον Πρόεδρο του Γενικού Συµβουλίου δύναται να 
αντικαθιστά οποιοδήποτε εκ των υπολοίπων µελών, εκτός βεβαίως των εκπροσώπων του 
Υπουργείου Οικονοµικών και της Τραπέζης της Ελλάδος. 

Με την περίπτωση 6 διαγράφεται η εµπλοκή της ΕΚΤ, η οποία δεν απαιτείται. 
Με την περίπτωση 7 επεκτείνεται η υφιστάµενη εξουσιοδότηση προς το Υπουργικό 

Συµβούλιο, ώστε να δύναται να προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες της σύµβασης προεγγραφής, 
σε περίπτωση κάλυψης από το Ταµείο υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών. 

Με την περίπτωση 8 επεκτείνεται η υφιστάµενη εξουσιοδότηση προς το Υπουργικό 
Συµβούλιο αναφορικά µε την περαιτέρω εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων 
κεφαλαιακής ενίσχυσης και καθορισµού των περαιτέρω όρων διάθεσης των κοινών µετοχών.  

Με την περίπτωση 9, προβλέπεται ότι η θητεία του υφισταµένου διοικητικού συµβουλίου 
παύει αυτοδίκαια και αζηµίως µε τον διορισµό των µελών του Γενικού Συµβουλίου και της 
Εκτελεστικής Επιτροπής. 

 
Υποπαράγραφος ∆.2. Ρύθµιση θεµάτων αποκρατικοποιήσεων 
 

Σκοπός της περίπτωσης 1 είναι η ρύθµιση θεµάτων κυριότητας του Ελληνικού ∆ηµοσίου 
στην έκταση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσµά, όπως αυτή περιγράφεται 
στην παράγραφο 1 του άρθρου 7 του ν. 4062/2012, και η οποία αποτελείται από τις επί 
µέρους εκτάσεις του πρώην αεροδροµίου Ελληνικού, του Εθνικού Αθλητικού Κέντρου 
Νεότητας (Ε.Α.Κ.Ν.) Αγ. Κοσµά και του πρώην Ολυµπιακού Κέντρου Ιστιοπλοΐας (Μαρίνα) 
Αγ. Κοσµά. Λόγοι δηµοσίου συµφέροντος επιβάλλουν την ενδυνάµωση της επενδυτικής 
αξίας του ακινήτου και τη διευκόλυνση της  διαδικασίας αξιοποίησής του που έχει ήδη  
δροµολογηθεί από το Ταµείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (το 
Ταµείο) και υπαγορεύουν την αποκλειστική κυριότητα του συνόλου της έκτασης του 
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού  Αγ. Κοσµά από το Ελληνικό ∆ηµόσιο προκειµένου να 
µη διασπάται η οικονοµική και νοµική ενότητα του προς αξιοποίηση ακινήτου και να 
διασφαλίζεται η οικονοµική του αξία. Η αξιοποίηση της έκτασης αυτής έχει ιδιαίτερη 
βαρύτητα,  καθώς αναµένεται να παρουσιάσει εξαιρετικής σηµασίας οφέλη σε πολλαπλό 
επίπεδο - οικονοµικό, δηµοσιονοµικό, αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό - τόσο για την Αθήνα 
όσο και για τη χώρα ευρύτερα. Επιπλέον, δεδοµένου ότι η πώληση µετοχικού κεφαλαίου της 
Ελληνικό Α.Ε. εντάσσεται στο Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων του ν. 3985/2011 είναι 
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σαφές ότι από την ενδυνάµωση της επενδυτικής αξίας του ακινήτου, µέσω της µεταβίβασης 
της κυριότητας στο Ελληνικό ∆ηµόσιο των τεσσάρων περιγραφόµενων ακινήτων 
εξυπηρετείται στο µέγιστο βαθµό το δηµόσιο συµφέρον και, συνεπώς, δικαιολογείται 
απόλυτα η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση αφού η αξιοποίηση του  ακινήτου θα έχει, µεταξύ 
άλλων, ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής και εν γένει οικονοµικής θέσης της 
χώρας, την ενίσχυση της αναπτυξιακής, τουριστικής και επενδυτικής πολιτικής, καθώς και 
την ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.  

Ειδικότερα, µε την υποπερίπτωση α’  µεταβιβάζεται προς το Ελληνικό ∆ηµόσιο η 
κυριότητα τριών (3) ακινήτων, τα οποία βρίσκονται εντός του πρώην Αεροδροµίου 
Ελληνικού. Τα ως άνω ακίνητα, όπως έχουν καταχωρηθεί και ορίζονται στο οικείο 
Υποθηκοφυλακείο, σήµερα ανήκουν κατά κυριότητα σε : 

- ΕΟΤ:  έκταση 169.450 τµ περίπου, επί της οποίας έχει ανεγερθεί το κτιριακό 
συγκρότηµα του Ανατολικού Αεροσταθµού, συνολικής επιφανείας 36.500,00 τ.µ. περίπου 
(κτίριο Saarinen) και το οποίο περιλαµβάνει τα κτίρια αναχωρήσεων, αφίξεων, ναυλωµένων 
πτήσεων, καθώς και το γειτονικό κτίριο του τελωνείου, συνολικής επιφανείας 10.000,00 τ.µ. 
περίπου. 

- ΕΛΤΑ: κτίσµα του πρώην Αεροδροµίου Ελληνικού εµβαδού 145,28 τ.µ. περίπου, το 
οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου µε αριθµό 49Α του πρώην ∆υτικού Αερολιµένα. 

- Πρώην Νοµαρχία Αθηνών, νυν Περιφέρεια Αττικής: έκταση του πρώην Αεροδροµίου 
Ελληνικού εµβαδού 40.419,00 τ.µ. περίπου. 

Τα ανωτέρω ακίνητα µετά από νεότερη τοπογράφηση και µέτρηση, περιγράφονται 
ειδικότερα στο σχέδιο της προτεινόµενης ρύθµισης, η οποία συνοδεύεται και από σχετικό 
τοπογραφικό διάγραµµα. Σηµειώνεται ότι στην περίπτωση των ακινήτων ιδιοκτησίας  ΕΛΤΑ 
και ΕΟΤ έχουν επίσης εκλείψει και οι λόγοι για τους οποίους είχαν παραχωρηθεί µε 
προγενέστερες νοµοθετικές ρυθµίσεις δικαιώµατα κυριότητας, καθώς ουδεµία χρήση των 
ακινήτων αυτών γίνεται από τον ΕΟΤ και τα ΕΛΤΑ. Τέλος, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι  
σύµφωνα µε τη νοµολογία του ΣτΕ (βλ. ενδεικτ. 283/1995) γίνεται δεκτό ότι ο νοµοθέτης, 
ιδρύοντας ν.π.δ.δ., είναι ελεύθερος να προβαίνει στην αναδιοργάνωσή τους ή την 
αναρρύθµιση των πόρων τους, µε το σκοπό της προσαρµογής τους, µέσα στα γενικότερα 
πλαίσια της κρατικής οργάνωσης, προς τις συνθήκες που επικρατούν κάθε φορά.  Κατά την 
αναδιοργάνωση αυτή ή την αναρρύθµιση των πόρων τους ο νοµοθέτης καθόλου δεν 
εµποδίζεται να ρυθµίσει και τα της τύχης της περιουσίας που έχει διατεθεί στα νοµικά αυτά 
πρόσωπα ή την οποία τα πρόσωπα αυτά έχουν, εν τω µεταξύ, αποκτήσει. Και τούτο, διότι η 
περιουσία αυτή έχει αναγνωρισθεί στα πιο πάνω νοµικά πρόσωπα όχι µε την έννοια της 
ατοµικής ιδιοκτησίας, αλλά µε το σκοπό να εξυπηρετούνται µε αυτή ή µε τους πόρους από 
αυτή οι κρατικοί σκοποί για την εξυπηρέτηση των οποίων έχουν συσταθεί. Συνεπώς, δεν 
συντρέχει για τα ν.π.δ.δ. η προστασία του άρθρου 17 του Συντάγµατος ούτε εµποδίζεται η 
ρύθµιση της τύχης της περιουσίας τους από άλλες συνταγµατικές διατάξεις. Τα ίδια ισχύουν 
και για τα νοµικά πρόσωπα που συνιστώνται από το κράτος µε τη µορφή ιδιωτικού δικαίου 
για την εξυπηρέτηση ειδικού κρατικού σκοπού ή για την άσκηση συγκεκριµένης δηµόσιας 
υπηρεσίας, καθόσον και τα νοµικά αυτά πρόσωπα ασκούν λειτουργική αρµοδιότητα της 
δηµόσιας διοίκησης, τελούν υπό την εξάρτηση και εποπτεία του κράτους και, ανεξαρτήτως 
του νοµικού χαρακτηρισµού τους ως ιδιωτικού δικαίου, αποτελούν, όπως και τα ν.π.δ.δ., 
«δηµόσια νοµικά πρόσωπα». (βλ ενδεικτ. ΕφΘεσ 1760/2000). Με δεδοµένο, λοιπόν, ότι το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο, για τις ανάγκες της διαγωνιστικής διαδικασίας, πρέπει να έχει την 
αποκλειστική κυριότητα του συνόλου της προς αξιοποίηση έκτασης µε την παρούσα ρύθµιση 
διασφαλίζεται η κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου και κάθε άλλου ακινήτου εντός των 
ορίων του ακινήτου του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσµά, όπως αυτός 
ορίζεται στο ν. 4062/2012.  

Τέλος, µε την υποπερίπτωση β’  παρέχεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση µε το Προεδρικό 
∆ιάταγµα µε το οποίο εγκρίνεται το Σχέδιο Ολοκληρωµένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού 
Πόλου Ελληνικού – Αγ. Κοσµά, να τροποποιούνται ή αναθεωρούνται γενικά πολεοδοµικά 
σχέδια, εγκεκριµένα ρυµοτοµικά σχέδια και σχέδια πόλης, καθώς και τοπικά ρυµοτοµικά 
σχέδια, οι ρυθµίσεις των οποίων, κατά το µέρος που αφορούν τον Μητροπολιτικό Πόλο 
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Ελληνικού – Αγ. Κοσµά, οφείλουν να εναρµονίζονται µε το ολοκληρωµένο σχέδιο 
ανάπτυξης της περιοχής. 

Περίπτωση 2: Με το άρθρο 1 του από 24-9-2001 π.δ. εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Αθηνών στην περιοχή «Γουδή», στο χώρο ανέγερσης 
Σχολών Αξιωµατικών Χωροφυλακής, Αρχηγείου Χωροφυλακής και λοιπών υπηρεσιών 
χωροφυλακής που καθορίστηκε µε το από 18.1.1977 π.δ. (∆’ 34) ώστε να αποχαρακτηριστεί 
ο παραπάνω χώρος και να καθοριστούν χώροι  ∆ιοίκησης-Υπουργείων και κοινοχρήστου 
χώρου πρασίνου. Με το άρθρο 2 του ως άνω π.δ., όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 
του ν. 3688/1998, εγκρίθηκαν όροι και περιορισµοί δόµησης µεταξύ άλλων του κτιρίου του 
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης (µε στοιχεία 5,6,7,8,5) µε µέγιστη συνολική δοµήσιµη επιφάνεια 
15.000 τ.µ. Στη συνέχεια εκδόθηκε το από 16 Ιουνίου 2011 π.δ. (∆’ 187) περί καθορισµού 
µέτρων προστασίας της περιοχής του όρους Υµηττού και των Μητροπολιτικών Πάρκων 
Γουδή-Ιλισσίων. Σύµφωνα µε το ως άνω π.δ., ο µεταβιβαζόµενος µε την παρούσα ρύθµιση 
χώρος, εντός του οποίου ευρίσκεται το κτίριο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, εντάσσεται στη 
Ζώνη ∆2, Περιφερειακής Προστασίας του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή του ως άνω π.δ. 
187∆/2011. Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 εδάφιο ζ του τελευταίου αυτού π.δ. οι 
επιτρεπόµενες χρήσεις στην περιφερειακή ζώνη των πάρκων είναι: περίθαλψη, κοινωνική 
πρόνοια, εκπαίδευση/έρευνα, διοίκηση, καθώς και οι επιτρεπόµενες στους Πυρήνες των 
Πάρκων. Συνεπώς η χρήση του εν λόγω χώρου από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης είναι συµβατή 
µε τον σχεδιασµό του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Η Ζώνη ∆2, στην οποία εντάσσεται 
το ακίνητο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης αποτελεί νησίδα εντός της Ζώνης ∆1. Η Ζώνη ∆1 
συνιστά πυρήνα του µητροπολιτικού πάρκου, ενώ σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 6 εδάφιο α 
του π.δ. 187∆/2011 η χρήση γης στη Ζώνη ∆1 ορίζεται ως «άλσος, ελεύθεροι χώροι, αστικό 
πράσινο» και η έκταση της Ζώνης ∆1 αποτελεί ελεύθερο κοινόχρηστο χώρο  µητροπολιτικής 
εµβέλειας που εντάσσεται στο δίκτυο υπερτοπικών πόλων πολιτισµού, αθλητισµού και 
αναψυχής του Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθηνών. Περαιτέρω το υπό διαβούλευση και 
δηµοσιευµένο από τον Οργανισµό Αθήνας Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης του Μητροπολιτικού 
Πάρκου Γουδή προβλέπει εντός της Ζώνης ∆1 ένα δίκτυο οδών που εξυπηρετούν την κίνηση 
εντός του Πάρκου.  

Η παρούσα ρύθµιση βρίσκεται σε αρµονία µε το ως άνω π.δ. 187∆/2011, αλλά και µε το 
υπό διαβούλευση Σχέδιο Γενικής ∆ιάταξης και πρόταση πολεοδοµικής µελέτης, ως έχουν 
καταρτισθεί από τον Οργανισµό Αθήνας, καθώς τηρεί τη χάραξη των ζωνών ∆1 και ∆2 στην 
περιοχή του ακινήτου του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και υλοποιεί τον σχεδιασµό 
κοινοχρήστων χώρων (πρασίνου και οδών) ως ακριβέστερα εµφαίνεται στο συνηµµένο 
ρυµοτοµικό διάγραµµα. Συντρέχει εξαιρετική περίσταση να εγκριθούν οι ως άνω 
πολεοδοµικές ρυθµίσεις σε εξειδίκευση του π.δ. 187∆/2011 που ήδη έχουν µελετηθεί και 
προταθεί για την περιοχή του ακινήτου από τον Οργανισµό Αθήνας, κατά χρονική 
προτεραιότητα και κατά παρέκκλιση από τη διαδικασία του π.δ. 187∆/2011, αλλά σε αρµονία 
µε τις ουσιαστικές ρυθµίσεις αυτού, µε σκοπό να µην υφίστανται εκκρεµότητες 
πολεοδοµικής ωρίµανσης στο ακίνητο του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης και να αξιοποιηθεί 
άµεσα για επιτακτικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος από το Ταµείο, καθώς το εν λόγω 
ακίνητο είναι ενταγµένο στον ν. 3985/2011.       

Περίπτωση 3:Με την υπ’ αριθµ. 47370/1180 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε 
και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού (∆’ 202/2002) οριοθετήθηκε 
έκταση ΣΕΛΕΤΕ στην εκτός σχεδίου περιοχή του ∆ήµου Αµαρουσίου που είχε καθοριστεί 
ως χώρος υποδοχής εγκαταστάσεων Φιλοξενίας Εκπροσώπων Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης 
(ΜΜΕ) και προσωπικού ασφαλείας και καθορίστηκαν όροι και περιορισµοί δόµησης ως 
εξής: µέγιστο ποσοστό κάλυψης 30%, συντελεστής δόµησης, 03, µέγιστος αριθµός ορόφων: 
4, µε µέγιστο ύψος κτιρίου: 20 µέτρα. Εντός της έκτασης αυτής οικοδοµήθηκε βάσει της 
οικοδοµικής αδείας 30/2002, η οποία αναθεωρήθηκε µε την ΥΑ 15180/11-4-2005, το κτίριο 
του Υπουργείο Παιδείας. Σύµφωνα µε το από Μαρτίου 2002 διάγραµµα κάλυψης µελέτης 
εφαρµογής (Β φάση) που εκπονήθηκε µε εντολή της ΑΘΗΝΑ 2004 – Οργανωτική Επιτροπή 
Ολυµπιακών Αγώνων και της ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε., εντός του όλου 
ακινήτου 230.000 τ.µ. έχει καλυφθεί επιφάνεια 35.202,07 τ.µ. και έχει πραγµατοποιηθεί 
συνολική δόµηση 65.029,17 τ.µ. Εξ αυτών τα 7.904,21 τ.µ. της καλυπτόµενης επιφάνειας 
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αντιστοιχούν στην πραγµατοποιηθείσα κάλυψη του κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας, ενώ τα 
28.582,82 τ.µ. της επιφάνειας δόµησης αντιστοιχούν στην πραγµατοποιηθείσα δόµηση του 
κτιρίου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Τα λοιπά 
κτίρια επί του όλου ακινήτου αποτελούν εγκαταστάσεις της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., η οποία αποτελεί 
καθολικό διάδοχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε βάσει του άρθρου 4 παρ. 6 α) του ν. 3027/02. Ειδικότερα 
µε τη διάταξη αυτή ορίστηκε ότι «µε τη λήξη του ακαδηµαϊκού έτους 2001-02 καταργείται το 
νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και το αρχείο της παραδίδεται στην 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. αποτελεί καθολικό διάδοχο της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.. Κάθε είδους 
κινητή και ακίνητη περιουσία και κάθε εµπράγµατο δικαίωµα του νοµικού προσώπου που 
καταργείται µεταβιβάζεται χωρίς διατυπώσεις, αυτοδικαίως και χωρίς επιβαρύνσεις στην 
κυριότητα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. Για τη µεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας αρκεί σηµείωση 
από τον υποθηκοφύλακα της µεταβίβασης στα βιβλία µετεγγραφών του οικείου 
υποθηκοφυλακείου, µε µνεία της διάταξης αυτής. Τυχόν εκκρεµείς δίκες µε διάδικο τη 
Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. συνεχίζονται χωρίς διακοπή από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο όνοµά της». Με το 
άρθρο 1 του ν.δ. 581/1970 η δια των διατάξεων του άρθρ. 24 του ν.δ. 3971/1959, όπως 
τροποποιήθηκαν από το ν.δ. 4588/1966, ιδρυθείσα Σχολή Εκπαιδευτικών Λειτουργών 
Επαγγελµατικής και Τεχνικής Εκπαιδεύσεως (ΣΕΛΕΤΕ) κατέστη Νοµικό Πρόσωπον 
∆ηµοσίου ∆ικαίου, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, 
Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου στη ΣΕΛΕΤΕ περιήλθε 
µεταξύ άλλων η χρήση, διοίκηση και η επικαρπία της χρησιµοποιούµενης από αυτήν 
ακινήτου περιουσίας, εφ΄ ής η κυριότητα διατηρείται υπέρ του ∆ηµοσίου. Συντρέχει 
επιτακτικός, άµεσος και κατεπείγων λόγος δηµοσίου συµφέροντος να κατατµηθεί το 
ανωτέρω ακίνητο στο τµήµα αυτού όπου στεγάζεται το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού και στο λοιπό τµήµα αυτού σε συµφωνία µε 
τους τεθέντες από την υπ’ αριθµ. 47370/1180 κοινή απόφαση των Υπουργών ΠΕΧΩ∆Ε και 
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού όρους και περιορισµούς δόµησης, 
προκειµένου να καταστεί δυνατή η µεταβίβασή του και η αξιοποίηση του κτιρίου του 
Υπουργείου Παιδείας από το Ταµείο, καθώς το εν λόγω ακίνητο είναι ενταγµένο στο 
Πρόγραµµα Αποκρατικοποιήσεων που καθορίστηκε µε το ν. 3985/2011. Παράλληλα 
εξασφαλίζεται ότι σε τίποτε δεν παραβλάπτεται η λειτουργία της Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ, καθώς η 
τελευταία διατηρεί δικαίωµα επικαρπίας στο λοιπό τµήµα του ακινήτου και αποκτά δικαίωµα 
δωρεάν χρήσης των εγκαταστάσεών της. 

Επιπλέον, µε την περίπτωση 4, ρυθµίζονται θέµατα κυριότητας επί του ακινήτου όπου 
στεγάζεται το Υπουργείο Υγείας, το οποίο είχε συµπεριληφθεί στην υπ’ αριθ. 186/06.09.2011 
Απόφαση ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. Η ρύθµιση 
κρίνεται αναγκαία ενόψει της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 
όπως ισχύει, η οποία απαγορεύει την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αναµεταβίβαση στον 
προηγούµενο κύριο πραγµάτων που έχουν µεταβιβαστεί στο Ταµείο. Ειδικότερα: 

Με την υποπερίπτωση α’  καταργείται η µεταβίβαση και περιέλευση του ανωτέρω 
ακινήτου στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου µε την υπ’ αριθ. 
186/06.09.2011 Απόφαση ∆ιυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και 
Αποκρατικοποιήσεων, λόγω σφάλµατος στην περιγραφή αυτού.  

Με την υποπερίπτωση β’  συνιστώνται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3741/1929 «περί 
της ιδιοκτησίας κατ' ορόφους» και τα άρθρα 1002 και 1117 Αστικού Κώδικα, επί του ενιαίου 
οικοπέδου δύο (2) οριζόντιες ιδιοκτησίες, η µία εκ των οποίων αντιστοιχεί στο κτίριο όπου 
στεγάζεται το Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών (ΕΣΚΑ) (οριζόντια ιδιοκτησία A)  
και η άλλη στο κτίριο όπου στεγάζεται το Υπουργείο Υγείας (οριζόντια ιδιοκτησία B). 

Με την υποπερίπτωση γ’  Προβλέπεται η τροποποίηση της ανωτέρω σύστασης 
οριζοντίων ιδιοκτησιών και ο καθορισµός των σχέσεων των συνιδιοκτητών µε 
συµβολαιογραφικό έγγραφο υποβαλλόµενο σε µεταγραφή, χωρίς δηλαδή να απαιτείται 
διάταξη νόµου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στις οποίες υπάγονται εφεξής και τα διά 
του παρόντας συνιστώµενα εµπράγµατα δικαιώµατα. 

Με την υποπερίπτωση δ’  µεταβιβάζεται στο Ταµείο προς αξιοποίηση, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του ν. 3986/2011, η οριζόντια ιδιοκτησία που αντιστοιχεί στο κτίριο όπου 
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στεγάζεται το Υπουργείο Υγείας, ενώ η οριζόντια ιδιοκτησία που αντιστοιχεί στο κτίριο όπου 
στεγάζεται το ΕΣΚΑ παραµένει στην κυριότητα του Ελληνικού ∆ηµοσίου. 

Με την υποπερίπτωση ε’  προβλέπεται η καταχώριση του ΦΕΚ, στο οποίο δηµοσιεύεται ο 
παρών νόµος, στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο Αµαρουσίου, για λόγους διασφάλισης 
και µεγαλύτερης δηµοσιότητας ως προς τα εµπράγµατα δικαιώµατα που συστήνονται µε το 
συγκεκριµένο άρθρο.  

Με την υποπερίπτωση στ’  ρυθµίζεται το ζήτηµα της χρήσης της οριζόντιας ιδιοκτησίας 
που αντιστοιχεί στο κτίριο όπου στεγάζεται το ΕΣΚΑ από την ∆ΕΘ Α.Ε. σύµφωνα µε τους 
όρους του παραχωρητηρίου της «Κτηµατικής Εταιρίας του ∆ηµοσίου» µε αριθµό φακέλου 
312969/ 8.2.1991, το οποίο αφορά εφεξής την συγκεκριµένη οριζόντια ιδιοκτησία και µόνο.  

Περίπτωση 5: Για την ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας του Ταµείου για την 
Αξιοποίηση της Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου, προβλέπεται µε την υποπερίπτωση α’  
ότι πέραν των εξαµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων και του ετησίου ισολογισµού και 
απολογισµού του, συντάσσει και τριµηνιαίες αναφορές επί των δραστηριοτήτων και των 
οικονοµικών καταστάσεών του, οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του εντός 60 ηµερών 
από το τέλος κάθε τριµήνου. Με την υποπερίπτωση β’ τροποποιείται η υφιστάµενη διάταξη 
της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν.3986/2011, σύµφωνα µε την οποία από τη µεταβίβαση 
του πράγµατος ή την παραχώρηση του δικαιώµατος στο Ταµείο, ο προηγούµενος κύριος ή 
δικαιούχος παραµένει στη διοίκηση και διαχείριση του πράγµατος ή του δικαιώµατος, ως εκ 
του νόµου εντολοδόχος του Ταµείου, χωρίς αµοιβή, υποχρεούται να το διατηρεί κατάλληλο 
για τον προορισµό του, σύµφωνα και µε τις οδηγίες που δίνονται εγγράφως σε αυτόν από το 
Ταµείο και εξακολουθεί να βαρύνεται µε τις δαπάνες που προκύπτουν από τη διοίκηση και 
διαχείριση του πράγµατος ή του δικαιώµατος. Προκειµένου να µην στερούνται οι πρώην 
ιδιοκτήτες ή δικαιούχοι πραγµάτων ή δικαιωµάτων, που µεταφέρονται στο ΤΑΙΠΕ∆, των 
απαραίτητων για τη λειτουργία τους προσόδων από τυχόν υφιστάµενη εκµετάλλευση τους, 
δεδοµένου ότι άλλωστε φέρουν και το κόστος συντήρησης και διαχείρισης τους, είναι 
απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα έσοδα, µέχρι την αποκρατικοποίηση των εν λόγω 
περιουσιακών στοιχείων, παραµένουν στον προηγούµενο κύριο ή ιδιοκτήτη. Για το λόγο 
αυτό, προβλέπεται ότι το άρθρο 719 ΑΚ (το οποίο προβλέπει ότι ο εντολοδόχος -εν 
προκειµένω ο πρώην ιδιοκτήτης ή δικαιούχος πράγµατος ή δικαιώµατος που µεταβιβάστηκε 
στο Ταµείο- έχει υποχρέωση να αποδώσει στον εντολέα -εν προκειµένω το Ταµείο- καθετί 
που έλαβε για την εκτέλεση της εντολής ή απέκτησε από την εκτέλεσή της), δεν εφαρµόζεται 
στη σχέση εντολής που εγκαθιδρύεται εκ του νόµου µεταξύ του Ταµείου και του 
προηγούµενου κυρίου ή δικαιούχου.  

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟ∆Α, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ   

 
Υποπαράγραφος Ε.1. Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών  

 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου Ε.1. περιορίζονται 

σηµαντικά οι ισχύουσες διατάξεις του νοµοθετικού πλαισίου που εξασφαλίζει την 
οµοιόµορφη για κάθε κατηγορία επιτηδευµατιών εµφάνιση των συναλλαγών, προκειµένου να 
προκύπτουν τα δεδοµένα και οι απαιτήσεις εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων, 
στην άµεση και έµµεση φορολογία, µε συγκεκριµένο, σαφή και απλό τρόπο. 

Ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων εισήχθη για πρώτη φορά στη χώρα µας, µε την 
ονοµασία Κώδικας Φορολογικών Στοιχείων, µε το διάταγµα της 7ης Ιουλίου 1952 και στη 
συνέχεια αντικαταστάθηκε µε τον α.ν. 4/1968, το π.δ. 99/1977 και το ισχύον π.δ. 186/1992. 
Σκοπός του Κώδικα δεν ήταν ο εξαναγκασµός των φορολογουµένων στην εκπλήρωση των 
φορολογικών τους υποχρεώσεων, αλλά η διευκόλυνσή τους στην εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων αυτών µε την καθιέρωση ενιαίων, σαφών και λεπτοµερειακών κανόνων 
σχετικά µε την τήρηση των φορολογικών βιβλίων και την έκδοση των φορολογικών 
στοιχείων, ώστε να γνωρίζουν επακριβώς οι µικροµεσαίες κυρίως επιχειρήσεις τις 
υποχρεώσεις τους έναντι των φορολογικών αρχών σχετικά µε το θέµα αυτό. Σταδιακά όµως, 
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στο πλαίσιο της προσπάθειας για την πάταξη της φοροδιαφυγής, αποδόθηκε πολύ 
µεγαλύτερο βάρος στο κυρωτικό µέρος του Κώδικα µε αποτέλεσµα την πρόβλεψη 
αυστηρότατων και υπέρογκων διοικητικών προστίµων, µη δυναµένων να εισπραχθούν κατά 
την λογική εκτίµηση των πραγµάτων, ακόµη και για τυπικές παραβάσεις των διατάξεών του. 
Επιπλέον, συνδέθηκαν στενά οι παραβάσεις των διατάξεών του µε το κύρος των βιβλίων µε 
αποτέλεσµα την εύκολη και χωρίς ουσιαστικό λόγο απόρριψη των βιβλίων και τον 
εξωλογιστικό προσδιορισµό των αποτελεσµάτων. Έτσι, ο Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων 
από εργαλείο που θα βοηθούσε τις επιχειρήσεις στην εκπλήρωση των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων µεταβλήθηκε σε ένα σύστηµα καταπίεσης ακόµη και των φορολογουµένων 
που θα ήθελαν να είναι συνεπείς µε τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Εποµένως το 
πρόβληµα του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν είναι στην ουσία  οι ουσιαστικές του 
διατάξεις, αλλά οι διατάξεις που προβλέπουν τις διοικητικές κυρώσεις για τις παραβάσεις των 
διατάξεών του και καθορίζουν την επίδραση που έχουν οι παραβάσεις αυτές στο κύρος των 
βιβλίων. Βεβαίως και οι ουσιαστικές διατάξεις χρειάζονται εκσυγχρονισµό και βελτίωση 
ώστε να µη δηµιουργούν στους φορολογουµένους άχρηστες υποχρεώσεις. ∆εν µπορεί όµως 
να υποστηριχθεί σοβαρά ότι είναι δυνατή η πλήρης κατάργησή τους, διότι η έννοµη τάξη δεν 
µπορεί να λειτουργήσει χωρίς την ύπαρξη κανόνων ως προς τα τηρητέα βιβλία και τον τρόπο 
τηρήσεώς των ή ως προς τα στοιχεία που πρέπει να εκδίδονται κατά τις συναλλαγές και το 
περιεχόµενό τους. Άλλωστε αν δεν υπάρχουν οι κανόνες αυτοί, δεν είναι δυνατόν να αξιωθεί 
από τους ιδιώτες να ζητούν και να λαµβάνουν αποδείξεις κατά τις συναλλαγές τους. Σε όλες 
τις χώρες υπάρχουν διατάξεις για την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων από τους 
φορολογουµένους, είναι δε δευτερεύον το ζήτηµα αν αυτές είναι εντεταγµένες σε ιδιαίτερο 
νοµοθέτηµα ή αποτελούν µέρος του γενικού φορολογικού κώδικα. 

Οι νέες ρυθµίσεις στοχεύουν στην άρση των δυσλειτουργιών που οφείλονταν στην 
αδυναµία του παλαιού θεσµικού πλαισίου να παρακολουθήσει την εξέλιξη της τεχνολογίας 
και τις νέες µορφές συναλλαγών και οικονοµικών σχέσεων. Με τη φορολογική µεταρρύθµιση 
που ξεκίνησε το 2010 (ν. 3842/2010) τέθηκαν οι βάσεις για τη γενικευµένη και ασφαλή 
χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και την ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδοµένων µε σκοπό τη 
διασφάλιση των φορολογικών δεδοµένων και την αξιοποίησή τους τόσο από τις φορολογικές 
αρχές όσο και από τους συναλλασσόµενους.  

Ωστόσο, παρόλο που η εν λόγω φορολογική µεταρρύθµιση  εισήγαγε σηµαντικές 
καινοτοµίες για τον ηλεκτρονικό έλεγχο και τη διασφάλιση των συναλλαγών (άρθρο 20, 
ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων, διασταυρώσεις κλπ) και παρόλο που το ηλεκτρονικό 
περιβάλλον που διαµορφώνεται αναµένεται  να εκσυγχρονίσει και να διασφαλίσει τις 
διαδικασίες, παράλληλα χρειάζεται να υπάρχουν βασικές διατάξεις για την απεικόνιση των 
συναλλαγών. 

Οι προτεινόµενες διατάξεις λειτουργούν πλέον για τη φορολογική απεικόνιση των 
συναλλαγών και τις διασταυρώσεις, µε κύρια κατεύθυνση τον περιορισµό των υποχρεώσεων 
των επιχειρήσεων, τη µείωση του λειτουργικού κόστους εφαρµογής τους και τον 
εξορθολογισµό τους, χωρίς να αναιρείται η λειτουργία αυτών ως ρυθµιστικού πλαισίου 
καταγραφής των οικονοµικών δεδοµένων των επιχειρήσεων και ως εργαλείου ελεγκτικών 
επαληθεύσεων. 

Οι διατάξεις του προτεινόµενου Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
προορίζονται να εξυπηρετούν όλες τις φορολογίες και ουσιαστικά υλοποιείται ο στόχος της 
κατάργησης του υφιστάµενου Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων. Ειδικότερα µε  τις 
προτεινόµενες διατάξεις: 

- επιτυγχάνεται απλοποίηση, εκσυγχρονισµός και περιορισµός των γραφειοκρατικών 
αγκυλώσεων, 

- ενισχύεται η διαφάνεια στις σχέσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και 
επιχειρήσεων, 

- ενισχύεται το αίσθηµα δικαίου των πολιτών και ενθαρρύνεται η  επιχειρηµατικότητα µε 
ταυτόχρονη διασφάλιση των συµφερόντων και των εσόδων του ∆ηµοσίου και χωρίς να  
επηρεάζονται διατάξεις, που πηγάζουν από ενωσιακές υποχρεώσεις (Οδηγία για την 
τιµολόγηση).  
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Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζονται τα πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά 
µε την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδοµένων για διασταύρωση.   

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζεται ο σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση 
των στοιχείων. 

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι, τα βιβλία και τα στοιχεία, κατ’ 
αρχήν, τηρούνται στην ελληνική γλώσσα και σε ευρώ. Επίσης ορίζεται σε ποιες περιπτώσεις 
τα βιβλία και τα στοιχεία µπορεί να τηρούνται σε ξένη γλώσσα. 

Με τις παραγράφους 3 και 4 ορίζονται τα δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που 
αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου. 

Με την παράγραφο 5 ορίζεται ο τρόπος αποστολής των τιµολογίων και των αποδείξεων 
λιανικής, που µπορεί να είναι είτε σε χαρτί είτε σε ηλεκτρονικά µέσα, καθώς και οι 
προϋποθέσεις αποστολής των τιµολογίων και των αποδείξεων λιανικής µε ηλεκτρονικά µέσα. 

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ότι, ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών µπορεί να 
συγχωνεύει ή συνενώνει οποιοδήποτε βιβλίο ή βιβλία, στοιχείο ή στοιχεία, βιβλίο και 
στοιχείο ή βιβλία και στοιχεία σε άλλο, καθώς και οι προϋποθέσεις αυτής της συγχώνευσης ή 
συνένωσης. 

Με την παράγραφο 7 ορίζονται οι διαδικασίες έκδοσης στοιχείων και τήρησης βιβλίων 
σε περίπτωση βλάβης µηχανήµατος ή γενικά µη λειτουργίας του λογισµικού. 

Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών 
που χρησιµοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την 
έκδοση των στοιχείων. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών ορίζονται οι υποχρεώσεις ως προς την τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων 
του ∆ηµοσίου, ηµεδαπού ή αλλοδαπού νοµικού προσώπου κ.λπ. και η έκταση εφαρµογής των 
διατάξεων αυτών στα εν λόγω πρόσωπα.  

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζονται τα πρόσωπα που δεν είναι υπόχρεοι 
απεικόνισης συναλλαγών.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι απαλλασσόµενοι από την υποχρέωση 
τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής. 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 ορίζονται αντίστοιχα οι υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων που προέρχονται από µετασχηµατισµό και η καταχώριση των εξόδων πρώτης 
εγκατάστασης στα βιβλία των προσώπων που αφορούν. 

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 4 του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών εντάσσονται 
σε δύο κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη 
αποτελούν η µορφή της επιχείρησης, το αντικείµενο των εργασιών, το ύψος των 
ακαθάριστων εσόδων.  

Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων µε την 
διπλογραφική µέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση 
διπλογραφικών βιβλίων. Τα βιβλία αυτά, είτε τηρούνται χειρόγραφα, είτε µηχανογραφικά, 
είναι αθεώρητα, χωρίς υποχρέωση τήρησης θεωρηµένου ισοζυγίου γενικού-αναλυτικών 
καθολικών, επί µηχανογραφικής τήρησής τους. 

Με την παράγραφο 8 ορίζεται υποχρέωση τήρησης των λογιστικών βιβλίων σύµφωνα µε 
τις αρχές και τους κανόνες του Ε.Γ.Λ.Σ. ή των κλαδικών λογιστικών σχεδίων και καθορίζεται 
το περιεχόµενο των λογαριασµών του γενικού και των αναλυτικών καθολικών. 

Με την παράγραφο 9 ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των εσόδων και ορισµένων 
δαπανών στα ηµερολόγια και καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης 
(µία εγγραφή) των ηµερήσιων εσόδων, ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. 

Με την παράγραφο 10 ορίζεται η τήρηση από τον πιο πάνω υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών, Μητρώου παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίου Απογραφών και 
καθορίζεται το περιεχόµενο των βιβλίων αυτών. Τα βιβλία αυτά ανεξάρτητα του τρόπου 
τήρησής τους (χειρόγραφα ή µηχανογραφικά) είναι αθεώρητα, χωρίς την υποχρέωση 
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καταγραφής της ποσοτικής καταµέτρησης των αποθεµάτων σε θεωρηµένα έντυπα ή CD-
ROM. 

Με την παράγραφο 11 καθιερώνεται η υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου από 
τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Στον φάκελο αυτό 
αποθηκεύονται, ανά χρήση τα δεδοµένα όλων των βιβλίων που τηρούνται µηχανογραφικά 
και τα δεδοµένα του τελευταίου προσωρινού και οριστικού ισοζυγίου. Η ρύθµιση αυτή 
κρίνεται απαραίτητη για τη διενέργεια του ελέγχου από τη ∆.Ο.Υ. 

Με την παράγραφο 12 καθορίζεται ο χρόνος ενηµέρωσης των βιβλίων που ορίζονται µε 
τις προηγούµενες παραγράφους και συνδέεται ο χρόνος ενηµέρωσης αυτών µε την προθεσµία 
υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α. και φόρου εισοδήµατος. 

Με τις παραγράφους 13 και 14 ορίζονται οι υποχρεώσεις του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών που συντάσσει τις ετήσιες οικονοµικές του καταστάσεις, σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα. 

Με την παράγραφο 15 ορίζονται τα διπλογραφικά βιβλία, που τηρούνται στο 
υποκατάστηµα µε αυτοτελή λογιστική, καθώς και τα βιβλία που προαιρετικά τηρούνται στο 
υποκατάστηµα µε εξηρτηµένη λογιστική, χωρίς να ορίζεται η τήρηση διπλότυπης 
κατάστασης ποσοτικής καταχώρισης αποθεµάτων στο υποκατάστηµα, αφού τα αποθέµατά 
του καταχωρούνται διακεκριµένα στα βιβλία της έδρας και δεδοµένα αυτά δίνονται άµεσα 
στον έλεγχο που γίνεται στο υποκατάστηµα. 

Με την παράγραφο 16 ορίζονται τα βιβλία που τηρούνται από τον υπόχρεο απεικόνισης 
συναλλαγών που εντάσσεται σε τήρηση απλογραφικών βιβλίων, είτε αυτά τηρούνται 
χειρόγραφα, είτε µηχανογραφικά. Τα βιβλία είναι αθεώρητα, χωρίς την υποχρέωση τήρησης 
επιπλέον µηνιαίας κατάστασης βιβλίου εσόδων – εξόδων επί µηχανογραφικής τήρησής του. 

Με τις παραγράφους 17, 18 και 19 ορίζεται το περιεχόµενο του βιβλίου εσόδων-εξόδων 
και ο χρόνος ενηµέρωσής του. Με τις εν λόγω παραγράφους απλοποιείται η τήρηση του 
βιβλίου εσόδων – εξόδων και συνδέεται ο χρόνος ενηµέρωσής του µε τον χρόνο υποβολής 
της δήλωσης Φ.Π.Α.  

Με την παράγραφο 20 ορίζεται το περιεχόµενο και η προθεσµία ενηµέρωσης του βιβλίου 
απογραφών που τηρείται από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί απλογραφικά 
βιβλία και θεσπίζεται η υποχρέωση καταγραφής διακεκριµένα στο βιβλίο απογραφών της 
έδρας, των αποθεµάτων που βρίσκονται στο υποκατάστηµα ή στον αποθηκευτικό χώρο, 
ανεξάρτητα του τόπου που βρίσκονται. 

Με την παράγραφο 21 ορίζεται ο τρόπος καταχώρισης των εσόδων και εξόδων και 
καθιερώνεται νέα δυνατότητα συγκεντρωτικής καταχώρισης (µια εγγραφή) των ηµερήσιων 
εσόδων ανεξαρτήτως είδους και σειράς στοιχείων. 

Με την παράγραφο 22 ορίζεται ότι στο υποκατάστηµα τηρείται µόνο βιβλίο εσόδων – 
εξόδων (όχι κατάσταση απογραφής), µε δυνατότητα µη τήρησής του, εφόσον οι συναλλαγές 
του υποκαταστήµατος καταχωρούνται διακεκριµένα στο βιβλίο εσόδων – εξόδων της έδρας. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 23 του άρθρου αυτού ορίζεται η υποχρέωση παροχής 
ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές συγκεκριµένων κατηγοριών υπόχρεων 
απεικόνισης συναλλαγών, όπως οι εκµεταλλευτές χώρων διαµονής ή φιλοξενίας, τα 
εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυµναστήρια, οι χώροι 
στάθµευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι. 

Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 5 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών  ορίζονται οι υπόχρεοι σε έκδοση δελτίου αποστολής, καθώς και οι κατηγορίες 
των συναλλαγών που δηµιουργούν την υποχρέωση έκδοσης αυτού. 

Με την παράγραφο 4 ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης του συγκεντρωτικού δελτίου 
αποστολής, ο χρόνος έκδοσης, το περιεχόµενο, η χρονική διάρκεια αυτού, καθώς και τα 
φορολογικά στοιχεία (δελτίο αποστολής, τιµολόγιο – δελτίο αποστολής, απόδειξη λιανικής) 
που εκδίδονται από τον πωλητή, κατά την παράδοση των αγαθών που διακινήθηκαν µε 
συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής. Παρέχεται επίσης η δυνατότητα τήρησης θεωρηµένου 
βιβλίου κινητής αποθήκης ανά όχηµα, αντί της έκδοσης συγκεντρωτικού δελτίου αποστολής, 
όταν η µεταφορά γίνεται µε οχήµατα ιδιωτικής χρήσης. Επισηµαίνεται ότι οι αποδείξεις 
λιανικής εκδίδονται σε περίπτωση λιανικής πώλησης αγαθών, τα οποία διακινήθηκαν µε 
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συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής, εφόσον ο πωλητής υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων που 
ορίζονται από τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.  

Με την παράγραφο 5 ορίζεται το υποχρεωτικό περιεχόµενο του δελτίου αποστολής. ∆εν 
απαιτείται η αναγραφή της τιµής µονάδας, στα δελτία αποστολής που αφορούν τις 
παραδόσεις ή διακινήσεις νωπών οπωρολαχανικών, από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα 
αυτά, µε σκοπό την αγορά ή την πώληση αυτών ή την πώληση για λογαριασµό του. 

Με την παράγραφο 6 ορίζεται το δελτίο αποστολής ως µοναδικό συνοδευτικό 
φορολογικό στοιχείο αγαθών, αποκλειοµένης της έκδοσης συνενωµένου δελτίου αποστολής 
µε φορολογικό στοιχείο αξίας και αντίστροφα για την ίδια συναλλαγή. Επίσης καθορίζονται 
τα φορολογικά στοιχεία που πρέπει να συνοδεύουν τα αγαθά, κατά τη µεταφορά τους µε 
φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης ή άλλα µεταφορικά µέσα, καθώς και επί 
αποστολής αγαθών από πρόσωπο µη υπόχρεο σε έκδοση δελτίου αποστολής. 

Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση άµεσης επίδειξης του δελτίου αποστολής 
που συνοδεύει τα διακινούµενα αγαθά στο φορολογικό έλεγχο, καθώς και οι παράγοντες από 
τους οποίους εξαρτάται η χρονική διάρκεια (επικαιρότητα) αυτού. 

Με την παράγραφο 8 ορίζονται οι περιπτώσεις εκείνες, οι οποίες ευθέως εξαιρούνται από 
την καθολικότητα της υποχρέωσης έκδοσης δελτίων αποστολής, που απορρέουν από τις 
υπόψη διατάξεις, όπως είναι οι διακινήσεις των ειδών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για 
το χαρακτηρισµό τους ως αγαθών, οι διακινήσεις ανταλλακτικών παγίων µεταξύ 
εγκαταστάσεων του ίδιου υπόχρεου σε απεικόνιση συναλλαγών µε βάση τις προϋποθέσεις 
που τίθενται, καθώς και συγκεκριµένες µεταφορές που διενεργούνται µε ιδιωτικής χρήσης 
µεταφορικά µέσα ή µισθωµένα δηµόσιας χρήσης. Επίσης εξαιρούνται της έκδοσης δελτίων 
αποστολής, αγαθά που διατίθενται µέσω δικτύου µε συνεχή ροή (φυσικό αέριο, ηλεκτρικό 
ρεύµα, νερό µη ιαµατικό κ.λπ.). 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζονται οι κατηγορίες των συναλλαγών που δηµιουργούν την υποχρέωση έκδοσης 
τιµολογίου στον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. Επίσης παρέχεται δυνατότητα 
τιµολόγησης, είτε από τον ίδιο τον υπόχρεο, είτε από πελάτη αυτού  (αυτοτιµολόγηση), είτε 
από τρίτον στον οποίο ανατίθεται η τιµολόγηση. 

Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται η έννοια των επαναλαµβανόµενων 
πωλήσεων (αγαθών και υπηρεσιών), τα εκδιδόµενα φορολογικά στοιχεία, το περιεχόµενο και 
ο χρόνος έκδοσης αυτών. 

Με την παράγραφο 3 ορίζονται κάποιες ειδικές περιπτώσεις, για τις οποίες δηµιουργείται 
υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών. 

Με την παράγραφο 4 ορίζονται ως υπόχρεοι έκδοσης τιµολογίου το ∆ηµόσιο, τα 
ηµεδαπά ή αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και λοιπά µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πρόσωπα, σε 
περίπτωση που πραγµατοποιούν πωλήσεις αγαθών ή παρέχουν υπηρεσίες. 

Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι υπόχρεοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης τιµολογίου για 
την αγορά αγαθών από µη υπόχρεους, ενώ ορίζεται και η υποχρέωση γνωστοποίησης στην 
αρµόδια ∆.Ο.Υ. από τον αγοραστή αγαθών ή τον λήπτη υπηρεσιών σε περίπτωση λήψης 
ανακριβούς τιµολογίου ή µη λήψης τιµολογίου λόγω άρνησης του αντισυµβαλλόµενου – 
υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών.   

Με την παράγραφο 6 επαναφέρεται το καθεστώς που ίσχυε πριν την 1.6.2010 για την 
έκδοση τιµολογίων στην αγορά αγροτικών προϊόντων, από αγρότες του ειδικού καθεστώτος 
των άρθρων 41 και 42 του ν. 2859/2000. 

Με τις παραγράφους 7 και 8 ορίζονται οι προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το 
περιεχόµενο της εκκαθάρισης. Επισηµαίνεται ότι παρέχεται δυνατότητα στον υπόχρεο 
απεικόνισης συναλλαγών – λήπτη υπηρεσιών, να εκδίδει εκκαθάριση έως το τέλος του 
δευτέρου µήνα από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου των συµβαλλοµένων, υπό την 
προϋπόθεση ότι αφορά το σύνολο των περιπτώσεων στην ίδια διαχειριστική περίοδο. 

Με τις παραγράφους 9, 10 και 11 ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο 
υποχρεωτικό περιεχόµενο του τιµολογίου. 

Με την παράγραφο 12 ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο τιµολόγιο που 
εκδίδει ο αντιπρόσωπος οίκου εξωτερικού, για την χορηγούµενη σε αυτόν προµήθεια. 
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Με την παράγραφο 13 ορίζονται οι υπόχρεοι στην έκδοση πιστωτικού τιµολογίου, οι 
προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόµενο αυτού. 

Με τις παραγράφους 14 και 15 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης του τιµολογίου (πώλησης 
αγαθών, παροχής υπηρεσιών, επιστροφής αγαθών, εκτέλεσης τεχνικών έργων ή 
εγκαταστάσεων κ.λπ.), από υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών προς άλλο υπόχρεο, το 
∆ηµόσιο και λοιπά πρόσωπα. Ειδικά για τις οριστικές πωλήσεις συγγραµµάτων 
αποσαφηνίζεται ότι το τιµολόγιο µπορεί  να εκδοθεί µέχρι το τέλος της διαχειριστικής 
περιόδου µέσα στην οποία έγινε η οριστικοποίηση, από τις αρµόδιες αρχές, της πώλησης των 
συγγραµµάτων. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 16 ορίζονται ορισµένες κατηγορίες συναλλαγών, για 
τις οποίες λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους εκδίδονται, κατά περίπτωση, τα παραστατικά που 
αναφέρονται στην παράγραφο αυτή, τα οποία εξοµοιώνονται µε τιµολόγια.  

Με την παράγραφο 17 ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, βάση των οποίων πρόσωπα 
που είναι εγκατεστηµένα στην Ελλάδα, σε άλλα κράτη – µέλη της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, 
µπορεί να εκδίδουν τιµολόγιο εξ ονόµατος και για λογαριασµό του υπόχρεου απεικόνισης 
συναλλαγών. 

Με την παράγραφο 18 ορίζεται ότι ως στοιχεία που επέχουν θέση τιµολογίου, γίνονται 
δεκτά όλα τα έγγραφα ή µηνύµατα σε χαρτί ή µε ηλεκτρονική µορφή, τα οποία πληρούν τους 
όρους που καθορίζονται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζεται ότι ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής για κάθε λιανική 
συναλλαγή, είτε πώληση αγαθών, είτε παροχή υπηρεσίας, είτε αλλαγή λιανικώς πωληθέντος 
αγαθού.  

Με την παράγραφο 2 ορίζονται οι προϋποθέσεις έκδοσης απόδειξης επιστροφής. 
Με την παράγραφο 3 ορίζεται το περιεχόµενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής που 

εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελµα και οι 
λοιποί υπόχρεοι. Ρυθµίζεται νοµοθετικά η µη αναγραφή του είδους των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, στις αποδείξεις λιανικής, που εκδίδουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες που ασκούν 
ιατρικό επάγγελµα. Στις περιπτώσεις αλλαγής λιανικώς πωληθέντος αγαθού, απαιτείται η 
αναγραφή του ονοµατεπώνυµου και της διεύθυνσης του πελάτη, εφόσον η αξία του αγαθού 
που επιστρέφεται είναι άνω των τριάντα (30) ευρώ. 

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, τόσο για την 
πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών. Επίσης, ορίζεται ο χρόνος έκδοσης της 
απόδειξης λιανικής στις περιπτώσεις εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού, δεν 
εφαρµόζονται στις συναλλαγές των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 6, 
στις οποίες και παραπέµπουν. Για τις περιπτώσεις αυτές δεν εκδίδονται αποδείξεις, εφόσον 
εκδίδονται, κατά περίπτωση, τα παραστατικά που αναφέρονται στην παράγραφο αυτή. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης της έκδοσης 
εισιτηρίων θεάτρων, κινηµατογράφων, συναυλιών και λοιπών συναφών καλλιτεχνικών 
εκδηλώσεων, καθώς και µεταφοράς προσώπων σε τρίτους. 

Με τις παραγράφους 1, 2 και 3 του άρθρου 8 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης 
Συναλλαγών καθιερώνεται η υποχρέωση έκδοσης φορτωτικών από τους µεταφορείς, τα 
µεταφορικά γραφεία και τους διαµεταφορείς για τη µεταφορά αγαθών και ορίζεται ο τρόπος 
και χρόνος έκδοσής τους, καθώς και το περιεχόµενό τους. Ειδικά στην περίπτωση που η 
φόρτωση των αγαθών γίνεται από τις εγκαταστάσεις του µεταφορικού γραφείου ή του 
διαµεταφορέα, ορίζεται υποχρέωση έκδοσης διπλότυπης κατάστασης αποστολής αγαθών, η 
οποία παραδίδεται στον µεταφορέα για την έκδοση συγκεντρωτικής φορτωτικής. 

Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου ορίζεται η υποχρέωση έκδοσης φορτωτικής στην 
περίπτωση που ο µεταφορέας µεταφέρει δικά του αγαθά, εκτός και εάν πρόκειται για δηµόσια 
µεταφορική επιχείρηση. 

Με την παράγραφο 5 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης διπλότυπης απόδειξης, αντί 
φορτωτικής, για τις µεταφορές αποσκευών που συνοδεύονται από τον ταξιδιώτη ή 
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µικροδεµάτων ή για µεταφορές εντός της αστικής περιοχής των πόλεων ή για µεταφορές 
εµφόρτων ή κενών οχηµάτων µε πλωτά µέσα και ορίζεται το περιεχόµενό της. 

Με την παράγραφο 6 ορίζεται η έκδοση και το περιεχόµενο του διορθωτικού 
σηµειώµατος µεταφοράς στις περιπτώσεις επιστροφής κοµίστρων, διαπίστωσης ποσοτικών 
διαφορών κατά την παράδοση των αγαθών, πραγµατοποίησης της µεταφοράς κατά τρόπο, 
τόπο και χρόνο διαφορετικό από αυτόν που αναγράφεται στη φορτωτική και για κάθε άλλη 
διαφορά. 

Με την παράγραφο 7 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης άλλων ισοδύναµων µε τις 
φορτωτικές στοιχείων, για τις διεθνείς µεταφορές (οδικές, σιδηροδροµικές, θαλάσσιες ή 
εναέριες), εφόσον αυτά προβλέπονται από διεθνείς συµβάσεις, στις οποίες έχει προσχωρήσει 
και η χώρα µας. 

Με την παράγραφο 8 παρέχεται, ειδικά για τις θαλάσσιες ή εναέριες µεταφορές, η 
δυνατότητα ανάθεσης έκδοσης των εγγράφων µεταφοράς σε αντιπρόσωπο ή σε πράκτορα, 
υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης έγγραφης γνωστοποίησης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. 

Με την παράγραφο 9 παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης συγκεντρωτικής φορτωτικής και 
ορίζεται το περιεχόµενό της, στις περιπτώσεις µεταφοράς αγαθών σε πολλούς παραλήπτες 
από τον ίδιο φορτωτή, ο οποίος καταβάλλει και το συνολικό κόµιστρο, για διευκόλυνση των 
συναλλαγών. 

Με την παράγραφο 10 ορίζεται η έννοια του µεταφορέα, ως εκείνου που ενεργεί τη 
µεταφορά αγαθών µε κόµιστρο, µε µεταφορικά µέσα που ανήκουν σε αυτόν ή 
εκµεταλλεύεται ο ίδιος και η έννοια του φορτωτή ως εκείνου που αναθέτει στο µεταφορέα το 
έργο της µεταφοράς. 

Με την παράγραφο 11 παρέχεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα εναλλακτικής επιλογής 
µεταξύ της έκδοσης φορτωτικής και της έκδοσης τιµολογίου ή απόδειξης, υπό την 
προϋπόθεση της τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς, για τις µεταφορές αγαθών, µε ή χωρίς την 
παροχή και άλλων υπηρεσιών, για τις συναλλαγές µε υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών 
και πρόσωπα των παραγράφων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 (∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και 
γενικά νοµικά πρόσωπα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Επιπλέον, ειδικά για τα µεταφορικά 
γραφεία και τους διαµεταφορείς, εφόσον παρέχονται και άλλες υπηρεσίες πέραν της 
µεταφοράς, παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιµολογίου, για τις πραγµατοποιούµενες 
µεταφορές, χωρίς την προϋπόθεση της τήρησης ηµερολογίου µεταφοράς. 

Με την παράγραφο 12 ρυθµίζονται οι περιπτώσεις αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιµοποίησης 
υπηρεσιών, βάσει του ν.2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.), µε την υποχρέωση έκδοσης απόδειξης 
αυτοπαράδοσης και τη δυνατότητα υποκατάστασής της µε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αξίας, 
εφόσον αυτό φέρει την ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης». 

Με την παράγραφο 13 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έκδοση των αποδείξεων 
δαπανών και συγκεκριµένα:  

α) Ορίζονται ως υπόχρεοι για την έκδοσή τους, οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και 
τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 3 για την πραγµατοποίηση επαγγελµατικών 
δαπανών, για τις οποίες ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε έκδοση φορολογικού στοιχείου, 
καθώς και οι εκµεταλλευτές επιβατηγών αυτοκινήτων δηµόσιας χρήσης, για την καταβολή 
αµοιβών, που δεν υπάγονται σε Φ.Π.Α., σε οδηγούς. 

β)   Ορίζεται το περιεχόµενό τους. 
γ) Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης ειδικής κατάστασης, αντί της έκδοσης αποδείξεων 

δαπανών, για την παράδοση δώρων αξίας έως πενήντα (50) ευρώ από υπόχρεους απεικόνισης 
συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα για την επαγγελµατική τους προβολή ή στα πλαίσια 
κοινωνικών τους υποχρεώσεων.   

δ) Παρέχεται η δυνατότητα σύνταξης κατάστασης (µισθοδοτικής), αντί της έκδοσης 
αποδείξεων δαπανών, για την καταβολή αµοιβών σε µισθωτούς (του δηµοσίου και του 
ιδιωτικού τοµέα), οι οποίοι δεν είναι υπόχρεοι σε απεικόνιση συναλλαγών από άλλη αιτία και 
ορίζεται επίσης, απλοποιηµένη διαδικασία καταβολής µισθών, ηµεροµισθίων και συντάξεων 
µέσω τραπεζών. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 9 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζεται, για µεταβατικό διάστηµα, η υποχρέωση θεώρησης των στοιχείων διακίνησης και 
των στοιχείων αξίας λιανικών συναλλαγών. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η θεώρηση 
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όλων των βιβλίων καθώς και των τιµολογίων, µε συνέπεια τη µείωση του γραφειοκρατικού 
κόστους, τόσο για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών (επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελµατίες), όσο και για τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες.  

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδοµένων στη Γενική 
Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων ή άλλες Κεντρικές Υποδοµές, που ήδη είναι σε 
διαδικασία υλοποίησης, καταργείται η θεώρηση των φορολογικών στοιχείων αξίας. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ορίζεται ο τόπος τήρησης των βιβλίων και των 
στοιχείων καθώς και η υποχρέωση επίδειξη αυτών άµεσα στον έλεγχο, όταν τηρούνται στην 
επαγγελµατική εγκατάσταση που αφορούν ή στην προθεσµία που τίθεται από τον έλεγχο 
όταν αυτά τηρούνται σε άλλη επαγγελµατική εγκατάσταση. ∆εν απαιτείται στην τελευταία 
περίπτωση σχετική έγκριση από τον προϊστάµενο της ∆.Ο.Υ., αλλά µόνο η υποβολή 
γνωστοποίησης. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ο τόπος διαφύλαξης των βιβλίων και των 
στοιχείων, τα οποία µπορεί να φυλάσσονται και εκτός της ελληνικής επικράτειας µετά τη 
λήξη της διαχειριστικής περιόδου που αφορούν, µε υποβολή σχετικής γνωστοποίησης.  

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ουσιαστικά ενσωµατώνονται οι σχετικές µε τη 
διαφύλαξη τιµολογίων, διατάξεις του άρθρου 18α του Κ.Β.Σ. (Π.∆.186/1992) στις διατάξεις 
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ορίζεται ο χρόνος διαφύλαξης των βιβλίων, των 
στοιχείων και των ηλεκτροµαγνητικών µέσων αποθήκευσης δεδοµένων βιβλίων. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους υπόχρεους 
απεικόνισης συναλλαγών να διαφυλάττουν τα φορολογικά στοιχεία, εκδοθέντα και ληφθέντα, 
σε µικροφίλµ ή σε ηλεκτρονική µορφή µετά την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων του 
Φ.Π.Α. ή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήµατος, περιορίζοντας έτσι σηµαντικά το χρόνο 
αποθήκευσης. 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 δίνεται η δυνατότητα της µη εκτύπωσης των 
αθεώρητων βιβλίων µε την προϋπόθεση ότι τα δεδοµένα τους δίνονται άµεσα όταν ζητηθούν 
από τον έλεγχο και η αδυναµία αναπαραγωγής των βιβλίων και των αποθηκευµένων 
δεδοµένων που αφορούν στοιχεία εξοµοιώνεται µε µη τήρηση των βιβλίων και µη έκδοση 
των στοιχείων. 

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζονται οι καταστάσεις που πρέπει να υποβάλλουν τα υπόχρεα πρόσωπα, προκειµένου οι 
αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών να προβαίνουν σε διασταυρωτικούς 
φορολογικούς ελέγχους. Με τις νέες διατάξεις καταργείται η υποβολή των ακόλουθων 
καταστάσεων και ισοζυγίων, δεδοµένου ότι, διαπιστώθηκε ότι δεν εξυπηρετούσαν τον 
διασταυρωτικό φορολογικό έλεγχο:  

α.  Η κατάσταση µε τους γιατρούς, που περιέχει το βιβλίο µεριδολογίου γιατρών. 
β. Η κατάσταση µε τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών - αποθέτες, που περιέχει το 

βιβλίο αποθήκευσης. 
γ. Η κατάσταση µε τους αντισυµβαλλόµενους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών του 

υπόχρεου σε έκδοση δελτίων κίνησης τουριστικού λεωφορείου. 
δ. Το ισοζύγιο των λογαριασµών όλων των βαθµίδων της κλειόµενης χρήσης από τον 

υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών που τηρεί λογιστικά βιβλία. 
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι τα αναγκαία για διασταύρωση 

στοιχεία που αφορούν εισαγωγές ή εξαγωγές αγαθών λαµβάνονται από το Ολοκληρωµένο 
Πληροφοριακό Σύστηµα Τελωνείων. 

Με την παράγραφο 3 ορίζεται το περιεχόµενο των καταστάσεων της παραγράφου 1 και 
απλοποιείται το περιεχόµενο αυτών µε την κατάργηση της  υποχρέωση αναγραφής του 
επαγγέλµατος, της διεύθυνσης και της αρµόδιας ∆.Ο.Υ. των αντισυµβαλλοµένων. 

Με την παράγραφο 4 ορίζεται ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής των καταστάσεων της 
παραγράφου 1 και ορίζεται ρητά ότι, οι συγκεντρωτικές καταστάσεις δεν υποβάλλονται, όταν 
τα δεδοµένα τους διαβιβάζονται ηλεκτρονικά στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58). 

Με την παράγραφο 5 ορίζονται οι εξαιρέσεις από την υποχρέωση υποβολής των 
καταστάσεων της παραγράφου 1 και ορίζεται, για πρώτη φορά, η µη υποχρέωση υποβολής 
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για τα ασφάλιστρα, τις επιστροφές ασφαλίστρων και τις εκπτώσεις επί των ασφαλίστρων που 
αναγράφονται στα σχετικά ασφαλιστήρια συµβόλαια ή στις πρόσθετες πράξεις. 

Με την παράγραφο 6 ορίζεται ο τρόπος της απόδειξης των συναλλαγών µε επιταγή ή 
µέσω τραπεζικού λογαριασµού, προκειµένου να εξασφαλίζεται η ύπαρξη των πραγµατικών 
αντισυµβαλλοµένων στις συναλλαγές. Με τις νέες διατάξεις αναπροσαρµόζεται το όριο 
εξόφλησης των φορολογικών στοιχείων αξίας µε επιταγή ή µέσω τραπεζικού λογαριασµού 
για τα αγροτικά προϊόντα, ώστε να υπάρχει κοινό όριο (3.000 €) µε τα λοιπά φορολογικά 
στοιχεία αξίας και ορίζεται ότι επιτρέπεται ο συµψηφισµός αµοιβαίων ανταπαιτήσεων µεταξύ 
των αντισυµβαλλοµένων, σε κάθε περίπτωση και όχι µόνο µεταξύ µητρικής και θυγατρικής. 

Με την παράγραφο 7 ορίζεται η υποχρέωση αναγραφής του Α.Φ.Μ. στα εκδιδόµενα, από 
τα πιστωτικά ιδρύµατα, παραστατικά εισπράξεων και πληρωµών τοις µετρητοίς, ποσού άνω 
των 12.000€, καθώς και στην εξόφληση επαγγελµατικών συναλλαγών, ανεξαρτήτως ποσού. 

Με την παράγραφο 8 ορίζεται το βάρος της απόδειξης των συναλλαγών και ορίζεται, για 
πρώτη φορά, ότι η επιβεβαίωση των στοιχείων των συναλλασσοµένων µπορεί να γίνεται και 
από βάση δεδοµένων ή αρχείο υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών, που είναι διαθέσιµα από 
τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, 
καµπτοµένου στην περίπτωση αυτή του ισχύοντος φορολογικού απορρήτου. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζονται οι εξουσίες της Φορολογικής Αρχής για την εφαρµογή των διατάξεων του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.  

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών 
ορίζονται οι εξουσίες του Υπουργού Οικονοµικών σχετικά µε τη ρύθµιση θεµάτων 
εφαρµογής των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και της 
Οδηγίας 2006/112/ΕΕ.  

Με το άρθρο 13 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζεται ο χρόνος 
έναρξης ισχύος των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών.  

Με το άρθρο 14 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών ορίζονται οι 
µεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Επίσης, γίνεται 
αναφορά στην ανάγκη περαιτέρω απλοποίησης και βελτίωσης των διατάξεων του Κώδικα 
Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, µέσω της επεξεργασίας των σχετικών διατάξεων 
από Οµάδα Εργασίας που θα συσταθεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και θα 
ολοκληρώσει το έργο της µέχρι 30.06.2013. Οι ρητά απαριθµούµενες στη διάταξη αυτή, 
καθώς και σε άλλες διατάξεις του Κώδικα, διατάξεις παύουν να ισχύουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014.   

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 παρατείνεται ο χρόνος παραγραφής για την 
πραγµατοποίηση ελέγχων και την κοινοποίηση των οικείων πράξεων της φορολογικής αρχής 
σε πάσης φύσεως εκκρεµείς υποθέσεις, νοµικών και φυσικών προσώπων. για όλες τις 
φορολογίες. Η παράταση αυτή κρίνεται αναγκαία λόγω αντικειµενικής δυσχέρειας ελέγχου 
των υποθέσεων των παραγραφόµενων χρήσεων µέχρι τις 31.12.2012 η οποία οφείλεται: 

1. Στην οργανωτική αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών το 
µεγαλύτερο µέρος της οποίας πραγµατοποιήθηκε εντός του έτους 2012, και συνίσταται στην 
ενοποίηση Τµηµάτων Ελέγχου και ∆ικαστικού, στις συνενώσεις  ∆.Ο.Υ., στην αναστολή 
λειτουργίας δικαστικών τµηµάτων και τµηµάτων Ελέγχου και στη µεταφορά αρµοδιοτήτων 
τους σε άλλες ∆.Ο.Υ. 

2. Στην τεράστια έλλειψη προσωπικού που προκάλεσε η εφαρµογή του 
ν.4024/2011(εφεδρεία κ.λπ.) στη λειτουργία των υπηρεσιών. 

3. Στη µη πλήρη µέχρι σήµερα επιχειρησιακή λειτουργία και εφαρµογή του συστήµατος 
ELENXIS.  

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της υποπερίπτωσης α’ της περίπτωσης 2  τροποποιείται 
η  προβλεπόµενη µε τη διάταξη του άρθρου 55 παρ. 21 ν. 4002/2011 (Α’ 180) ειδική 
διαδικασία τοποθέτησης και λήξης της θητείας των προϊσταµένων των αναφερόµενων στη 
διάταξη αυτή οργανικών µονάδων επιπέδου Τµήµατος, Υποδιεύθυνσης και ∆ιεύθυνσης του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Η διάταξη αυτή απέβλεπε στην παροχή ευελιξίας στη ∆ιοίκηση 
κατά την τοποθέτηση και αντικατάσταση των υπευθύνων προϊσταµένων στις ελεγκτικές 
οργανικές µονάδες που συγκεντρώνουν το µεγαλύτερο ποσοστό οικονοµικής δραστηριότητας 
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και ως εκ τούτου φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, 
προβλέφθηκε συγκεκριµένα, κατ’απόκλιση από τις γενικές διατάξεις, η τοποθέτηση και η 
λήξη θητείας των ανωτέρω προϊσταµένων µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, για θητεία ενός έτους που µπορεί να 
ανανεώνεται µια ή περισσότερες φορές ή να διακόπτεται πριν τη λήξη της, µε όµοια απόφαση 
και κύριο κριτήριο την επίτευξη των ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που τους έχουν τεθεί. 
Με την ίδια διάταξη προστέθηκε ότι µε την απόφαση τοποθέτησης καθορίζονται ποσοτικοί 
και ποιοτικοί στόχοι για κάθε οργανική µονάδα, οι οποίοι ελέγχονται ανά τρίµηνο. Όπως 
αποδεικνύεται όµως στην πράξη, η ανωτέρω διάταξη παρουσιάζει σηµαντικές δυσκολίες 
εφαρµογής, µε αποτέλεσµα να µην καθίσταται δυνατή η επίτευξη του σκοπού της. 
Ειδικότερα, οι υπουργικές αποφάσεις τοποθέτησης προϊσταµένων οργανικών µονάδων που 
έχουν ήδη εκδοθεί προβλέπουν ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους σε ετήσια και όχι 
τριµηνιαία βάση. ∆εν καθορίζονται µε τον τρόπο αυτό τα κριτήρια στη βάση των οποίων 
ελέγχεται ανά τρίµηνο (όπως απαιτεί το άρθρο 55 παρ. 21 ν. 4002/2011) η επίτευξη 
ποσοτικών και ποιοτικών στόχων για κάθε οργανική µονάδα. Περαιτέρω, ενόψει του ότι ως 
κύριο κριτήριο πρόωρης διακοπής της θητείας ορίζεται από την ίδια διάταξη η επίτευξη των 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί, δεν υφίσταται ασφάλεια δικαίου ως προς 
τις προϋποθέσεις εφαρµογής της νοµοθετικά προβλεπόµενης δυνατότητας πρόωρης λήξης 
της θητείας των προϊσταµένων οργανικών µονάδων. Ωστόσο, η ανάγκη άµεσης εφαρµογής 
του ανά τρίµηνο ελέγχου της επίτευξης των τεθέντων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων και 
της δυνατότητας αντικατάστασης των προϊσταµένων οργανικών µονάδων που δεν 
εκπληρώνουν τους στόχους αυτούς είναι επιτακτική ενόψει των εξαιρετικών δηµοσιονοµικών 
συνθηκών τις οποίες διέρχεται η χώρα. Στην προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται πλέον ρητά 
ότι η απόφαση τοποθέτησης προϊσταµένων καθορίζει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
στόχους για κάθε οργανική µονάδα ανά τρίµηνο, ενώ επίσης η επίτευξη των τεθέντων 
ποιοτικών και ποσοτικών στόχων ελέγχεται ανά τρίµηνο και, κατά συνέπεια, η απόφαση 
πρόωρης λήξης της θητείας προϊσταµένων λαµβάνεται µε κύριο κριτήριο την επίτευξη των 
τριµηνιαίων ποιοτικών και ποσοτικών στόχων της οργανικής µονάδας. Προβλέπεται δηλαδή 
το ίδιο χρονικό πλαίσιο (τρίµηνο) ως προς τους τιθέµενους ποιοτικούς και ποσοτικούς 
στόχους, τον έλεγχο της τήρησής τους και τη δυνατότητα πρόωρης λήξης της θητείας των 
προϊσταµένων οργανικών µονάδων µε κύριο κριτήριο τη µη επίτευξη των τεθέντων 
τριµηνιαίων στόχων. Προκειµένου να εξασφαλισθεί η εναλλαγή των προσώπων που 
υπηρετούν σε κρίσιµες θέσεις της φορολογικής διοίκησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα 
προβλέπεται ακόµη ότι η ετήσια θητεία των προϊσταµένων οργανικών µονάδων που 
τοποθετούνται σύµφωνα µε την παραγράφου 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 µπορεί να 
ανανεώνεται µέχρι δύο φορές – κατά συνέπεια, η θητεία τους δεν µπορεί να υπερβαίνει την 
τριετία.  

Επίσης, προκειµένου να επιτευχθεί ο άµεσος έλεγχος του βαθµού  επίτευξης των 
τεθέντων στόχων, καθίσταται αναγκαία η προτεινόµενη ρύθµιση της υποπερίπτωσης β’ , µε 
την οποία, σε περίπτωση που οι αποφάσεις τοποθέτησης, που έχουν ήδη εκδοθεί καθορίζουν 
ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους σε ετήσια βάση, οι στόχοι αυτοί κατανέµονται αναλογικά 
σε κάθε τρίµηνο της θητείας. 

Εξάλλου, οι εξαιρετικές δηµοσιονοµικές συνθήκες στις οποίες βρίσκεται η χώρα 
καθιστούν αναγκαία την διάταξη της υποπερίπτωσης γ’ , µε την οποία προβλέπεται η 
εφαρµογή της ίδιας διαδικασίας επιλογής προϊσταµένων, εκτός των οργανικών µονάδων που 
απαριθµούνται στην παρ. 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011 και σε όσες άλλες ∆.Ο.Υ. 
διατηρούνται σε λειτουργία.     

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της υποπερίπτωσης ε’  αναδιατυπώνεται το άρθρο 4 παρ. 
3 ν. 3943/2011 (Α’ 66), προκειµένου να προβλεφθεί ρητά η αξιολόγηση των Ελεγκτών 
Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του Κράτους σε τριµηνιαία βάση στη 
βάση του αριθµού και του είδους των ελέγχων, καθώς και των επιτευχθέντων εσόδων. 
Προβλέπεται, επίσης, η σύναψη συµβολαίου αποδοτικότητας αµέσως µετά την επιλογή των 
ελεγκτών, στο οποίο εξειδικεύονται περαιτέρω οι συγκεκριµένοι στόχοι που οφείλουν να 
εκπληρώσουν. 
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Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της υποπερίπτωσης στ’  προβλέπεται 
κατ’εξαίρεση, για χρονικό διάστηµα έξι µηνών, ενόψει της ανάγκης για άµεση ενίσχυση του 
ελεγκτικού µηχανισµού,  η επιτάχυνση της διαδικασίας επιλογής των Ελεγκτών από την 
προβλεπόµενη στο άρθρο 16 ν. 3943/2011 Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής 
Προσωπικού κατόπιν συνέντευξης και ιδίως απλουστεύεται η διαδικασία για την επιλογή 
υπαλλήλων µε τουλάχιστον διετή προηγούµενη εµπειρία σε ελεγκτικά καθήκοντα.  

Κατά τα λοιπά, ως προς τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την 
κάλυψη των θέσεων Ελεγκτών Βεβαίωσης και Αναγκαστικής Είσπραξης των Εσόδων του 
Κράτους, την ενδεχόµενη πρόβλεψη ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων, καθώς και 
συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων αυτών για την επιλογή, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο 
και τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικά µε την αξιολόγηση και την 
επιλογή των υποψήφιων Ελεγκτών εξακολουθεί να ισχύει η εξουσιοδότηση του άρθρου 4 
παρ. 6 ν. 3943/2011 για τη ρύθµιση των σχετικών ζητηµάτων µε κοινή υπουργική απόφαση. 

 
Υποπαράγραφος Ε. 2. Σύσταση θέσης Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 

 
Η συνέχεια και αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης στον κρίσιµο τοµέα των 

δηµοσίων εσόδων και η απαλλαγή της από κάθε είδους πολιτικές παρεµβάσεις, µε 
ταυτόχρονη διασφάλιση µηχανισµών λογοδοσίας και διαφάνειας, είναι θεµελιώδους 
σηµασίας προκειµένου να εξασφαλιστεί η πραγµάτωση των αρχών της φορολογικής 
δικαιοσύνης και φορολογικής ισότητας. Προκειµένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη αυτών 
των στόχων και ο περιορισµός του Υπουργού Οικονοµικών στην άσκηση της φορολογικής 
πολιτικής, σύµφωνα µε τους ορισµούς του Συντάγµατος, η προτεινόµενη ρύθµιση της 
παρούσας υποπαραγράφου προβλέπει τη σύσταση στο Υπουργείο Οικονοµικών Γενικής 
Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, της οποίας θα προΐσταται ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων 
Εσόδων και στην οποία θα υπάγονται όλες οι υπηρεσίες που υπάγονταν ως τώρα στη Γενική 
Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και θα µεταβιβασθούν σταδιακά οι 
αρµοδιότητες του Υπουργού Οικονοµικών, ή του καθ΄ύλην αρµόδιου Υφυπουργού 
Οικονοµικών, που συνδέονται µε την άσκηση της φορολογικής διοίκησης. Οι προτεινόµενες 
επιµέρους ρυθµίσεις ως προς τις αρµοδιότητες, τον τρόπο επιλογής, τη διάρκεια και τις 
προϋποθέσεις πρόωρης λήξης της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
διαφοροποιούνται από τις γενικές ρυθµίσεις για τους Γενικούς Γραµµατείς και τους 
προϊσταµένους Γενικών Γραµµατειών των άρθρων 50-52 του π.δ. 63/2005 (Α’98), 
προκειµένου να διασφαλίσουν τον αναγκαίο βαθµό αυτονοµίας στην άσκηση των 
καθηκόντων του. 

Η περίπτωση 1 της προτεινόµενης ρύθµισης προβλέπει τη σύσταση στο Υπουργείο 
Οικονοµικών Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, καθώς και θέσης Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων ως θέσης Γενικού Γραµµατέα µε βαθµό 1ο της κατηγορίας Ειδικών 
Θέσεων, ο οποίος προΐσταται της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, καταργούµενης 
συγχρόνως της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και της θέσης 
του Γενικού Γραµµατέα Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων.  

Η περίπτωση 2 απαριθµεί τις Γενικές ∆ιευθύνσεις και Υπηρεσίες που υπάγονται στη 
νεοϊδρυόµενη Γενική Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων. 

Η περίπτωση 3 προβλέπει ενδεικτικά (στην υποπερίπτωση 3α’) µια σειρά αρµοδιοτήτων 
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, που είναι απαραίτητες για να λειτουργήσει 
ευέλικτα και αποτελεσµατικά το νέο σύστηµα φορολογικής διοίκησης. Στις αρµοδιότητες 
αυτές συγκαταλέγονται η εισήγηση στον Υπουργό Οικονοµικών του στρατηγικού 
σχεδιασµού της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, όπως επίσης ποιοτικών και 
ποσοτικών στόχων και κριτηρίων αξιολόγησης  των οργανικών µονάδων του Υπουργείου 
Οικονοµικών που υπάγονται στην αρµοδιότητά του και του προσωπικού τους, η επιλογή των 
προϊσταµένων των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 
Γραµµατεία ∆ηµοσίων Εσόδων, ο έλεγχος και η εποπτεία των εργασιών της Γενικής 
Γραµµατείας, η υποβολή προτάσεων νοµοθετικών ρυθµίσεων ή εισηγήσεων µεταβολών στην 
οργάνωση και τη διάρθρωση των οργανικών µονάδων και υπηρεσιών της Γενικής 
Γραµµατείας, καθώς και στην κατανοµή του ανθρώπινου δυναµικού, η µεταφορά διαθέσιµων 
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πόρων µεταξύ των οργανικών µονάδων της Γενικής Γραµµατείας, η λήψη µέτρων για τη 
διασφάλιση της διαφάνειας και την καταπολέµηση της διαφθοράς στις υπηρεσίες που 
υπάγονται στις αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας, συµπεριλαµβανοµένης και της  
κίνησης της διαδικασίας πειθαρχικής δίωξης, όπου και όπως προβλέπεται από την κείµενη 
νοµοθεσία, καθώς και η οργάνωση προγραµµάτων µετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης του 
προσωπικού που υπάγεται στις υπηρεσίες της Γενικής Γραµµατείας. Μεταβατική διάταξη 
προβλέπει, µέχρι το διορισµό του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων, την άσκηση των 
ανωτέρω αρµοδιοτήτων από τον Υπουργό ή τον καθ’ύλην αρµόδιο Υφυπουργό Οικονοµικών.  

Περαιτέρω προβλέπεται (στην υποπερίπτωση 3β) η περιέλευση στον Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων περαιτέρω αρµοδιοτήτων που κατά την κείµενη νοµοθεσία ασκούνται από 
τον Υπουργό Οικονοµικών, τον αρµόδιο Υφυπουργό ή τους προϊσταµένους των οργανικών 
µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών, εντός του πεδίου των αρµοδιοτήτων τους, σχετικά 
µε την οργάνωση και άσκηση της φορολογικής διοίκησης, την εφαρµογή της φορολογικής 
και τελωνειακής νοµοθεσίας που άπτεται της είσπραξης εσόδων, καθώς και την 
παρακολούθηση και αξιολόγηση του έργου των υπαγόµενων στην αρµοδιότητά του 
οργανικών µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών. Η µεταβίβαση των εν λόγω 
αρµοδιοτήτων γίνεται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, ή του καθ’ύλην αρµόδιου 
Υφυπουργού Οικονοµικών, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 
Προβλέπεται ρητά ότι οι αρµοδιότητες που µεταβιβάζονται στον Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων δεν µπορούν να αναµεταβιβασθούν στον Υπουργό Οικονοµικών µε 
µεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη. Επιδιώκεται µε τον τρόπο αυτό η ταυτόχρονη 
επιδίωξη δύο στόχων: Αφενός µεν η οµαλή µετάβαση στο νέο σύστηµα φορολογικής 
διοίκησης, χωρίς τη δηµιουργία κενών στο µηχανισµό είσπραξης των δηµοσίων εσόδων, 
αφετέρου δε η διασφάλιση της αποτελεσµατικής εφαρµογής του νέου συστήµατος, καθώς η 
µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων δεν επιτρέπεται να 
ανακληθεί µε µεταγενέστερη κανονιστική διοικητική πράξη. Για τη διευκόλυνση της 
αποτελεσµατικής λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας ∆ηµοσίων Εσόδων, προβλέπεται 
περαιτέρω η δυνατότητα εκχώρησης των αναγκαίων αρµοδιοτήτων στους προϊσταµένους των 
οργανικών µονάδων και ειδικών αποκεντρωµένων υπηρεσιών που υπάγονται στη Γενική 
Γραµµατεία, όπως επίσης ο ορισµός Γενικού ∆ιευθυντή, που υπηρετεί στη Γενική 
Γραµµατεία, ο οποίος αναπληρώνει τον Γενικό Γραµµατέα σε περίπτωση προσωρινής 
αδυναµίας εκπλήρωσης των καθηκόντων του, καθώς και για το χρονικό διάστηµα από τη 
λήξη της θητείας του Γενικού Γραµµατέα µέχρι τον διορισµό του διαδόχου του. 

Προβλέπεται επίσης (στην υποπερίπτωση 3γ) ως εγγύηση λογοδοσίας και διαφάνειας η 
υποχρέωση του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων να υποβάλλει στον Υπουργό 
Οικονοµικών σε ετήσια βάση αναλυτική έκθεση απολογισµού και προγραµµατισµού των 
δραστηριοτήτων του που συζητείται στην Επιτροπή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής 
και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Η περίπτωση 4 ρυθµίζει τον τρόπο επιλογής του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων.  
Τα απαιτούµενα ουσιαστικά προσόντα αποδεικνύουν τόσο τη θεωρητική, όσο και την 
πρακτική ενασχόληση µε φορολογικά θέµατα. Απαιτείται ειδικότερα αφενός µεν πτυχίο 
Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος και, κατά προτίµηση, µεταπτυχιακός τίτλος σπουδών 
από όπου προκύπτει ιδιαίτερη ειδίκευση στη φορολογική διοίκηση ή/και το φορολογικό 
σύστηµα, αφετέρου δε σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία, κατά προτίµηση στον ιδιωτικό 
τοµέα, σε φορολογικά θέµατα, καθώς και σηµαντική διοικητική εµπειρία, σε θέσεις ευθύνης, 
σε διοίκηση ανθρώπινου δυναµικού, κατάρτιση στρατηγικών σχεδίων, διαχείριση έργων και 
δραστηριοτήτων, στοχοθεσία, συντονισµό οµάδων και παρακολούθηση επίτευξης στόχων. 
Προβλέπεται επίσης ως υποχρεωτικό προσόν για την επιλογή σε θέση Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων ισχυρό ιστορικό φορολογικής συµµόρφωσης, καθώς και η γνώση ξένων 
γλωσσών, ιδίως δε της Αγγλικής, που αποδεικνύεται από σπουδές, δηµοσιεύσεις και άλλα 
πρόσφορα µέσα, έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η άµεση πρόσβαση και αξιοποίηση καλών 
πρακτικών φορολογικής διοίκησης ξένων κρατών. Ο Γενικός Γραµµατέας ∆ηµοσίων Εσόδων 
επιλέγεται και διορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µετά από εισήγηση του Υπουργού 
Οικονοµικών, και έχει πενταετή θητεία. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα αποσυνδέεται µε 
τον τρόπο αυτό από τη θητεία του Υπουργού Οικονοµικών, καθώς και της νοµοθετικής 
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περιόδου, προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχεια της δηµόσιας διοίκησης στον κρίσιµο 
αυτό τοµέα ανεξάρτητα από τις πολιτικές µεταβολές. Προβλέπεται επίσης η υπογραφή 
συµβολαίου αποδοτικότητας µεταξύ του Υπουργού Οικονοµικών και του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων, όπου περιλαµβάνονται οι υποχρεώσεις του και καθορίζονται οι ποιοτικοί 
και ποσοτικοί στόχοι, οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν από τον Γενικό Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια της θητείας του, όπως επίσης σε ετήσια βάση. Ως 
επιπρόσθετη διασφάλιση της απεξάρτησης του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων από 
πολιτικές επιρροές προβλέπεται ότι η θητεία του µπορεί να ανανεώνεται για µία µόνο φορά 
µε την ίδια διαδικασία. Εξάλλου, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αποτελεσµατική 
υποστήριξη του Γενικού Γραµµατέα στην άσκηση των καθηκόντων του, συνιστώνται µια 
επιπλέον θέση διοικητικού υπαλλήλου, δύο επιπλέον θέσεις ειδικού συµβούλου και δύο 
επιπλέον θέσεις ειδικού συνεργάτη σε σχέση µε τα γενικώς ισχύοντα για τους γενικούς 
γραµµατείς κατά τις διατάξεις του π.δ. 63/2005. 

Η περίπτωση 5 προβλέπει περιοριστικά τις προϋποθέσεις πρόωρης λήξης της θητείας 
του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοδίων Εσόδων, πριν δηλαδή από την παρέλευση της 
προβλεπόµενης στην υποπερίπτωση 4β πενταετούς θητείας του. Εκτός από τις περιπτώσεις 
παραίτησης του Γενικού Γραµµατέα, η θητεία του λήγει επίσης υποχρεωτικά, χωρίς να 
απαιτείται η τήρηση άλλης διαδικασίας, σε περίπτωση  αυτοδίκαιης θέσης σε αργία κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 
26), όπως εκάστοτε ισχύει. Η θητεία του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων λήγει επίσης 
σε περίπτωση ανικανότητας εκτέλεσης των καθηκόντων του λόγω νόσου ή αναπηρίας, 
σωµατικής ή πνευµατικής, συνδροµής των προϋποθέσεων δυνητικής θέσης σε αργία κατά τις 
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 104 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), όπως 
εκάστοτε ισχύει, όπως επίσης προφανούς απόκλισης από την επίτευξη των τεθέντων 
σύµφωνα µε την υποπερίπτωση 4 β ποιοτικών και ποσοτικών στόχων. Εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις αυτές, η πρόωρη λήξη της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
είναι υποχρεωτική. Για τη διαπίστωση της συνδροµής τους, όµως, προβλέπεται διαδικασία 
αντίστοιχη προς την επιλογή του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων και ειδικότερα 
εισήγηση του Υπουργού Οικονοµικών και απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου. Οι 
αυστηρές προϋποθέσεις λήξης της θητείας του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων 
εισάγουν σηµαντικές διαφοροποιήσεις σε σχέση µε τη γενική ρύθµιση του π.δ. 63/2005 για 
τους γενικούς γραµµατείς των υπουργείων, προκειµένου να κατοχυρωθεί από κάθε άποψη η 
απεµπλοκή του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων από πολιτικές επιρροές. 
Κατοχυρώνονται από την άλλη πλευρά, ιδίως µέσω της δυνατότητας πρόωρης λήξης της 
θητείας του Γενικού Γραµµατέα σε περιπτώσεις προφανούς απόκλισης ως προς την επίτευξη 
των τεθέντων στόχων, εγγυήσεις διασφάλισης της αποτελεσµατικότητας του Γενικού 
Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων κατά την άσκηση των καθηκόντων του. 

Η περίπτωση 6 προβλέπει (στην υποπερίπτωση 6α) την αναστολή της άσκησης 
οποιουδήποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, και της άσκησης καθηκόντων σε οποιαδήποτε θέση 
στο ∆ηµόσιο, Ο.Τ.Α., Ν.Π.∆.∆., νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, όπως 
επίσης οποιουδήποτε επαγγέλµατος κατά τη διάρκεια της θητείας του Γενικού Γραµµατέα 
∆ηµοσίων Εσόδων, προκειµένου να καταστεί δυνατή η αφοσίωσή του στην άσκηση των 
καθηκόντων του. Ως εγγύηση διαφάνειας προβλέπεται, επίσης, ότι ο επιλεγείς σε θέση 
Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσίων Εσόδων οφείλει, πριν από την ανάληψη των καθηκόντων του, 
να παύσει κάθε έννοµη σχέση µε εταιρία, από την οποία µπορεί να προκληθεί σύγκρουση 
συµφερόντων. 

Στην υποπερίπτωση β της περίπτωσης 6 παρέχεται τέλος η δυνατότητα πρόβλεψης µε 
κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης 
και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, 
ετήσιας ειδικής ανταµοιβής (bonus) του Γενικού Γραµµατέα ως ποσοστό επί των εισπράξεων 
της Γενικής Γραµµατείας που υπερβαίνουν τον ετήσιο στόχο. Η διάταξη αυτή παρέχει 
κίνητρα για την επίτευξη των στόχων της Γενικής Γραµµατείας και λαµβάνει υπόψη την 
ανάγκη προσέλκυσης στη θέση αυτή των καταλληλότερων προσώπων που διαθέτουν 
ιδιαίτερα προσόντα και σηµαντική επαγγελµατική εµπειρία στον ιδιωτικό τοµέα. 

 



27 

 

Υποπαράγραφος Ε. 3. Τροποποίηση διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα 
 
Με την προτεινόµενη διάταξη της υποπαραγράφου Ε.3. αναπροσαρµόζεται ο 

συντελεστής ΕΦΚ, του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που 
χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία από εικοσιένα (21) ευρώ ανά χιλιόλιτρο σε 
εξήντα έξι (66) ευρώ ανά χιλιόλιτρο για την ενίσχυση των δηµοσίων εσόδων. Άλλωστε µε 
την ως άνω αύξηση του συντελεστή για το πετρέλαιο κινητήρων που χρησιµοποιείται 
αποκλειστικά στη γεωργία, ο συντελεστής ΕΦΚ προσεγγίζει το µέσο κοινοτικό συντελεστή 
που εφαρµόζεται για την εν λόγω χρήση.    

Με την περίπτωση 2 επιχειρείται ο εξορθολογισµός της φορολογίας των 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών και η απλοποίηση της κείµενης νοµοθεσίας, όπως και η 
διασφάλιση των δηµοσίων εσόδων, ενόψει των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην 
οικονοµία της χώρας και η δηµιουργία αντικινήτρων, προκειµένου να µειωθεί η κατανάλωση 
σε προϊόντα επιβλαβή για τη ∆ηµόσια Υγεία.  

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο σχετικά µε τη δοµή και τους συντελεστές των 
ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα τσιγάρα και άλλα προϊόντα 
βιοµηχανοποιηµένου καπνού [COM(2008)460]: 

«Οι πάγιοι φόροι µειώνουν τις σχετικές διαφορές τιµών και ελαχιστοποιούν την 
ποικιλότητα τιµών. Κατά συνέπεια, οι πάγιοι φόροι προσφέρονται περισσότερο από την 
πλευρά του παράγοντα υγεία. […] Επιπλέον, δεδοµένου ότι οι φόροι αυτοί βασίζονται στις 
ποσότητες κατανάλωσης και όχι στις τιµές, οι πάγιοι φόροι είναι σταθερότεροι, η πρόβλεψη 
και η διαχείρισή τους είναι ευκολότερες, ενώ συµβάλλουν και σε µεγαλύτερη σταθερότητα 
των φορολογικών εσόδων.» 

Στο πλαίσιο αυτό, το Υπουργείο Οικονοµικών προχωρά σε µια φορολογική δοµή η οποία 
θα διακρίνεται πλέον για την απλότητα και τη λειτουργικότητά της, θα συνίσταται στον 
καθορισµό αµιγώς φορολογικών συντελεστών και δεν θα συσχετίζεται µε τη µέση 
σταθµισµένη τιµή, η οποία προκύπτει από τις τιµές των προϊόντων που διαµορφώνονται 
ελεύθερα στην εγχώρια αγορά. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζονται τα δηµόσια έσοδα, διότι 
αφ’ ενός η ενδυνάµωση του πάγιου στοιχείου του φόρου µε αντίστοιχη µείωση του 
αναλογικού στοιχείου και αφ’ ετέρου η σε µεγάλο µέρος αποδέσµευση του καθορισµού της 
φορολογίας από τις λιανικές τιµές προστατεύουν τα δηµόσια έσοδα από τη µεταβλητότητα 
των τιµών, ενώ έτσι ενδυναµώνεται και η προβλεψιµότητά τους για τους σκοπούς της 
κατάρτισης και υλοποίησης του προϋπολογισµού. 

Ειδικότερα:   
Με την υποπερίπτωση α της περίπτωσης 2 αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 

96 του ν. 2960/01 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», κατά τρόπο ώστε να µην γίνεται  πλέον 
µνεία,  για τον προσδιορισµό του ειδικού φόρου κατανάλωσης των τσιγάρων, στη 
σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης αυτών, αλλά να αναφέρονται τα στοιχεία που 
αποτελούν το φόρο (πάγιο και αναλογικό) και ο τρόπος προσδιορισµού τους. Επίσης, ο 
ειδικός φόρος κατανάλωσης του λεπτοκοµµένου καπνού για την κατασκευή χειροποίητων 
(στριφτών) τσιγάρων και των άλλων καπνών για κάπνισµα προσδιορίζεται πλέον ως ποσό 
εκφρασµένο σε ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους (φορολογία επί της ποσότητας) και 
όχι ως ποσοστό επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησης αυτών (φορολογία κατ’ 
αξία), σε αντιστοιχία και µε το άρθρο 97 του ίδιου νόµου, το οποίο αντικαθίσταται επίσης µε 
την επόµενη υποπαράγραφο β της ίδιας παραγράφου. Ο τρόπος προσδιορισµού του φόρου 
για τα λοιπά προϊόντα καπνού δεν µεταβάλλεται σε σχέση µε σήµερα. 

Με την υποπερίπτωση β της ίδιας περίπτωσης αντικαθίσταται το άρθρο 97 του ν. 
2960/01, σχετικά µε τη βάση υπολογισµού και τους συντελεστές του φόρου των διαφόρων 
ειδών βιοµηχανοποιηµένων καπνών και καθορίζονται νέοι συντελεστές φόρου για τα 
προϊόντα αυτά. Συγκεκριµένα: 

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του υπό αντικατάσταση άρθρου καθορίζονται οι 
συντελεστές φορολόγησης των τσιγάρων και προβλέπεται πάγιος φόρος ίσος µε 80 ευρώ ανά 
φορολογική µονάδα (1.000 τεµάχια) τσιγάρων και αναλογικός φόρος ο οποίος ορίζεται στο 
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20% επί της λιανικής τιµής πώλησης των τσιγάρων. Επίσης ορίζεται ότι το ελάχιστο ποσό 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης  ανέρχεται στα 115 ευρώ ανά φορολογική µονάδα. 

Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του υπό αντικατάσταση άρθρου παραµένουν ως έχουν. 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του υπό αντικατάσταση άρθρου καθορίζεται ο 

συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται  στο λεπτοκοµµένο καπνό για 
την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισµα, ο 
οποίος ανέρχεται στα 153 ευρώ ανά χιλιόγραµµο καθαρού βάρους και για τα δύο είδη 
προϊόντων. 

Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του υπό αντικατάσταση άρθρου, µε τις 
οποίες καθορίζεται η βάση υπολογισµού του φόρου των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που 
παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εµπορία, και 
συµπεριλαµβάνονται πλέον και τα προϊόντα που διατίθενται δωρεάν για σκοπούς έρευνας 
αγοράς, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, συσκευασµένα σε λευκά πακέτα  χωρίς 
ενδείξεις και τιµή λιανικής πώλησης, για λόγους οµοιόµορφης εφαρµογής και διαφάνειας ως 
προς τη βάση υπολογισµού του φόρου. Η αντικατάσταση της παραγράφου αυτής καθίσταται 
αναγκαία, µετά την τροποποίηση των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν. 
3730/2008 (Α’ 262) από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 3918/2011 (Α’ 
31) «∆ιορθωτικές αλλαγές στο σύστηµα υγείας και άλλες διατάξεις», µε τις οποίες εξαιρείται 
η διανοµή προϊόντων καπνού για σκοπούς έρευνας αγοράς, από τη γενική απαγόρευση 
δωρεάν διανοµής των προϊόντων αυτών.  

Επιπλέον, αναδιατυπώνονται οι διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του υπό 
αντικατάσταση άρθρου, σχετικά µε τη βάση υπολογισµού του φόρου των 
βιοµηχανοποιηµένων καπνών που αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας, καθώς και εκείνων 
που διακινούνται υπό καθεστώς αναστολής, στις περιπτώσεις που δεν έχει καθοριστεί η τιµή 
λιανικής πώλησής τους, δηλαδή δεν διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση. Η αναδιατύπωση 
αυτή καθίσταται αναγκαία, ώστε οι διατάξεις αυτές να  αφορούν µόνο τα τσιγάρα και τα 
πούρα και πουράκια, στα οποία ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται σε σχέση µε την 
τιµή λιανικής πώλησης και απαιτείται ο καθορισµός συγκεκριµένης τιµής επί της οποίας 
επιβάλλεται ο φόρος για λόγους οµοιόµορφης εφαρµογής και διαφάνειας ως προς τη βάση 
υπολογισµού του φόρου. 

Επίσης, προστίθεται νέα παράγραφος 8, αναφορικά µε τον καθορισµό της σταθµισµένης 
µέσης τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων για σκοπούς εφαρµογής των παραγράφων 6 και 
7 του υπό αντικατάσταση άρθρου.  

Με την υποπερίπτωση γ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται το άρθρο 98 του ν. 
2960/01 προκειµένου οι πλασµατικές τιµές λιανικής πώλησης για τα προϊόντα που εµπίπτουν 
στο πεδίο εφαρµογής του να χρησιµοποιούνται µόνο στα προϊόντα που η τιµή λιανικής 
πώλησης χρησιµοποιείται ως βάση επιβολής του φόρου. Εκτός αυτού, εξαιρούνται από το 
πεδίο εφαρµογής του άρθρου 98 τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που προέρχονται από τα άλλα 
κράτη µέλη της Ε.Ε. και κατέχονται από ιδιώτες για ατοµική τους χρήση, καθόσον η 
φορολογική αντιµετώπιση αυτών προβλέπεται από άλλες διατάξεις του Ε.Τ.Κ. (άρθρο 59 
κ.λπ.). 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3  προβλέπεται η θέση σε ισχύ των διατάξεων του 
άρθρου από την κατάθεση του παρόντος σχεδίου νόµου. 

 
Υποπαράγραφος Ε.4. Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α. 

 
Με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου επέρχεται αντικατάσταση των δύο 

πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), µε την 
οποία µειώνεται από 11% σε 6% ο κατ’ αποκοπή συντελεστής επιστροφής φόρου. Σκοπός 
της προτεινόµενης ρύθµισης είναι αφενός ο περιορισµός της έκδοσης και λήψης πλαστών και 
εικονικών φορολογικών στοιχείων τα οποία χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για την 
επιστροφή ΦΠΑ από την πλευρά των αγροτών, µε συνέπεια τον περιορισµό κινδύνου 
αδικαιολόγητης επιστροφής ΦΠΑ και αφετέρου η πλήρωση της δέσµευσης υιοθέτησης 
προαπαιτούµενων δράσεων στα πλαίσια της δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Συνεπεία της 
ανωτέρω µείωσης προτείνεται η µείωση και του συντελεστή επιστροφής που προβλέπεται για 
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τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων που πραγµατοποιούνται από τους ίδιους τους αγρότες και 
οι οποίες υπάγονται στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, από 5% στο 3% (πωλήσεις από δικό τους 
κατάστηµα, στις λαϊκές αγορές, εξαγωγές).  

 
Υποπαράγραφος Ε. 5. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 718/1977 

 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποίησης του ν.718/77, αναθεωρείται εξ ολοκλήρου 

το πλαίσιο της άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης καθώς προβλέπεται ότι οι 
εκτελωνιστικές εργασίες δύναται να διενεργούνται για λογαριασµό του κυρίου του 
εµπορεύµατος, µε άµεση ή έµµεση αντιπροσώπευση, όχι µόνο από τα πρόσωπα που ασκούν 
κατ΄ επάγγελµα την τελωνειακή αντιπροσώπευση (εκτελωνιστές) αλλά και από κάθε άλλο 
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, τα οποία δεν απαιτείται να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια.  

Επιπλέον, καταργούνται πλήρως οι αδικαιολόγητοι περιορισµοί στην πρόσβαση και την 
άσκηση του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων των άρθρων 2 και 
3 του ν.3919/2011 και καταργείται η υποχρέωση της πρακτικής άσκησης σε εκτελωνιστικό 
γραφείο προκειµένου  να ασκηθεί το επάγγελµα.   

Ειδικότερα,  οι ουσιαστικές τροποποιήσεις έχουν ως ακολούθως: 
Τροποποιούνται τα άρθρα 1, 2 και 3 και ορίζεται ότι οι εκτελωνιστικές εργασίες για 

λογαριασµό του κυρίου του εµπορεύµατος µπορούν να διενεργούνται, σε κάθε περίπτωση 
(εισαγωγή, εξαγωγή) και από άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, πλην των εκτελωνιστών, για 
τα οποία δεν προβλέπεται η πλήρωση συγκεκριµένων κριτηρίων.  

Ουσιαστικά, τελωνειακή αντιπροσώπευση δύναται να ασκηθεί από κάθε πρόσωπο, 
φυσικό ή νοµικό και συγκεκριµένα από τον υπάλληλο του κυρίου του εµπορεύµατος, τον 
εκτελωνιστή/ εκτελωνιστική εταιρεία και από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εφόσον αυτό, έχει 
εξουσιοδοτηθεί σχετικά, διαθέτει ενεργό ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ), 
αριθµό καταχώρησης και αναγνώρισης EORI και είναι εγκατεστηµένο σε κράτος µέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.    

Επιπλέον ορίζεται ότι η αντιπροσώπευση µπορεί να είναι άµεση ή έµµεση και 
καθορίζεται η έννοια του εκτελωνιστή και της εκτελωνιστικής εταιρείας.  

Καταργείται το άρθρο 4 το οποίο αναφέρεται στην προστασία του επαγγέλµατος του 
εκτελωνιστή, καθόσον µε την ριζική αλλαγή του πλαισίου της αντιπροσώπευσης και 
συγκεκριµένα µε την παροχή δυνατότητας άσκησης της τελωνειακής αντιπροσώπευσης και 
από κάθε άλλο πρόσωπο πλην των εκτελωνιστών, οι διατάξεις αυτές παρέλκουν.   

Τροποποιείται το άρθρο 5 προκειµένου να καταργηθεί ο περιορισµός της άσκησης του 
επαγγέλµατος του εκτελωνιστή σε συγκεκριµένες γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας.  

Τροποποιείται το άρθρο 7 προκειµένου να καταργηθεί ο περιορισµός της ιθαγένειας για 
την συµµετοχή στις εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου του εκτελωνιστή (δίνεται η 
δυνατότητα συµµετοχής στις εξετάσεις πλέον των Ελλήνων πολιτών και των πολιτών άλλου 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου.  

Επιπλέον, καταργούνται οι ηλικιακοί περιορισµοί για τη συµµετοχή στις εξετάσεις για 
την απόκτηση πτυχίου εκτελωνιστή και συγκεκριµένα το κατώτατο όριο του 21ο έτους της 
ηλικίας και το ανώτατο όριο του 55ου έτους αυτής. 

Τέλος, καταργείται και η υποχρέωση εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων των 
υποψηφίων για συµµετοχή στις εξετάσεις  

Τροποποιείται το άρθρο 8 προκειµένου ο διαγωνισµός για την απόκτηση πτυχίου 
εκτελωνιστή να διενεργείται πιο συχνά σε σύγκριση µε την προβλεπόµενη από τις 
τροποποιούµενες διατάξεις διεξαγωγή τους ανά τρία έτη.  

Τροποποιείται το άρθρο 9 και ορίζεται ότι ο εκτελωνιστής µετά την επιτυχία του στις 
εξετάσεις λαµβάνει πιστοποίηση επάρκειας για την κατ΄ επάγγελµα διενέργεια 
εκτελωνιστικών εργασιών, χωρίς να προβλέπεται πλέον ως προϋπόθεση για την άσκηση του 
επαγγέλµατος, η προβλεπόµενη από τις τροποποιούµενες διατάξεις πρακτική άσκηση σε 
εκτελωνιστικό γραφείο.  

Τροποποιείται το άρθρο 10 και προβλέπεται ότι και οι εκτελωνιστές, όπως και όλα τα 
λοιπά πρόσωπα, τα οποία δύναται να ασκούν τελωνειακή αντιπροσώπευση, µπορούν να 
ασκούν είτε άµεση, είτε έµµεση αντιπροσώπευση, ενώ ταυτόχρονα καταργείται ο 
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περιορισµός της άσκησης του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή µόνο ως ελεύθερου 
επαγγέλµατος. 

Τροποποιείται το άρθρο 11 απλοποιώντας ορισµένες διαδικασίες που προβλέπονται για 
τις εξουσιοδοτήσεις και συγκεκριµένα την πρόβλεψη για την κατάθεσή των γενικών και 
αόριστων εξουσιοδοτήσεων καθώς και την έκδοση από τις επιτροπές του άρθρου 18 ειδικού 
δελτίου εξουσιοδοτήσεων για τους υπαλλήλους των εξαγωγικών επιχειρήσεων. 

Τροποποιείται το άρθρο 12 προκειµένου, για λόγους διασφάλισης του ∆ηµοσίου 
συµφέροντος, να προβλεφθεί η ευθύνη έναντι του ∆ηµοσίου και για τα λοιπά πρόσωπα, 
φυσικά ή νοµικά, τα οποία ασκούν τελωνειακή αντιπροσώπευση, πλην των εκτελωνιστών.   

Τροποποιείται το άρθρο 13 προκειµένου να καταργηθούν ορισµένα καθήκοντα και  
υποχρεώσεις των εκτελωνιστών, οι οποίες κρίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να ορίζονται στον 
νόµο, όπως είναι π.χ. «να διάγουν ευπρεπώς», «να διεκπεραιώνουν την εκτελωνιστική 
εργασία άνευ καθυστερήσεων.  

Μεταξύ των ανωτέρω υποχρεώσεων που καταργούνται συµπεριλαµβάνονται και η 
υποχρέωσή τους να µην συστήνουν  οποιασδήποτε κερδοσκοπικού χαρακτήρα εταιρεία και η 
άσκηση του επαγγέλµατος µόνο ατοµικά ή µέσω της εκτελωνιστικής Οµόρρυθµης εταιρείας.  

Καταργείται το άρθρο 15 προκειµένου απαλειφθεί η προβλεπόµενη στο άρθρο αυτό 
αρµοδιότητα της πειθαρχικής Επιτροπής του άρθρου 18 να επιλαµβάνεται για την επίλυση 
χρηµατικών διαφορών µεταξύ των εκτελωνιστών και των εντολέων τους. 

Το άρθρο 16 τροποποιείται και αναµορφώνεται η άσκηση της πειθαρχικής εξουσίας 
στους εκτελωνιστές όσον αφορά τις πειθαρχικές ποινές και πρόστιµα. 

Τροποποιείται το άρθρο 20, ορίζοντας ότι για τη συµµετοχή των µελών στο Πειθαρχικό 
Συµβούλιο δεν προβλέπεται καµµία πρόσθετη αµοιβή 

Τροποποιείται το άρθρο 21 και καταργείται η υποχρέωση των εκτελωνιστών να 
υποβάλλουν στις αρµόδιες για την άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου επιτροπές του άρθρου 18 
του ν.718/77, πιστοποιητικό ποινικού µητρώου κάθε τρία χρόνια.  

Καταργείται το άρθρο 22  προκειµένου να µην προβλέπεται η ανάκληση του πτυχίου και 
της άδειας ασκήσεως του εκτελωνιστή στις περιπτώσεις των εκτελωνιστών που απέχουν από 
την άσκηση του επαγγέλµατός πάνω από ένα έτος. 

Καταργείται το άρθρο 23 και συγκεκριµένα η υποχρέωση τους να φέρουν ειδικό σήµα 
εντός των τελωνειακών χώρων κατά την εκτέλεση των εργασιών τους. 

Καταργείται το άρθρο 24 µε το οποίο ρυθµίζονταν θέµατα που αφορούν το όριο ηλικίας 
εξόδου από το επάγγελµα του εκτελωνιστή. 

Καταργείται το άρθρο 25 µε το οποίο προβλέπονταν η δυνατότητα θέσπισης µε 
Υπουργικές Αποφάσεις  ανώτατων ή κατώτατων ορίων αµοιβής των εκτελωνιστών.  

Τροποποιείται το άρθρο 26 και ορίζεται ότι όπου στο ν.718/1977 αναφέρεται ο όρος 
«Άδεια Ασκήσεως επαγγέλµατος εκτελωνιστή» αυτός αντικαθίσταται µε τον όρο «Αναγγελία 
άσκησης του επαγγέλµατος του εκτελωνιστή», καθώς µετά την εφαρµογή του άρθρου 3 του 
ν.3919/2011 προβλέπεται ότι για την άσκηση του επαγγέλµατος προβλέπεται η αναγγελία της 
άσκησης αυτού. 

Καταργούνται τα άρθρα 27, 28, 29 και 30 ως µεταβατικές διατάξεις του ν.718/77 µε τις 
οποίες ρυθµίζονταν θέµατα κατά το παρελθόν.  

Καταργείται το άρθρο 31 µε το οποίο προβλέπονταν το δικαίωµα στους οµογενείς που 
ασκούσαν το επάγγελµα στην αλλοδαπή να αποκτούν άνευ διαγωνισµού το πτυχίο του 
εκτελωνιστή.   

 
Υποπαράγραφος Ε.6. Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του Ορκωτού Εκτιµητή 

 
Στο πλαίσιο εναρµόνισης των νοµοθετικών διατάξεων που διέπουν την σύσταση, 

διοίκηση και λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών, µε το ν. 3919/2011 (Α’ 32), που 
προβλέπει την κατάργηση όλων των αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και 
άσκηση των επαγγελµάτων, κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση ή η κατάργηση ορισµένων 
διατάξεων που περιλαµβάνονται στα σχετικά νοµοθετικά κείµενα και οι οποίες επιβάλλουν 
περιορισµούς στην πρόσβαση και στην άσκηση του επαγγέλµατος του ορκωτού εκτιµητή. Με 
την άρση των περιορισµών αυτών εκτιµάται ότι θα επέλθουν άµεσα σηµαντικά οφέλη στην 
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εθνική οικονοµία και στο κοινωνικό σύνολο, καθώς θα αρθούν οι υφιστάµενες στρεβλώσεις 
στον ανταγωνισµό και θα υπάρξει αποκλιµάκωση των αµοιβών των παρεχόµενων υπηρεσιών.  

 
Υποπαράγραφος Ε. 7. Ρυθµίσεις σχετικά µε την καταβολή τελών κυκλοφορίας, τον 
έλεγχο οφειλών από τέλη κυκλοφορίας κατά την µεταβίβαση αυτοκινήτων οχηµάτων 

 
Με τις προτεινόµενες µε την περίπτωση 1 διατάξεις καταργείται η προµήθεια του 

«ειδικού σήµατος τελών κυκλοφορίας» κατά την καταβολή  των τελών κυκλοφορίας έτους 
2013 και εποµένων. 

Η προµήθεια του ειδικού σήµατος είχε καθιερωθεί σταδιακά από το έτος 1993 µέχρι το 
έτος 2002 µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 2093/1992 (Α΄181), όπως αντικαταστάθηκαν 
από την έναρξη ισχύος τους µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.2120/1993 (Α΄24), και τις 
διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄242).  

Με τις προτεινόµενες διατάξεις ορίζεται ότι η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας γίνεται 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν.2362/1995 (Α΄247) «Περί ∆ηµοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» και διατηρείται ως 
χρόνος καταβολής των ανωτέρω τελών το χρονικό διάστηµα από 1ης Νοεµβρίου έως την 31η  
∆εκεµβρίου του προηγουµένου έτους εκείνου στο οποίο αφορούν, µε εξαίρεση το πρώτο έτος 
εφαρµογής του παρόντος που ορίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης καταβολής η 15η Νοεµβρίου 
2012. 

Περαιτέρω, µε τις εν λόγω διατάξεις ορίζονται τα πρόστιµα που οφείλονται σε περίπτωση 
εκπρόθεσµης καταβολής, µη καταβολής ή καταβολής µειωµένων τελών κυκλοφορίας. 
Επίσης, ορίζεται ότι για τα ποσά των τελών κυκλοφορίας που δεν έχουν καταβληθεί 
εµπρόθεσµα, καθώς και για τα τυχόν οφειλόµενα πρόστιµα, θα δηµιουργούνται χρηµατικοί 
κατάλογοι από την Γ.Γ.Π.Σ. για λογαριασµό των αρµοδίων ∆.Ο.Υ ή από τις αρµόδιες ∆.Ο.Υ., 
κατά περίπτωση. 

Εξάλλου µε τις διατάξεις της ως άνω προτεινόµενης ρύθµισης ορίζεται ότι, σε περίπτωση 
κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήµατος για το οποίο δεν έχουν καταβληθεί τα οφειλόµενα τέλη 
κυκλοφορίας αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του µε πράξη οργάνων της 
Αστυνοµικής Αρχής, από την οποία δεν επιστρέφονται, εάν ο ενδιαφερόµενος δεν 
προσκοµίσει το αποδεικτικό καταβολής των τελών κυκλοφορίας, καθώς και του οφειλοµένου 
ενδεχοµένως προστίµου ή αποδεικτικό στοιχείο περί µη οφειλής τελών κυκλοφορίας λόγω 
απαλλαγής του.    

Η ρύθµιση αυτή κρίνεται σκόπιµη καθόσον έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση των 
χρηµατικών ποσών που δαπανώνται ετησίως για την εκτύπωση και διάθεση των ειδικών 
σηµάτων τελών κυκλοφορίας. 

Περαιτέρω, λαµβανοµένης υπόψη της νέας διαδικασίας καταβολής των τελών 
κυκλοφορίας, µέσω κωδικού πληρωµής στα πιστωτικά ιδρύµατα κ.λπ., που σχεδιάστηκε και 
θα περιγραφεί στην προβλεπόµενη να εκδοθεί κατά τις προτεινόµενες διατάξεις Υπουργική 
Απόφαση: 

α) Απλουστεύεται η διαδικασία καταβολής των τελών κυκλοφορίας µε απώτερο σκοπό 
την ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των υπόχρεων σε καταβολή τελών κυκλοφορίας 
πολιτών κατά την άσκηση της φορολογικής τους υποχρέωσης, 

β) Εξαλείφονται οι περιπτώσεις ύποπτων πολλαπλών πληρωµών για την αγορά ειδικού 
σήµατος τελών κυκλοφορίας καθώς και οι σηµειούµενες απώλειες «ειδικών σηµάτων τελών 
κυκλοφορίας» , 

γ) Επιτυγχάνεται η αποσυµφόρηση των ∆.Ο.Υ.,  
δ) Ελαχιστοποιούνται τα οχήµατα που µπορούν να κινούνται χωρίς να έχουν καταβάλει 

τα οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας µε την ενίσχυση του ελέγχου µέσω των οργάνων των 
Αστυνοµικών Αρχών. Τα Αστυνοµικά όργανα θα προβαίνουν σε ελέγχους καταβολής τελών 
κυκλοφορίας κάνοντας χρήση εφαρµογής µέσω διαδικτύου η οποία δηµιουργείται. 

Με τις προτεινόµενες µε την περίπτωση 2 διατάξεις ορίζεται ότι δεν επέρχεται 
µεταβίβαση της κυριότητας αυτοκινήτου οχήµατος, εάν δεν καταβληθούν προηγουµένως τα 
τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου λαµβάνει χώρα η µεταβίβαση και τα τέλη 
κυκλοφορίας προηγουµένων ετών, τα οποία τυχόν οφείλονται για το χρόνο που το όχηµα 
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βρισκόταν στην κατοχή του µεταβιβάζοντος, συµπεριλαµβανοµένων των προβλεποµένων 
από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις προστίµων.  

Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στο να υποχρεώνει τους οφειλέτες τελών κυκλοφορίας να 
καταβάλλουν αυτά, εφόσον θα τους στερείται η δυνατότητα µεταβίβασης των αυτοκινήτων 
οχηµάτων τους, εάν δεν ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους αυτή. 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης 3 καταργούνται το εδάφιο (ε) της περ. 
Α. και το εδάφιο ε της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν.2948/2001 (242 Α΄), όπως 
ισχύει,  µε τα οποία καθοριζόταν το ύψος των ετήσιων τελών κυκλοφορίας για τα αυτοκίνητα 
που δεν ανήκουν σε συγκεκριµένες κατηγορίες οχηµάτων, ιδιωτικής ή δηµόσιας χρήσης 
αντίστοιχα, όπως προσδιορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις. Σηµειώνεται ότι η πρόβλεψη για 
τα αυτοκίνητα αυτά είχε γίνει µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2367/1953 (82 Α΄). 

Η κατάργηση των ανωτέρω εδαφίων κρίνεται επιβεβληµένη, δεδοµένου ότι δεν 
υφίσταται πλέον περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας οχήµατος, στην οποία δεν θα 
αναγράφεται σαφώς η κατηγορία αυτού.  

Εξάλλου µε το νέο εδάφιο ε) που προστίθεται στην περ. Α. της παρ. 1 του άρθρου 20 του 
ν.2948/2001, προβλέπεται πάγιο ποσό τελών κυκλοφορίας για τις νεκροφόρες και τα 
ασθενοφόρα, προκειµένου αυτά να καταβάλουν το ίδιο ποσό ανεξάρτητα από το 
χαρακτηρισµό τους ως επιβατικά ή φορτηγά, µε σκοπό την οµοιόµορφη φορολογική 
αντιµετώπισή τους. 

Τέλος, µε την περίπτωση 9 ρυθµίζεται το θέµα του εισιτηρίου εισόδου στα καζίνο και η 
αύξηση του δηµοσίου εσόδου. Με τις προτεινόµενες διατάξεις η αξία του εισιτηρίου για την 
είσοδο στον χώρο των επιχειρήσεων καζίνο της χώρας, ορίζεται ενιαία στο ποσό των έξι (6) 
ευρώ. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία για τη συµµόρφωση της Ελλάδας µε την απόφαση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην υπόθεση C-16/2010, σύµφωνα µε την οποία η µειωµένη 
τιµή του εισιτηρίου εισόδου, για ορισµένες επιχειρήσεις καζίνο έναντι άλλων οµοειδών, που 
τελούν σε συγκρίσιµη κατάσταση, συνιστά επιλεκτικό πλεονέκτηµα, και πρέπει να αρθεί. 
Περαιτέρω διατηρείται, όπως είχε οριστεί στο παρελθόν µε απόφαση του Υπουργού 
Οικονοµικών, το ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) της συνολικής αξίας του εισιτηρίου, που 
παρακρατείται από την επιχείρηση - καζίνο, ως δικαίωµα διάθεσης και κάλυψης δαπανών στο 
οποίο εµπεριέχεται και ο αναλογών Φ.Π.Α., ενώ, το υπόλοιπο ποσό αποτελεί δικαίωµα του 
∆ηµοσίου.  

Με την υποπερίπτωση β’  καταργούνται οι διατάξεις µε τις οποίες έως τώρα οριζόταν η 
τιµή του εισιτηρίου, ώστε να υπάρχει ενιαίος προσδιορισµός αυτής. 

Για να αποφευχθεί µη µείωση των εσόδων του ∆ηµοσίου από τη ρύθµιση αυτή, 
αυξάνεται, µε την υποπερίπτωση γ’ , η συµµετοχή του Ελληνικού ∆ηµοσίου στα µικτά κέρδη 
παιχνιδιών, που καθορίζεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν. 2206/1994 (Α’ 62), στις 
περιπτώσεις ε’ της παραγράφου 1 και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του ν. 3139/2003 
(Α’ 100), όπως αυτές έχουν διαµορφωθεί και ισχύουν για κάθε µία από τις λειτουργούσες 
επιχειρήσεις καζίνο, κατά δύο (2) ποσοστιαίες µονάδες. 

 
 

ΣΤ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ 
 

Υποπαράγραφος  ΣΤ.1. Μείωση Συµβούλων, Συνεργατών Αιρετών ΟΤΑ - Μείωση 
αντιµισθίας Προέδρων ∆ηµοτικών και Περιφερειακών Συµβουλίων και κατάργηση 
αποζηµίωσης συµµετεχόντων σε ∆ηµοτικά Συµβούλια και λοιπές επιτροπές. 
  
 Με τις περιπτώσεις 1 και 2 προτείνεται η µείωση του αριθµού των ειδικών συνεργατών, 
επιστηµονικών συνεργατών ,ειδικών συµβούλων των αιρετών ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθµού  ενώ 
καταργούνται και οι θέσεις Ιδιαιτέρων Γραµµατέων ∆ηµάρχων και ∆ηµοσιογράφων στις 
Περιφέρειες.  Η κατάργηση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να εξοικονοµηθούν πόροι και να 
µειωθεί το µισθολογικό κόστος των ΟΤΑ.  Για τους ∆ήµους η προτεινόµενη µείωση 
ακολουθεί τη λογική της παραγράφου 3 του άρθρου 3 (περιπτώσεις ε) και στ) ) του 
ν.4051/2012 (A’ 40) σύµφωνα µε το οποίο µειώνεται ο αριθµός των µισθοδοτούµενων από το 
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∆ηµόσιο αντιδηµάρχων. Κατ’ αναλογία µειώνεται και ο αριθµός των θέσεων ειδικών 
συνεργατών, επιστηµονικών συνεργατών και ειδικών συµβούλων.  
 
Υποπαράγραφος ΣΤ. 2. Αναστολή προσλήψεων και διορισµών 

 
 Στο πλαίσιο της δυσµενούς δηµοσιονοµικής συγκυρίας και δεδοµένου ότι στους ΟΤΑ α΄ 
και β΄ βαθµού και στα ν.π.ι.δ. αυτών υπηρετεί µεγάλος αριθµός προσωπικού των κατηγοριών 
Υποχρεωτικής και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Υ.Ε. και ∆.Ε. αντίστοιχα), συγκριτικά µε 
το εξειδικευµένο προσωπικό των κατηγοριών Τεχνολογικής και Πανεπιστηµιακής 
Εκπαίδευσης (Τ.Ε. ΚΑΙ Π.Ε. αντίστοιχα), κρίνεται αναγκαία η αναστολή προσλήψεων  
προσωπικού των κατηγοριών Υ.Ε. και ∆.Ε., προκειµένου να εξοικονοµηθούν πόροι και να 
µειωθεί το µισθολογικό κόστος των ΟΤΑ. 
 Αντιθέτως, κρίνεται επιβεβληµένο να πραγµατοποιούνται προσλήψεις υπαλλήλων 
κατηγοριών Π.Ε. και Τ.Ε. προκειµένου να στελεχωθούν οι ΟΤΑ µε εξειδικευµένο προσωπικό 
υψηλών τυπικών προσόντων, ιδίως στην παρούσα φάση, λόγω της άσκησης νέων 
αρµοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στους ΟΤΑ µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης. Εξυπακούεται 
ότι οι εν λόγω προσλήψεις θα πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο των περιορισµών που τίθενται 
από τις διατάξεις του  άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, σύµφωνα µε τις οποίες 
απαιτείται η έκδοση απόφασης κατανοµής από τον Υπουργό ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης για την τήρηση του λόγου 1 προς 5. 
 Όσον αφορά στους νησιωτικούς δήµους, κρίνεται απαραίτητη η εξαίρεση των 
προσλήψεων και διορισµών όλων των κατηγοριών προσωπικού από τους περιορισµούς των 
διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει, καθώς µε το υπηρετούν προσωπικό 
η άσκηση του συνόλου των αρµοδιοτήτων που τους έχουν κατανεµηθεί µε το «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» δεν είναι δυνατή, ενώ κάποιοι εξ αυτών στερούνται παντελώς τακτικού 
προσωπικού, γεγονός που καθιστά αδύνατη τη στοιχειώδη έστω λειτουργία τους. 
Επισηµαίνεται ότι το πρόβληµα της στελέχωσής τους δεν δύναται να επιλυθεί ούτε µε τις 
υπηρεσιακές µεταβολές (αποσπάσεις-µετατάξεις) προσωπικού, δεδοµένου ότι η γεωγραφική 
ιδιοµορφία των κρίσιµων περιοχών αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Η λήψη υπόψη, 
άλλωστε, των ιδιαιτέρων συνθηκών των νησιωτικών περιοχών και η µέριµνα για την 
ανάπτυξή τους προβλέπονται ρητώς στο άρθρο 101 του Συντάγµατος, καθώς και στη 
Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 
Υποπαράγραφος  ΣΤ.3. Ρυθµίσεις για την παραχώρηση δικαιώµατος χρήσης των 
κοινόχρηστων χώρων και κτηρίων των ΟΤΑ και των ν.π.δ.δ. αυτών έναντι 
ανταλλάγµατος 

 
 Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην παραχώρηση 
του δικαιώµατος χρήσης των κοινοχρήστων χώρων και κτηρίων του δηµοσίου, των ΟΤΑ και 
των ν.π.δ.δ. έναντι ανταλλάγµατος. Ειδικότερα και προκειµένου να εναρµονιστεί η κείµενη 
νοµοθεσία µε την αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κρίνεται σκόπιµη η αναµόρφωση του 
θεσµικού πλαισίου που αφορά στις προϋποθέσεις αδειοδότησης για τη λειτουργία 
περιπτέρων, κυλικείων, καφενείων και κουρείων σε κοινόχρηστους χώρους και κτήρια των 
ΟΤΑ, κατά τρόπο ώστε να αρθούν τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισµοί στην πρόσβαση και 
άσκηση των ανωτέρω επαγγελµάτων. 
 Επισηµαίνεται ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1 και 106 παρ. 2 του 
Συντάγµατος, περιορισµοί ή φραγµοί στην οικονοµική ελευθερία είναι επιτρεπτοί µόνον για 
σαφείς και συγκεκριµένους λόγους, σε σχέση µε τους οποίους εκτιµάται ότι το κοινωνικό 
όφελος από την τυχόν θέσπιση περιορισµού, υπερβαίνει την κοινωνική ζηµία από τον 
συνακόλουθο περιορισµό του ανταγωνισµού. 
 Στο ανωτέρω πλαίσιο, σκοπείται αφενός η εναρµόνιση της σχετικής νοµοθεσίας µε τις 
συνταγµατικές επιταγές περί επαγγελµατικής ελευθερίας, αφετέρου η θέσπιση κανόνων 
άσκησης του συγκεκριµένου δικαιώµατος, εναρµονισµένους µε την προστασία των 
κοινοχρήστων χώρων και το δικαίωµα ακώλυτης πρόσβασης σε αυτούς, τη δηµόσια 



34 

 

ασφάλεια και άλλα έννοµα αγαθά, καθόσον υφίστανται και ως εγγενείς περιορισµοί του 
δικαιώµατος της οικονοµικής ελευθερίας. 
 Ρυθµίζεται η διαδικασία παραχώρησης δικαιώµατος χρήσης κοινοχρήστων χώρων µε 
αντάλλαγµα για την τοποθέτηση και λειτουργία περιπτέρων. Ειδικότερα και προκειµένου να 
εκδοθεί η σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου για τον καθορισµό και τη 
χωροθέτηση των περιπτέρων, απαιτούνται σωρευτικά παροχή γνώµης της οικείας τοπικής ή 
δηµοτικής κοινότητας, εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου υφίσταται, καθώς και 
γνώµη της αρµόδιας αστυνοµικής αρχής για την καταλληλότητα του χώρου από πλευράς 
ασφάλειας πεζών και οχηµάτων. Τυχόν αρνητική εισήγηση της αστυνοµικής αρχής δεσµεύει 
τη δηµοτική αρχή. Πέραν των θέσεων των περιπτέρων, στα σχετικά τοπογραφικά 
διαγράµµατα αποτυπώνεται υποχρεωτικά και ο κοινόχρηστος περιβάλλων αυτά χώρος, 
προκειµένου να διασφαλίζεται η τήρηση, εκτός των άλλων, των διατάξεων που αφορούν στη 
δηµόσια κυκλοφορία και την όδευση πεζών. Ποσοστό των καθορισθέντων θέσεων 
παραχωρείται απευθείας και χωρίς δηµοπρασία σε ΑΜΕΑ και πολύτεκνους, βάσει 
εισοδηµατικών κριτηρίων και µε υποχρέωση καταβολής τέλους που καθορίζεται από το 
δηµοτικό συµβούλιο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1080/80. Κατά πάγια 
νοµολογία δε, το ύψος του τέλους, σε κάθε περίπτωση χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν 
καθορίζεται ελεύθερα αλλά βάσει του ύψους της αξίας του δικαιώµατος της αυξηµένης 
χρήσης των κοινόχρηστων χώρων, ενόψει των ειδικότερων συνθηκών της κάθε περιοχής και 
των θεσπιζόµενων συναφών υπό των ανωτέρω συµβουλίων αντικειµενικών κριτηρίων. 
 Το δικαίωµα χρήσης των λοιπών θέσεων παραχωρείται αποκλειστικά κατόπιν 
δηµοπρασίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοπρασιών των δήµων. ∆εδοµένης 
της φύσης του δικαιώµατος, ορίζεται ρητά η υποχρέωση κατάθεσης εγγύησης αποκλειστικά 
για την τήρηση των διατάξεων περί χωροθέτησης του περιπτέρου, η απαγόρευση περαιτέρω 
παραχώρησης του δικαιώµατος σε τρίτους, καθώς και η εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 3 
του ν.1080/80, σε περίπτωση παραχώρησης χώρου, πέραν αυτού που καταλαµβάνει η θέση 
του περιπτέρου. 
 Ο χρόνος παραχώρησης του δικαιώµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει τα δέκα έτη, ενώ, σε 
περίπτωση θανάτου του δικαιούχου, το δικαίωµα µεταβιβάζεται αυτοδικαίως στη σύζυγο ή 
στα ενήλικα τέκνα του. 
 Περαιτέρω, ρυθµίζεται η διαδικασία παραχώρησης του δικαιώµατος χρήσης κυλικείων, 
καφενείων και κουρείων εντός χώρων αρµοδιότητας των ΟΤΑ, άλλων φορέων δηµοσίου 
δικαίου και των ν.π.δ.δ αυτών 
 Τέλος ρυθµίζεται το καθεστώς των ήδη υφισταµένων αδειών κατά την έναρξη ισχύος του 
νόµου. 
 
Υποπαράγραφος  ΣΤ.4. Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Οργανισµών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

 
 Το Υπουργείο Εσωτερικών προκειµένου να ενισχύσει τα υφιστάµενα θεσµικά εργαλεία 
για την επίτευξη της οικονοµικής εξυγίανσης των ΟΤΑ, προχωρά στη δηµιουργία 
«Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».   
 Με την περίπτωση 2 προβλέπεται ότι το Παρατηρητήριο αποτελείται από πέντε µέλη, 
ήτοι έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος θα προεδρεύει, το Γενικό 
∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, το ∆ιευθυντή 
Οικονοµικών ΟΤΑ, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας προκειµένου 
για δήµους ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας προκειµένου για 
περιφέρειες, καθώς και το Γενικό ∆ιευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισµού του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, µε δικαίωµα αρνησικυρίας.  Επιπλέον, στη σύνθεση της 
Επιτροπής δύνανται να συµµετέχουν, άνευ δικαιώµατος ψήφου, µέχρι και δύο 
εµπειρογνώµονες. 
 Κατά την περίπτωση 3, η διοικητική υποστήριξη του Παρατηρητηρίου  γίνεται από τη 
Γενική ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, η οποία προς τούτο δύναται να ενισχύεται ως 
προς το προσωπικό της µε αποσπάσεις και µετατάξεις από το δηµόσιο, τους ΟΤΑ, ν.π.δ.δ. και 
φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.  
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 Η προτεινόµενη ρύθµιση δίνει τη δυνατότητα στο Παρατηρητήριο να παρακολουθεί σε 
µηνιαία βάση την πιστή εφαρµογή του προϋπολογισµού των ΟΤΑ της χώρας, λαµβανοµένου 
υπόψη του ετήσιου προγράµµατος δράσης και του πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος 
κάθε ∆ήµου και Περιφέρειας, παρέχοντας τα απαραίτητα εργαλεία για την οικονοµική 
εξυγίανση και τον εξορθολογισµό των δαπανών τους.  Στην περίπτωση που διαπιστώνει 
αποκλίσεις θα εισηγείται, σε συνεργασία µε τον ΟΤΑ, τις αναγκαίες κατά περίπτωση 
δηµοσιονοµικές  και διαθρωτικές παρεµβάσεις προκειµένου να διασφαλίζεται η χρηστή 
οικονοµική διαχείριση. 
 Ειδικότερα, στην περίπτωση 5 περιγράφεται η διαδικασία µέσω της οποίας θα 
επιτυγχάνεται η παρακολούθηση των προϋπολογισµών των ΟΤΑ και τα στάδια υλοποίησης 
των σχετικών παρεµβάσεων. 
 Συγκεκριµένα, όσον αφορά στις παρεµβάσεις που συνεπάγεται η ένταξη στο Πρόγραµµα 
Εξυγίανσης, αναφέρονται στην περίπτωση 6 και προσαρµόζονται κατά περίπτωση ανάλογα 
µε το µέγεθος της απόκλισης και τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. 
 Η περίπτωση 8 παρατείνει την προθεσµία της παρ.5 του πρώτου άρθρου της από 
30/4/2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις θεµάτων εφαρµογής των νόµων 
3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012 που κυρώθηκε µε το άρθρο 
δεύτερο του ν.4079/2012, προκειµένου να µπορέσει η ολοκληρωθεί η εν λόγω διαδικασία.  
  

 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Ζ’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 

 
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου Ζ’ επιχειρείται ευρεία αναµόρφωση θεσµών του 

υπαλληλικού µας δικαίου, η οποία µέσω ενός νέου πλαισίου κινητικότητας του προσωπικού 
του δηµόσιου τοµέα αποσκοπεί πρωτίστως στη µεγιστοποίηση των δυνατοτήτων  
αξιοποίησής του προς το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας και µε στόχο την ισόρροπη 
κάλυψη των πολύ διαφορετικών κατά φορέα ή υπηρεσία αναγκών σε προσωπικό και την 
εξάλειψη ανορθολογικών καταστάσεων, όσον αφορά τις πραγµατικές ανάγκες και τη 
διαφορετική εργασιακή επιβάρυνση των υπαλλήλων σε σχέση µε τις συνθήκες που 
επικρατούν σε κάθε φορέα. Με τις ίδιες διατάξεις επιχειρείται επίσης να αντιµετωπισθεί το 
φαινόµενο, µεγάλος αριθµός υπαλλήλων που έχουν καταδικασθεί ή διώκονται για σοβαρά 
ποινικά ή πειθαρχικά αδικήµατα να παραµένουν στη θέση τους για µεγάλα χρονικά 
διαστήµατα, κατά τα οποία διαρκεί η ποινική ή πειθαρχική εκκρεµότητα των υποθέσεών 
τους, µε δυσµενέστατες συνέπειες για το κύρος και τη λειτουργία των  υπηρεσιών.  

 
Υποπαράγραφος  Ζ.1. Μετάταξη- Μεταφορά προσωπικού 

 
Με την παρούσα υποπαράγραφο εισάγεται στη µεγαλύτερη δυνατή έκτασή του ο 

θεσµός της υποχρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς προσωπικού, ώστε να ενισχυθεί, µε 
γνώµονα το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας, η κινητικότητα του προσωπικού σε όλο το 
εύρος του δηµόσιου τοµέα και σε κάθε κατεύθυνση µέσα σε αυτόν. Το θεσπιζόµενο µέτρο, 
που αναφέρεται σε υποχρεωτικές µετακινήσεις προσωπικού µε µόνιµο χαρακτήρα, χωρίς να 
θίγει τους υφιστάµενους θεσµούς εκούσιας µετάταξης υπαλλήλων µε αίτησή τους, αποτελεί 
από θεσµική άποψη την ολοκλήρωση του περιορισµένου εύρους θεσµού της κινητικότητας 
των κρατικών υπαλλήλων, που εισήχθη µε το άρθρο 5 του ν. 4024/2011. Ο νόµος λαµβάνει 
ειδική πρόνοια, ώστε οι υπηρεσιακές µεταβολές που θα επιχειρούνται µε το νέο θεσµό της 
υποχρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς προσωπικού, να µην αντίκεινται σε δεσµεύσεις που 
απορρέουν από ισχύουσες κάθε φορά νοµοθετικές ρυθµίσεις, σχετικές µε τον περιορισµό των 
προσλήψεων. 

 
Υποπαράγραφος  Ζ.2. ∆ιαθεσιµότητα 
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Με τις ρυθµίσεις της προτεινόµενης υποπαραγράφου επιχειρείται η διεύρυνση των 
δυνατοτήτων αξιοποίησης του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου προσωπικού των δηµοσίων υπηρεσιών και των νοµικών προσώπων δηµοσίου 
δικαίου, οργανικές θέσεις των οποίων καταργούνται. Η κατάργηση των θέσεων έχει ως 
άµεση συνέπεια την αυτοδίκαιη θέση σε διαθεσιµότητα των υπαλλήλων, για την οποία 
εκδίδονται διαπιστωτικές πράξεις. Είναι αυτονόητο ότι όταν καταργούνται ορισµένες µόνο 
οργανικές θέσεις συγκεκριµένου κλάδου, σε διαθεσιµότητα τίθενται οι υπάλληλοι που 
προσδιορίζονται σύµφωνα µε τις κατά περίπτωση εφαρµοστέες διατάξεις (άρθρο 154 παρ. 2 
Υ.Κ. και 158 παρ. 2 Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων-ΚΚ∆ΚΥ) 
ως αντιστοιχούντες στις θέσεις που καταργούνται. Η διαθεσιµότητα διαρκεί ένα έτος, µετά 
την πάροδο του οποίου ο υπάλληλος απολύεται, σύµφωνα µε το άρθρο 101 του Υπαλληλικού 
Κώδικα και το άρθρο 105 του Κώδικα Κατάστασης ∆ηµοτικών Υπάλληλων, εφόσον δεν 
µεταταχθεί ή µεταφερθεί σε άλλη θέση. Ο θεσµός της διαθεσιµότητας λόγω κατάργησης 
οργανικών θέσεων αναµορφώνεται και διευρύνεται όσον αφορά τις παρεχόµενες 
δυνατότητες, δεδοµένου ότι το προσωπικό που έχει τεθεί σε διαθεσιµότητα, εκτός από τις 
προβλεπόµενες ήδη από το ισχύον δίκαιο περιπτώσεις εκούσιας µετάταξης (άρθρα 154 παρ. 4 
Υ.Κ., 158 παρ. 4 ΚΚ∆ΚΥ), µπορεί επιπλέον να µετατάσσεται υποχρεωτικά ή να µεταφέρεται 
µε ταυτόχρονη µεταβολή της υπηρεσιακής του σχέσης σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
αορίστου χρόνου ή να µετακινείται πρόσκαιρα (άρ. 5 ν. 4024/11) ή να υπάγεται σε 
προγράµµατα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης. Η τελευταία δυνατότητα µπορεί να 
συντρέχει µε την εκούσια ή υποχρεωτική µετάταξη ή την πρόσκαιρη τοποθέτηση του 
υπαλλήλου. Η πρόσκαιρη µετακίνηση του αρ. 5 του ν. 4024/2011 διευρύνει τη δυνατότητα 
κινητικότητας και στους ΟΤΑ και τα ν.π.ι.δ του δηµόσιου τοµέα. Επισηµαίνεται ότι από τη 
νέα ρύθµιση του καθεστώτος της διαθεσιµότητας λόγω κατάργησης οργανικών θέσεων 
επωφελείται πλέον και το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου 
που κατείχε καταργούµενες θέσεις. Η τυχόν µη συµµόρφωση του υπαλλήλου µε την πράξη 
υποχρεωτικής µετάταξης ή υποχρεωτικής τοποθέτησής του για ορισµένο χρόνο ή υπαγωγής 
του σε πρόγραµµα επανεκπαίδευσης ή επανακατάρτισης οδηγεί σε άµεση απόλυσή του.  

 
Υποπαράγραφος  Ζ.3. Αργία στο πλαίσιο της πειθαρχικής και ποινικής διαδικασίας 

 
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις αντικαθίστανται και τροποποιούνται διατάξεις των 

κωδίκων των δηµοσίων υπαλλήλων, των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των δικαστικών 
υπαλλήλων, οι οποίες αφορούν τις περιπτώσεις θέσεως προσωπικού σε αυτοδίκαιη και 
δυνητική αργία. Ταυτόχρονα οι ρυθµίσεις αυτές επεκτείνονται και εφαρµόζονται αναλογικά, 
ως προς τις ουσιαστικές προϋποθέσεις και συνέπειές τους, σε ολόκληρο το δηµόσιο τοµέα 
και σε όλες τις κατά περίπτωση πειθαρχικές διαδικασίες που ισχύουν και εφαρµόζονται στους 
φορείς του. Με τις ρυθµίσεις αυτές διευρύνονται οι περιπτώσεις που οι υπάλληλοι τίθενται σε 
αυτοδίκαιη αργία, ώστε να επιτυγχάνεται η άµεση αποµάκρυνση όσων διώκονται ή 
τιµωρούνται για σοβαρά ποινικά αδικήµατα και πειθαρχικά παραπτώµατα. Ταυτόχρονα όµως 
ο θεσµός της αυτοδίκαιης αργίας εξοπλίζεται µε ευελιξία, που προσφέρει τη δυνατότητα στα 
αρµόδια όργανα, εκτιµώντας το συµφέρον της υπηρεσίας, να επαναφέρουν στα καθήκοντά 
τους ή να µετακινούν εσωτερικά τους υπαλλήλους που επανέρχονται (εξαιρούνται οι 
ποινικώς διωκόµενοι και οι τιµωρηθέντες µε την ποινή της οριστικής παύσης), ακόµη και 
πριν αρθούν οι τυπικοί λόγοι που οδήγησαν στην επιβολή της αυτοδίκαιης αργίας, όταν 
κριθεί αιτιολογηµένα ότι, υπό τις συγκεκριµένες συνθήκες, δεν είναι εξ αντικειµένου 
αναγκαία η συνέχιση της παραµονής του υπαλλήλου εκτός υπηρεσίας. Οι διατάξεις για την 
αργία ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζονται και στις εκκρεµείς πειθαρχικές διαδικασίες. Ακόµη 
παρέχεται στο δικαστή της αιτήσεως αναστολής η ευχέρεια, σε κάθε περίπτωση θέσεως 
υπαλλήλου σε αργία (αυτοδίκαιη ή δυνητική), να διατάσσει ως προσωρινό µέτρο την αύξηση 
των αποδοχών της αργίας έως το 75% των νοµίµων αποδοχών, εφόσον πιθανολογείται 
σοβαρά µε βάση τα προσαγόµενα στοιχεία και την εν γένει εισοδηµατική και περιουσιακή 
κατάσταση του υπαλλήλου (π.χ. έλλειψη ιδιόκτητης στέγης, έλλειψη τραπεζικών καταθέσεων 
ή άλλων πόρων) και της οικογένειάς του (σύζυγος, τέκνα) ότι θα κινδυνεύσει σοβαρά και 
άµεσα ο βιοπορισµός τους. Το 75% των αποδοχών καταβάλλεται απ’ ευθείας εκ του νόµου 
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στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης αργίας που προβλέπονται όταν ασκείται πειθαρχική δίωξη για 
συγκεκριµένα πειθαρχικά παραπτώµατα.  

 
Υποπαράγραφος  Ζ.4. Κατάργηση ειδικοτήτων και οργανικών θέσεων 

 
Με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου καταργούνται οι οργανικές θέσεις σε 

ορισµένες κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες, για τις οποίες κρίνεται ήδη, ενόψει των 
σύγχρονων εξελίξεων και αναγκών της ∆ιοίκησης, ότι δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
φορέων στους οποίους ανήκουν οργανικά, την ίδια στιγµή µάλιστα που το προσωπικό αυτό 
θα µπορούσε να αξιοποιηθεί προς το συµφέρον της δηµόσιας υπηρεσίας σε φορείς, στους 
οποίους υπάρχουν µεγάλες ανάγκες σε προσωπικό. Επισηµαίνεται ότι οι υπό κατάργηση 
ειδικότητες δεν συνδέονται µε την άµεση παροχή υπηρεσιών προς το διοικούµενο και η 
κατάργησή τους δεν αναµένεται να προκαλέσει δυσχέρειες στην εξυπηρέτηση του πολίτη. 
Αντιθέτως, θα δώσει τη δυνατότητα στη ∆ιοίκηση αξιοποιώντας τις διατάξεις για την 
κινητικότητα και τη διαθεσιµότητα να λειτουργήσει µε περισσότερο αποτελεσµατικό και 
ορθολογικό τρόπο.  

Ειδικότερα, η περίπτωση αφορά θέσεις των κατηγοριών ∆Ε και ΥΕ των ειδικοτήτων 
∆ιοικητικού, ∆ιοικητικού – Λογιστικού, ∆ιοικητικού – Οικονοµικού και ∆ιοικητικών 
Γραµµατέων υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι 
δεν έχουν προσληφθεί µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα 
και αντικειµενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε ειδικές διαδικασίες 
επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας, δηλαδή 
υπαλλήλους, των οποίων η εργασιακή σχέση µε το δηµόσιο, συµπεριλαµβανοµένων των 
προσλήψεων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, δηµιουργήθηκε µε άλλες διαδικασίες. 

Εξάλλου, έχει ληφθεί πρόνοια διασφάλισης της οµαλής λειτουργίας των φορέων µε την 
εισαγωγή περιορισµών αναγόµενων στο συµφέρον της υπηρεσίας όπως η καθιέρωση 
ελάχιστου αριθµού αυτών των υπαλλήλων ανά φορέα και η ορισµένη ποσοστιαία αναλογία 
τους µε το σύνολο των υπαλλήλων του φορέα. 

Με τις παραπάνω διατάξεις τίθεται σε εφαρµογή το συνολικό σχέδιο κινητικότητας το 
οποίο έχει στόχο την αναδιοργάνωση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού. Με την 
εφαρµογή των παραπάνω διατάξεων   αναµένεται τουλάχιστον 2000 υπάλληλοι να ενταχθούν 
στο πρόγραµµα, σύµφωνα µε το οποίο είτε θα µετακινηθούν σε άλλες υπηρεσίες, είτε θα 
αποχωρήσουν κατά το άρθρο 101 του Υπαλληλικού Κώδικα. 

Με τον τρόπο αυτό η χώρα ταυτόχρονα ανταποκρίνεται και στη σχετική δέσµευσή της, η 
οποία προβλέφθηκε σε αντικατάσταση της ήδη νοµοθετηµένης υποχρέωσης αποχώρησης 
15.000 υπαλλήλων το 2012.     

  
Υποπαράγραφος  Ζ.5. Περιορισµοί προσλήψεων στο ∆ηµόσιο τοµέα – Περιορισµός 
θέσεων µετακλητών υπαλλήλων 

 
Με παρούσα υποπαράγραφο, λόγω των δυσµενών δηµοσιονοµικών συνθηκών, 

παρατείνεται κατά ένα έτος, δηλαδή από 31.12.2015 σε 31.12.2016, η προβλεπόµενη 
περίοδος ισχύος του κανόνα  µία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις. Επίσης, 
προβλέπεται περαιτέρω µείωση στις εγκρίσεις των προσλήψεων του έκτακτου προσωπικού 
για τα έτη 2013 και 2014 καθώς και περιορισµός του αριθµού των θέσεων όλων των 
κατηγοριών µετακλητών υπαλλήλων σε υπηρεσίες που καταλαµβάνονται από το π.δ. 63/2005 
και σε αποκεντρωµένες διοικήσεις κατά 20%. 

 
Υποπαράγραφος  Ζ.6. ∆ιάρκεια ισχύος πινάκων διοριστέων ΑΣΕΠ 

 
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου επιδιώκεται να µη 

µεσολαβούν µεγάλα χρονικά διαστήµατα ανάµεσα στη δηµοσίευση των πινάκων διοριστέων 
και την έκδοση των ατοµικών πράξεων διορισµού προκειµένου οι διαγωνιστικές διαδικασίες 
να ανταποκρίνονται στις επίκαιρες ανάγκες της υπηρεσίας.  
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Η’ 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ 

 
Υποπαράγραφος  Η.1. Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) 

 
Με τις περιπτώσεις 1 έως 9, απλοποιείται η διαδικασία της σύστασης των εταιρειών 

µέσω των Υπηρεσιών Μιας Στάσης, καθώς καταργείται η υποχρέωση αναζήτησης 
ασφαλιστικών ενηµεροτήτων των εταίρων και διαχειριστών των εταιρειών, ενώ οι 
ασφαλιστικοί φορείς πρόκειται να ενηµερώνονται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης για τη 
σύσταση της εταιρείας και για τα στοιχεία των εταίρων και διαχειριστών αυτής.  

Με την προτεινόµενη διάταξη της περίπτωσης 10, απλοποιείται το ζήτηµα της σύνταξης 
των προτυποποιηµένων καταστατικών, µε την υιοθέτηση πιο ευέλικτου σχήµατος, σύµφωνα 
µε το οποίο δεν απαιτείται πλέον η πρόταση του περιεχοµένου τους από τη Συντονιστική 
Επιτροπή των Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος και της Ολοµέλειας των Προέδρων 
των ∆ικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό, και τη συγκρότηση µεικτών 
επιτροπών από τα συναρµόδια Υπουργεία Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, θα 
καταστεί δυνατή η αποτύπωση της βασικής δοµής και περιεχοµένου των καταστατικών 
διατάξεων ανά τύπο εταιρείας, µε αποτέλεσµα να µειώνεται ακόµη περισσότερο το κόστος 
σύστασης των εταιρειών.   

Με τις περιπτώσεις 11 ως 13 καταργείται ο θεσµός του δόκιµου µεσίτη που εισήχθη στον 
πρόσφατο ν. 4072/2012, καθώς δε φάνηκε να εξυπηρετεί κάποια ιδιαίτερη ανάγκη της αγοράς 
και των ίδιων των υποψηφίων µεσιτών. 

 
Υποπαράγραφος  Η.2. Εκµίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκινήτων, 
µοτοσικλετών και τετράκυκλων οχηµάτων µε οδηγό 

 

Με την παρούσα υποπαράγραφο εισάγονται νέες ρυθµίσεις σχετικά µε την ενοικίαση 
επιβατηγών αυτοκινήτων και τις προσφερόµενες από τα ξενοδοχεία υπηρεσίες. Στόχο 
αποτελεί η αναβάθµιση του προσφερόµενου τουριστικού προϊόντος, η κάλυψη νέων αναγκών 
που έχουν δηµιουργηθεί στην τουριστική αγορά καθώς και η δηµιουργία νέων θέσεων 
εργασίας. Αξίζει να σηµειωθεί ότι σε όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
εξαιρουµένης της Ελλάδος  επιτρέπεται χωρίς χρονικούς ή άλλους περιορισµούς η µίσθωση 
αυτοκινήτων µε οδηγό από γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται 
επίσης και σε χώρες µη µέλη της ΕΕ, όπως Τουρκία και Σερβία, οι οποίες ανταγωνίζονται τη 
χώρα µας από πλευράς προσέλκυσης τουριστών. Συγκεκριµένα:  

Με την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης 1 επιδιώκεται η θέσπιση ρυθµίσεων που 
θα επιτρέπουν τη µίσθωση Επιβατηγών Ιδιωτικής Χρήσης (ΕΙΧ) αυτοκινήτων, µε οδηγό, από 
τουριστικά γραφεία και γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 2 
του ν.2160/1993 (Α’ 118), καθώς και από εταιρείες και συνεταιρισµούς Επιβατηγών 
∆ηµόσιας Χρήσης αυτοκινήτων (ταξί), που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν. 
3109/2003 (Α’ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/2012 (Α’ 82), κατ’ αναλογία µε τις ισχύουσες 
ρυθµίσεις για την µίσθωση ΕΙΧ χωρίς οδηγό.  

Τονίζεται ότι κατά την εκτέλεση των µεταφορών αυτών επιβάλλεται ρητά η προ-κράτηση 
µε αντίστοιχη σύµβαση η οποία θα είναι διάρκειας κατ’ ελάχιστο δώδεκα ωρών, ενώ 
απαγορεύεται η είσπραξη κοµίστρου για τις µεταφορές αυτές. Οι συγκεκριµένες ρυθµίσεις 
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εισάγονται για να υπάρξει σαφής διάκριση µεταξύ των υπηρεσιών αυτών που αφορούν στον 
τουρισµό και των υπηρεσιών που παρέχουν τα ταξί. 

Στην περίπτωση 2 προσδιορίζονται τα προσόντα των οδηγών επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης που απασχολούνται σε γραφεία ενοικιάσεως επιχειρήσεως και τουριστικά γραφεία, 
καθώς και σε συνεταιρισµούς και εταιρείες ταξί. Έτσι, οι οδηγοί πρέπει υποχρεωτικά να 
έχουν λευκό ποινικό µητρώο το οποίο βεβαιώνεται µε πιστοποιητικό ποινικού µητρώου 
γενικής χρήσης. Πρέπει επίσης, να διαθέτουν άδεια οδήγησης αυτοκινήτου κατηγορίας Β’, το 
οποίο να είναι σε ισχύ και να έχει αποκτηθεί τουλάχιστον δύο χρόνια πριν την έναρξη 
απασχόλησής τους σε αυτή την εργασία. Τέλος, να έχουν ιατρικό πιστοποιητικό που τους έχει 
χορηγηθεί µε βάση ιατρικές εξετάσεις όπως περιγράφονται στο εδάφιο ζ’ της παραγράφου 2 
του άρθρου 95 του ν. 4070/2012 (Α’ 82). 

Στην περίπτωση 3 καθορίζονται τα ελάχιστα χαρακτηριστικά των επιβατηγών ιδιωτικής 
χρήσης οχηµάτων που δύνανται να εκµισθώνονται µε οδηγό. Συγκεκριµένα, τα οχήµατα 
πρέπει να είναι άνω των 1.500 κυβικών εκατοστών, να εµπίπτουν στην κατηγορία EURO V ή 
και πιο πρόσφατης, καθώς και να έχουν µέγιστο χρόνο κυκλοφορίας τα επτά χρόνια από την 
ηµέρα πρώτης κυκλοφορίας τους εφόσον αυτή δε διαφέρει από την ηµεροµηνία κατασκευής 
τους πάνω από ένα χρόνο, ή τα εννιά χρόνια αν πρόκειται για αυτοκίνητα ανοικτού τύπου. 

Στην περίπτωση 4 παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Τουρισµού για έκδοση κοινής 
αποφάσεως µε την οποία θα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη σύσταση και 
λειτουργία των επιχειρήσεων που εκµισθώνουν επιβατηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε 
οδηγό, τυχόν άλλα προσόντα των οδηγών, οι προϋποθέσεις για την απόκτηση του Ε.Σ.Λ., 
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του παρόντος. 

Με τη διάταξη της περίπτωσης 5 αποσαφηνίζεται ότι επιτρέπεται µεταφορά χωρίς 
κόµιστρο πελατών κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων, όπως ορίζονται στην περίπτωση Α 
της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.2160/1993 (Α’118), µε επιβατηγά ιδιωτικής χρήσης 
οχήµατα είτε ιδιοκτησίας των επιχειρήσεων αυτών είτε µισθωµένων, κατόπιν χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως του 
πελάτη µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων και αντίστροφα, χωρίς δυνατότητα 
καταβολής οποιουδήποτε ποσού δίκην κοµίστρου απευθείας από τον πελάτη στον οδηγό του 
ΕΙΧ. Επίσης, επιτρέπεται στις εταιρείες και τους συνεταιρισµούς Επιβατηγών ∆ηµόσιας 
Χρήσης αυτοκινήτων, που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6 του ν.3109/2003 (Α’38) 
και το άρθρο 87 του ν.4070/2012 (Α’82) να συνάπτουν συµβάσεις µε ολική ή µερική 
εκµίσθωση των Ε∆Χ αυτοκινήτων, µε οδηγό, µε κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, µε 
κόµιστρο που διαµορφώνεται µε συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών για να µεταφέρονται 
οι πελάτες των κύριων ξενοδοχειακών καταλυµάτων από τα σηµεία αφίξεως ή αναχωρήσεως 
µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταλυµάτων αυτών και αντίστροφα. Εξουσιοδοτείται δε ο 
αρµόδιος Υπουργός να καθορίσει ενδείξεις, όπως διακριτικά γνωρίσµατα και άλλα 
αποδεικτικά στοιχεία ή έγγραφα που πρέπει να φέρει το όχηµα όπου αποδεικνύεται η σχέση 
του µε το κύριο ξενοδοχειακό κατάλυµα.  

Τέλος, µε την περίπτωση 6, ορίζονται κυρώσεις και ποινές για παραβάσεις των ανωτέρω 
παραγράφων. Τα πρόστιµα είναι κατ’ αντιστοιχία µε τα ήδη ισχύοντα για παραβάσεις που 
ισχύουν ως προς τη σύσταση και λειτουργία επιχειρήσεων εκµίσθωσης επιβατηγών 
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης χωρίς οδηγό. Προστίθεται, ωστόσο, διάταξη µε την οποία 
αποσαφηνίζεται ότι για κάθε αυτοκίνητο µισθωµένο κατά τις διατάξεις της περίπτωσης 1 που 
διενεργεί επιβατικές µεταφορές µε κόµιστρο, επιβάλλονται στο νόµιµο εκπρόσωπο της 
επιχείρησης και στον οδηγό οι ποινές της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 1903/1990 (Α’ 
167), δηλαδή έξι µήνες φυλάκισης και τρεις χιλιάδες ευρώ χρηµατική ποινή. Επιπλέον, 
ανακαλείται η άδεια κυκλοφορίας του οχήµατος για δύο (2) χρόνια. ∆ιευκρινίζεται δε ότι για 
τις παραβάσεις της παρούσης περίπτωσης εφαρµόζεται η συνοπτική διαδικασία των άρθρων 
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417 και επόµενα του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας, δηλαδή η διαδικασία σε περίπτωση που ο 
δράστης συλληφθεί επ’ αυτοφώρω. 

Υποπαράγραφος  Η. 3. ∆ιάθεση παρασκευασµάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας 
 

Τα παρασκευάσµατα για βρέφη καθώς και τα παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής 
ηλικίας ρυθµίζονται σε ενωσιακό επίπεδο από την Οδηγία 2006/141/ΕΚ της Επιτροπής. Η 
οδηγία αυτή αποτελεί «ειδική οδηγία» κατά την έννοια του άρθρου 4 παράγραφος 1 της 
οδηγίας 89/398/ΕΟΚ και καθορίζει όρους επισήµανσης, σύνθεσης και κυκλοφορίας των 
παρασκευασµάτων για βρέφη και των παρασκευασµάτων δεύτερης βρεφικής ηλικίας. Η εν 
λόγω Οδηγία ενσωµατώθηκε στην Ελληνική έννοµη τάξη µε την υπ’ αριθµ. Υ1/Γ.Π.47815 
(Β΄ 1478/28.07.2008) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης µε θέµα 
«Εναρµόνιση της Εθνικής Νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/141/ΕΚ «για 
παρασκευάσµατα για βρέφη και παρασκευάσµατα δεύτερης βρεφικής ηλικίας».  

Στην χώρα µας, τα παρασκευάσµατα για βρέφη (πρώτης βρεφικής ηλικίας – έως 6 µηνών) 
πωλούνται αποκλειστικά από τα φαρµακεία και αντιµετωπίζονται µε τρόπο διαφορετικό από 
τα υπόλοιπα παρασκευάσµατα για βρέφη (δεύτερης βρεφικής ηλικίας) τα οποία διατίθενται 
ελεύθερα. Ο περιορισµός αυτός δεν απορρέει από καµία ενωσιακή νοµοθεσία παρά αποτελεί 
εσωτερική ρύθµιση. Επειδή όλα τα παρασκευάσµατα για βρέφη, πλην της πρώτης βρεφικής 
ηλικίας, διακινούνται ελεύθερα, κρίνεται απαραίτητο για την εύρυθµη λειτουργία της αγοράς 
και την άρση των ρυθµιστικών εµποδίων στον ανταγωνισµό, να απελευθερωθεί και το 
σύστηµα διάθεσης των παρασκευασµάτων της πρώτης βρεφικής ηλικίας.  

Για το σκοπό αυτό, η προτεινόµενη ρύθµιση ορίζει ότι η διάθεση των παρασκευασµάτων 
αυτών, όπως ορίζονται την Οδηγία 2006/141/ΕΚ, γίνεται από τα φαρµακεία και τα 
καταστήµατα λιανικής πώλησης τροφίµων, ειδών παντοπωλείου και ειδών µαζικής 
κατανάλωσης και δίνει, ταυτόχρονα, στους Υπουργούς Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων και Υγείας τη δυνατότητα να ρυθµίζουν τον τρόπο 
διάθεσης των παρασκευασµάτων αυτών στον τελικό καταναλωτή. Η προτεινόµενη ρύθµιση 
αναµένεται να οδηγήσει σε πτώση των τιµών των παρασκευασµάτων πρώτης βρεφικής 
ηλικίας προς όφελος του τελικού καταναλωτή, ενώ σε καµία περίπτωση δεν θίγονται οι 
διατάξεις του κοινοτικού δικαίου ως προς τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις διάθεσης 
των παρασκευασµάτων για βρέφη (σύνθεση, επισήµανση κλπ.).  

 
Υποπαράγραφος  Η.4. Άρση περιορισµών στη διάθεση προϊόντων καπνού 

 
Σε συνέχεια του ν. 3919/2011, ήρθησαν οι περιορισµοί στην πώληση προϊόντων καπνού, η 

οποία µε το προϊσχύον καθεστώς ήταν δραστηριότητα προνοµιακά ασκούµενη από 
συγκεκριµένες κατηγορίες του πληθυσµού. Με την δε πρόσφατη Υπουργική Απόφαση υπ’ 
αριθµ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (Β΄ 2718) προβλέφθηκε ρητά ότι επιχειρήσεις τροφίµων και 
ποτών µπορούν να λειτουργούν παράλληλα µε άλλες δραστηριότητες εµπορικές ή µη, σε 
χώρο σαφώς διαχωρισµένο ή ανάλογα µε την επικινδυνότητα της δραστηριότητας, µε την 
προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίµων.  

Ενόψει των ανωτέρω και σε συµφωνία µε τα παραδείγµατα άλλων ευρωπαϊκών χωρών, µε 
την περίπτωση 1 εισάγεται ειδικότερος περιορισµός ως προς την πώληση προϊόντων καπνού 
από υπεραγορές τροφίµων, λαµβάνοντας υπόψη το σκοπό προστασίας της δηµόσιας υγείας. 
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι τα προϊόντα καπνού δύνανται να τοποθετούνται σε κλειστές 
προθήκες µετά τα ταµεία, προσβάσιµες για τον τελικό καταναλωτή µε τη µεσολάβηση 
υπαλλήλου.  
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Με την περίπτωση 2 καταργείται η δυνατότητα διαφήµισης προϊόντων καπνού στους 
εσωτερικούς χώρους των σηµείων πώλησης, σε εναρµόνιση µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 
13 του Συµφώνου Πλαισίου για τον Έλεγχο του Καπνού του ΠΟΥ (FCTC – W.H.O. for 
tobacco control), που έχει κυρωθεί µε το ν. 3420/05 (Α΄ 298). 

 
Υποπαράγραφος  Η.5. Τροποποιήσεις στο π.δ. 340/1989 «Περί του επαγγέλµατος 
Λογιστή-Φοροτεχνικού-άδειας ασκήσεως» 

 
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου Η.5. επιδιώκεται η τροποποίηση και συµπλήρωση 

του Π.∆. 340/98 «Περί του επαγγέλµατος Λογιστή- Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς 
του» (Α’228), ώστε αυτό να εναρµονιστεί µε τις διατάξεις του Ν.3919/2011 «Αρχή της 
επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και 
άσκηση επαγγελµάτων» (Α’32). Ειδικότερα: 

Με την περίπτωση 1 αντικαθίσταται η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος λογιστή 
φοροτεχνικού µε την επαγγελµατική ταυτότητα, µετά την κατάργηση της εν λόγω διοικητικής 
άδειας µε το άρθρο 3 του Ν.3919/2011. 

Με την περίπτωση 2 προβλέπονται  η διαδικασία χορήγησης επαγγελµατικής ταυτότητας 
λογιστή φοροτεχνικού µετά την υποβολή αναγγελίας έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος 
λογιστή φοροτεχνικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση της 
επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την 
χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας ανώτερης τάξης, η έκδοση υπουργικής απόφασης για 
την χορήγηση αποζηµίωσης των επιτροπών που εισηγούνται την χορήγηση της 
επαγγελµατικής ταυτότητας και την καταβολή δικαιωµάτων του ΟΕΕ για την έκδοση της 
επαγγελµατικής ταυτότητας.  

Επίσης προβλέπεται προθεσµία τριών µηνών από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της 
υποβολής των δικαιολογητικών για την χορήγηση επαγγελµατικής ταυτότητας ή την 
απαγόρευση άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή φοροτεχνικού από το ΟΕΕ.  

Για την προστασία των φορολογουµένων από παράνοµες δραστηριότητες, τη µείωση της 
φοροδιαφυγής, τον περιορισµό του αριθµού των ανακριβών φορολογικών δηλώσεων, την 
ενίσχυση της διαφάνειας και της αξιοπιστίας των οικονοµικών καταστάσεων/ φορολογικών 
στοιχείων, προβλέπεται η υποβολή κατ’ έτος Υπεύθυνης ∆ήλωσης στην οποία οι λογιστές 
φοροτεχνικοί θα δηλώνουν ότι ασκούν το επάγγελµα, δεν έχουν καταδικαστεί συνεπεία 
ποινικών ή πειθαρχικών παραπτωµάτων  και ότι έχουν παρακολουθήσει όλη την απαιτούµενη 
για το επίπεδο της επαγγελµατικής τους κατάταξης εκπαίδευση. Το περιεχόµενο της εν λόγω 
δήλωσης ελέγχεται από το ΟΕΕ και ενηµερώνεται σχετικά το αρχείο  λογιστών φοροτεχνικών 
που τηρεί το ΟΕΕ και το οποίο προβλέπεται να διασυνδεθεί µε το αρχείο λογιστών του 
Υπουργείου Οικονοµικών. Τέλος προβλέπεται ότι η εν λόγω Υπεύθυνη ∆ήλωση θα 
συνοδεύεται µε την καταβολή δικαιωµάτων υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων θα 
καθοριστεί µε υπουργική απόφαση. Τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 2  δικαιώµατα υπέρ 
του ΟΕΕ θα καλύπτουν τις πάσης φύσεως δαπάνες για την συνεχιζόµενη επιµόρφωση και 
κατάρτιση των λογιστών φοροτεχνικών καθώς και τις δαπάνες ελέγχου της ακρίβειας του 
περιεχοµένου των Υπεύθυνων ∆ηλώσεων που θα υποβάλλονται κατ’ έτος στο ΟΕΕ.  

Με την περίπτωση 3 προβλέπονται η διαδικασία χορήγησης βεβαίωσης παροχής 
λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών στις εταιρείες, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που 
συνοδεύουν την Αναγγελία έναρξης λειτουργίας γραφείων παροχής λογιστικών και 
φοροτεχνικών υπηρεσιών καθώς και η υποχρέωση αυτών να γνωστοποιούν στο ΟΕΕ 
οποιαδήποτε µεταβολή στη εταιρική τους σύνθεση ή την εκπροσώπησή τους.  
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Με την περίπτωση 4 προβλέπεται η τήρηση στο ΟΕΕ µητρώου λογιστών φοροτεχνικών 
κατά τάξεις καθώς και µητρώο νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών 
υπηρεσιών, τα οποία διασυνδέονται µε τα  αρχεία του Υπουργείου Οικονοµικών. 

Με την περίπτωση 5 προστίθενται στα αδικήµατα που αποτελούν λόγο αφαίρεσης της 
επαγγελµατικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού, τα αδικήµατα υφαρπαγής ψευδούς 
βεβαίωσης και της χρήσης υφαρπασθείσας ψευδούς βεβαίωσης. 

Με την περίπτωση 6  προβλέπεται η κατάργηση του άρθρου 16 του π.δ. 340/98 µετά την 
παρέλευση ενός  έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος, δεδοµένου ότι πρόκειται περί 
µεταβατικών διατάξεων και ήδη έχουν παρέλθει δέκα πέντε έτη από την ισχύ τους. 

 
Υποπαράγραφος Η.6. Συµπλήρωση διατάξεων ν. 1906/1990, ν.3614/2007 και 4070/2012 

 
Με την περίπτωση 1 διατηρούνται σε ισχύ οι υπάρχουσες τακτικές διεθνείς 

λεωφορειακές γραµµές µεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών έως τις 30.6.2013, ώστε να µην 
δηµιουργηθεί κενό στην εξυπηρέτηση των επιβατών που κινούνται στις γραµµές µεταξύ 
Ελλάδας και γειτονικών χωρών που δεν είναι µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µέχρι να 
οριστικοποιηθεί το πλαίσιο λειτουργίας των διεθνών λεωφορειακών γραµµών. Πράγµατι, η 
ισχύουσα διάταξη της παραγράφου 15 του άρθρου 185 του ν.4070/2012 έχει ως στόχο να 
ρυθµίσει θέµατα διεθνών τακτικών επιβατικών γραµµών, ιδίως µεταξύ Ελλάδος και 
Αλβανίας, έτσι ώστε να εξαλειφθούν φαινόµενα µη τήρησης της αρχής της αµοιβαιότητας, 
αλλά και τυχόν παράνοµες πρακτικές. Ταυτόχρονα, όµως, θέτει περιορισµούς που 
επηρεάζουν και άλλο µεταφορικό έργο. Συγκεκριµένα, η κάλυψη τακτικών διεθνών 
λεωφορειακών γραµµών µεταξύ Ελλάδος και τρίτων χωρών βάσει της παρ. 15 του αρ. 185 
του ν. 4070/2012 επιτρέπεται µόνο µεταξύ της πρωτεύουσας της τρίτης χώρας και την Αθήνα 
ή τη Θεσσαλονίκη ή µεταξύ πρωτευουσών όµορων νοµών ή περιφερειών των δύο χωρών. Με 
την εφαρµογή της διάταξης αυτής θα καταργηθούν λεωφορειακές γραµµές π.χ. προς Ρωσία, 
Ουκρανία, Αλβανία, Τουρκία, που όχι µόνο εξυπηρετούν σοβαρή επιβατική κίνηση, αλλά 
που έχουν συµφωνηθεί στο πλαίσιο διµερών Συµφωνιών και συζητήσεων µεταξύ των 
κρατών. 

Για το λόγο αυτό, αλλά και για να µην υπάρξει αποσπασµατική ρύθµιση του ζητήµατος, 
µε την προτεινόµενη ρύθµιση εισάγεται παράταση για την έναρξη εφαρµογής του πλαισίου 
του ν. 4070/2012, µε στόχο στο διάστηµα αυτό να υπάρξει ολοκληρωµένος σχεδιασµός της 
λειτουργίας των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραµµών, έτσι ώστε  αφενός να είµαστε 
συνεπείς ως προς τις διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, και αφετέρου να εξασφαλιστεί ότι το 
νέο πλαίσιο θα στηρίζεται στην αρχή της αµοιβαιότητας, θωρακίζοντας και τους έλληνες 
µεταφορείς απέναντι σε τυχόν αθέµιτο ανταγωνισµό από τρίτες χώρες. Φυσικά, η όποια 
ρύθµιση προκύψει θα είναι σύµφωνη µε το γενικότερο πλαίσιο εναρµόνισης των διαδικασιών 
ανάθεσης συγκοινωνιακού έργου οδικών µεταφορών προς την κοινοτική νοµοθεσία και των 
υποχρεώσεων της Ελλάδας. Σηµειώνεται ότι στο διάστηµα αυτό τηρούνται πλήρως οι 
υποχρεώσεις του ελληνικού κράτους να διεξάγει ελέγχους ως προς την λειτουργία των 
υφιστάµενων γραµµών, αλλά και προς αντιµετώπιση φαινοµένων όπως είναι η λαθρεµπορία, 
η λαθρεπιβίβαση και άλλα αδικήµατα, όπως πχ φορολογικά, για τα οποία έχουν υπάρξει κατά 
καιρούς καταγγελίες. Ειδική πρόβλεψη γίνεται για τη χρονική ισχύ των διεθνών τακτικών 
λεωφορειακών γραµµών µεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας για τις οποίες διενεργούνται διµερείς 
διαπραγµατεύσεις µε τη γείτονα χώρα.  

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 επιδιώκεται η αντιµετώπιση των δυσκολιών που έχουν 
ανακύψει στη διαδικασία υλοποίησης των χρηµατοδοτούµενων  συµβάσεων δηµοσίων έργων 
και οι οποίες έχουν επισηµανθεί από όλες τις εργοληπτικές οργανώσεις της χώρας.  Τελικός 
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στόχος είναι να προχωρήσει απρόσκοπτα η εκτέλεσή τους που θα έχει ως ορατό και άµεσο 
αποτέλεσµα την επιτάχυνση της ανάκαµψης και τον εκσυγχρονισµό των υποδοµών. Η 
κυριότερη δυσκολία αφορά την έλλειψη ρευστότητας που αντιµετωπίζουν οι τεχνικές 
εταιρείες και οφείλεται σε πολλούς λόγους (κυρίως προβλήµατα χρηµατοδότησης από το 
τραπεζικό σύστηµα, έκτακτες φορολογικές επιβαρύνσεις κλπ). 

Στην κατεύθυνση της αύξησης της ρευστότητας συντελούν και οι προστεθείσες µε το 
άρθρο 242 του ν. 4072/2012 στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007 διατάξεις των παραγράφων 10, 
11 και 12. Ειδικότερα µε την παράγραφο 10 εδάφιο β΄ προβλέφθηκε ότι στις 
συγχρηµατοδοτούµενες συµβάσεις δηµοσίων έργων που έχουν προκηρυχθεί µέχρι τις 
15.3.2012, χωρίς πρόβλεψη προκαταβολής στη διακήρυξη, «…. δύναται να χορηγείται στον 
ανάδοχο προκαταβολή κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 51 
του ν. 3669/2008, η οποία δεν µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του 
ολικού ποσού της σύµβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και Φ.Π.Α.), έναντι ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής.» Με την διάταξη αυτή όµως, δεν ρυθµίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες 
υπήρχε πρόβλεψη χορήγησης προκαταβολής στη διακήρυξη, αλλά σε µικρότερα ποσοστά 
ενώ την περιόριζε στα συγχρηµατοδοτούµενα δηµόσια έργα που είχαν προκηρυχθεί  µέχρι τις 
15.3.2012. Με την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η διευκόλυνση της οµαλής 
χρηµατοδότησης των υπό εκτέλεση ή µελλοντικών συγχρηµατοδοτούµενων δηµόσιων έργων 
και στις περιπτώσεις που υπήρχε µεν πρόβλεψη στην διακήρυξη για τη χορήγηση 
προκαταβολής αλλά µικρότερου του άνω ποσοστού, µε την δυνατότητα χορήγησης 
πρόσθετης προκαταβολής και στις περιπτώσεις αυτές, µέχρι τη συµπλήρωση του ως άνω 
ποσοστού (10%). Επιδιώκεται περαιτέρω η επέκταση της ρύθµισης και στα µεταγενέστερα 
της 15ης Μαρτίου 2012 προκηρυχθέντα έργα, γεγονός που ικανοποιεί και την ίση 
µεταχείριση των αναδόχων των εκτελουµένων δηµοσίων έργων.  Επίσης, για τους ανωτέρω 
λόγους, υπάγονται στο ίδιο καθεστώς και οι ΟΤΑ Α΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα, 
διασφαλιζοµένων των χρηµάτων της προκαταβολής µε την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής 
επιστολής από τον ανάδοχο.  

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 δεδοµένης της τρέχουσας οικονοµικής κατάστασης 
πού καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την όποια προσπάθεια οικονοµικής αναδιάρθρωσης των 
τεχνικών εταιρειών (αύξηση µετοχικού κεφαλαίου, αναβάθµιση πιστοληπτικής τους 
ικανότητας), χορηγείται παράταση στις εταιρείες 3ης έως 7ης τάξης µέχρι την 30η Ιουνίου 
2013, ώστε να συνεχίσει απρόσκοπτα η υλοποίηση των έργων και προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί συνολικά το θέµα των κριτηρίων αξιολόγησης των οικονοµικών δεδοµένων 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων των τάξεων αυτών. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 4 καταργείται η υποχρέωση των µηχανικών περί 
καταβολής εισφοράς ποσοστού 2% υπέρ του ΤΕΕ για τις πάσης φύσεως λειτουργικές του 
δαπάνες, που υπολογιζόταν επί της συµβατικώς συνοµολογούµενης ή της νοµίµου αµοιβής 
τους. Η καταβολή της εισφοράς αυτής υπέρ Τ.Ε.Ε., η οποία δεν δικαιολογείται καθώς τα 
µέλη του καταβάλλουν συνδροµή, τα επιβαρύνει δίχως άµεση ανταποδοτικότητα ως προς 
αυτά ενώ συναρτάται περισσότερο µε την άνθηση του επαγγέλµατος που σχετίζεται µε την 
γενικότερη οικονοµική κατάσταση της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την είσπραξη ποσοστού 
δύο επί τοις χιλίοις (2‰) εκ των καταβαλλοµένων ποσών στους αναδόχους για την εκτέλεση 
δηµοσίων έργων, που  σχετίζεται µε την εργολαβική δραστηριότητα της χώρας. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Θ’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 
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Υποπαράγραφος  Θ. 1. Θέµατα Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου ρυθµίζονται θέµατα 
για την ανάδειξη των µελών του Συµβουλίου, του Πρύτανη και του εκπροσώπου των 
φοιτητών σε κάθε Α.Ε.Ι. Συγκεκριµένα, θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση τόσο της 
ηλεκτρονικής, όσο και της επιστολικής ψήφου στις ανωτέρω εκλογικές διαδικασίες. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 ορίζεται ότι τα φορολογικά έσοδα της παρ. 1 του 
Ν.∆. 3883/1958 (Α’ 181) που αποδίδονταν σε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και φορείς εφεξής 
θα αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισµό.  

 
Υποπαράγραφος  Θ.2. Προκήρυξη διαγωνισµού για τους εκπαιδευτικούς, µεταθέσεις 
εκπαιδευτικών και επετηρίδα ιδιωτικών εκπαιδευτικών 

Με την παρούσα υποπαράγραφο προβλέπεται η προκήρυξη κάθε τρία έτη διαγωνισµού 
για την κατάρτιση πίνακα κατάταξης εκπαιδευτικών κατά κλάδο και ειδικότητα µε σκοπό το 
διορισµό ή την πρόσληψή τους. 

 
Αδειοδότηση δοµών ιδιωτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των υποπαραγράφων Θ.4. έως Θ.18. επιχειρείται η 
επικαιροποίηση, η απλούστευση και η οµογενοποίηση των συστηµάτων αδειοδότησης των 
επαγγελµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού καθώς και η εναρµόνισή τους µε το ν.3919/2011(Α΄32) «Αρχή της 
επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και 
άσκηση επαγγελµάτων» όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 4 παρ. 16 του Ν. 4038/2012 (Α΄ 
14) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου 
δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015» και την υπ’ αριθµ. 20/VI/2012 Γνωµοδότηση της 
Επιτροπής Ανταγωνισµού. 

Τα εν λόγω επαγγέλµατα είναι τα ακόλουθα: 

1. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης 

2. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης 
3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών 
4. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
5. Άδεια λειτουργίας Εργαστηρίου Ελευθέρων Σπουδών 
6. Πιστοποίηση - αδειοδότηση Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
7. Άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
8. Άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας 

 
Αναλυτικότερα: 
 
Υποπαράγραφος  Θ.3. Άδεια Ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού 
Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου δια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου Ένα και Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο 
 

Με την παρούσα υποπαράγραφο επιχειρείται η οµογενοποίηση και επικαιροποίηση των 
νοµοθετικών πλαισίων  που  διέπουν τη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των 
ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των 
Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, των ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής 
Κατάρτισης, των Κέντρων ∆ια Βίου  Μάθησης Επιπέδου Ένα τα οποία θα έχουν αριθµό 
καταρτιζοµένων έως 50 άτοµα ηµερησίως και Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο µε 
αριθµό καταρτιζοµένων άνω των 50 ατόµων ηµερησίως. Η άδεια ίδρυσης ενοποιείται µε την 
άδεια λειτουργίας και η διαδικασία απλουστεύεται µε την έκδοση µιας µόνο άδειας. 
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Καθορίζονται όµοιες προϋποθέσεις και ενοποιηµένα δικαιολογητικά τόσο για τα πρόσωπα τα 
οποία αιτούνται άδεια για τους ανωτέρω φορείς. Τα κτίρια των ιδιωτικών σχολείων 
πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των Κολλεγίων, των ιδιωτικών Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και των Κέντρων ∆ια  Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο έχουν άδεια 
κτιρίου εκπαίδευσης µε βάση τον ισχύοντα Οικοδοµικό και Κτιριοδοµικό Κανονισµό και τα 
Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα, τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
έχουν ισχύουσα οικοδοµική άδεια µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές. Για την ανανέωση 
της άδειας και στο πλαίσιο εποπτείας που ασκεί το Κράτος, επιβάλλεται η γνωστοποίηση στην 
αρµόδια αρχή οποιοσδήποτε µεταβολής επέλθει στους ανωτέρω φορείς σε σχέση µε τα αρχικά 
στοιχεία, βάσει των οποίων χορηγήθηκε η άδεια. Κρίνεται σκόπιµο, η ανανέωση να µην 
γίνεται στο ίδιο πλαίσιο έκδοσης αρχικής διοικητικής άδειας, δεδοµένου ότι για την έκδοση 
της αρχικής άδειας έχουν γίνει όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι και εξυπηρετούνται οι λόγοι 
δηµοσίου συµφέροντος. Κατά συνέπεια, η ανανέωση της άδειας περιορίζεται στην ετήσια 
αναγγελία του άρθρου 3 του ν. 3919/2011. 
 
Υποπαράγραφος Θ.4. Ανάκληση Άδειας 
 

Με την προτεινόµενη διάταξη  επιχειρείται η οµογενοποίηση και επικαιροποίηση του  
καθεστώτος που διέπει  την  ανάκληση της άδειας που χορηγείται σε όλους τους ανωτέρω 
φορείς εκπαίδευσης. Με το άρθρο αυτό θεσπίζονται ενιαία κριτήρια και προϋποθέσεις για την 
ανάκληση της άδειας. Θεσµοθετούνται τα Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα , όπως 
µετονοµάζονται τα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών και τα Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης 
Επιπέδου ∆ύο, όπως µετονοµάζονται τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης.  

 

Υποπαράγραφος Θ.5. Μεταβίβαση αδειών διωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων 
Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου δια 
Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο 

Με την παρούσα υποπαράγραφο τροποποιείται  και οµογενοποιείται το καθεστώς της 
µεταβίβασης αδειών ιδιωτικού σχολείου πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, 
Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικού  Ινστιτούτου 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), και των Κέντρων ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα 
και Επιπέδου ∆ύο. Καταργείται το αµεταβίβαστο των αδειών ίδρυσης Φροντιστηρίων και 
Κέντρων Ξένων Γλωσσών και προβλέπεται καθεστώς µεταβίβασης για τα Κέντρα ∆ια βίου 
Μάθησης Επιπέδου Ένα και τα Κολλέγια. Το αµεταβίβαστο της άδειας φροντιστηρίου 
σηµειώνεται ότι συνιστά περιορισµό στην οικονοµική ελευθερία, ο οποίος δεν δικαιολογείται 
από κάποιο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος και σε κάθε περίπτωση δεν τελεί σε συνάφεια, 
ούτε είναι αναγκαίος και πρόσφορος προς τον σκοπό της διασφάλισης υψηλού επιπέδου 
παροχής υπηρεσιών και προστασίας των αποδεκτών των υπηρεσιών - καταναλωτών. Κατά 
συνέπεια, προτείνεται η κατάργηση του προαναφερόµενου περιορισµού. 

 
Υποπαράγραφος  Θ.6. Συστέγαση µονάδων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

Με την παρούσα υποπαράγραφο τροποποιείται και οµογενοποιείται το καθεστώς της 
συστέγασης των µονάδων εκπαίδευσης και κατάρτισης. Με τη ρύθµιση αυτή επιχειρείται η 
προστασία των σπουδαστών και των γονέων τους, δηλαδή του καταναλωτικού κοινού των 
παρεχόµενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, από τη σύγχυση που δύναται να προκληθεί ως προς 
το είδος, το επίπεδο και τον απονεµόµενο τίτλο σπουδών λόγω της από κοινού προβολής και 
συστέγασης διαφορετικών εκπαιδευτικών φορέων.  

 
Υποπαράγραφος  Θ.7. Κολλέγια 

Με την παρούσα υποπαράγραφο τροποποιείται ο ν. 3696/2008 και ορίζονται ως Κολλέγια 
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οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης µε 
σπουδές κατ’ αποκλειστικότητα βάσει συµφωνιών πιστοποίησης (validation), δικαιόχρησης 
(franchising) και κάθε άλλου είδους σύµβασης και µόνο µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες  
οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor), τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, 
ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε 
άλλης ονοµασία βεβαίωση που χορηγούν τα Κολλέγια δεν είναι ισότιµες µε τους τίτλους που 
χορηγούνται στο πλαίσιο του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευσης. Με το άρθρο 
αυτό τροποποιούνται επίσης η παράγραφος 3 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 για τη 
µετονοµασία του Τµήµατος ΚΕΜΕ σε Τµήµα Κολλεγίων. Τροποποιείται επίσης η 
παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008 προκειµένου να προσαρµοστεί στον ανωτέρω 
ορισµό των Κολλεγίων του άρθρου 1 του ν. 3696/2008.  

 
Υποπαράγραφος  Θ.8. ∆ιδάσκοντες σε Κολλέγια 

Με την παρούσα υποπαράγραφο τροποποιείται το άρθρο 15 του ν. 3696/2008 
προκειµένου να επικαιροποιηθεί και να απλουστευθεί το περιεχόµενό του ως προς τις 
προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο ∆ιδασκόντων Κολλεγίων. 

 
Υποπαράγραφος  Θ.9. ∆ιδάσκοντες στα Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών 

 Με την παρούσα υποπαράγραφο προσαρµόζονται οι απαιτήσεις όσον αφορά στο 
χορηγούµενο πιστοποιητικό εκπαιδευτή για διδάσκοντα σε Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών 
στις απαιτήσεις της ενωσιακής νοµοθεσίας. Η απαίτηση ελάχιστων τυπικών προσόντων, η 
οποία µπορεί εναλλακτικά να αντικαθίσταται από επαγγελµατική εµπειρία συναφή προς το 
αντικείµενο διδασκαλίας ή µε πιστοποιητικό εκπαιδευτή συναφούς ειδικότητας θεωρείται 
περιορισµός του επαγγέλµατος συναφής προς τους επιδιωκόµενους σκοπούς. Ωστόσο, η 
χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού µόνο από φορέα πιστοποίησης αναγνωρισµένο από το 
ελληνικό Κράτος συνιστά περιορισµό ως προς τους εκπαιδευτικούς µε πιστοποιητικά άλλων 
κρατών µελών και περιορίζει την πρόσβασή τους στο επάγγελµα. Η διάταξη αυτή έρχεται σε 
αντίθεση µε το άρθρο 13 παρ. 1 του π.δ. 38/2010 «περί αναγνώρισης επαγγελµατικών 
προσόντων και προσαρµογή στην Οδηγία 2005/3 6/ΕΚ», σύµφωνα µε την οποία η αρµόδια 
αρχή παρέχει τη δυνατότητα ανάληψης του οικείου επαγγέλµατος και της άσκησής του στους 
αιτούντες, οι οποίοι είναι κάτοχοι βεβαίωσης επάρκειας ή τίτλου εκπαίδευσης που απαιτείται 
από άλλο κράτος µέλος για την άσκηση του ίδιου επαγγέλµατος στο άλλο κράτος µέλος, 
κατά τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους Έλληνες. Για το λόγο αυτό προτείνεται να 
προστεθεί η φράση «ή από φορέα πιστοποίησης άλλον κράτους µέλους». 

 
Υποπαράγραφος  Θ.10. ∆ιαφήµιση ΙΕΚ 

 Με την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται η υποχρέωση έγκρισης των διαφηµίσεων 
των Ινστιτούτων επαγγελµατικής κατάρτισης. Η προηγούµενη έγκριση της διαφήµισης 
συνιστά περιορισµό στην εν λόγω δραστηριότητα ο οποίος θα πρέπει να αρθεί, καθώς 
κρίνεται ότι η ασυµµετρία στην πληροφόρηση που πιθανόν υπάρχει στον τοµέα αυτό 
θεραπεύεται από το γεγονός ότι οι αρχές που διέπουν την προβολή και διαφήµιση των 
ιδιωτικών Ι.Ε.Κ προστατεύονται από τη νοµοθεσία περί αθέµιτου ανταγωνισµού. Εξάλλου, η 
διατήρηση του περιορισµού δεν δικαιολογείται από το επιχείρηµα της αντιστοιχίας της 
ποιότητας των παρερχόµενων υπηρεσιών µε τον καθορισµού υψηλής ή χαµηλής τιµής. Όπως 
επισηµαίνεται σε σχετική έκθεσή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η διαφήµιση µπορεί να 
διευκολύνει τον ανταγωνισµό µε την ενηµέρωση των καταναλωτών. Αναγνωρίζεται, επίσης, 
ότι η διαφήµιση µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για νέες επιχειρήσεις που 
εισέρχονται στην αγορά και για υφιστάµενες, οι οποίες µπορεί να προτείνουν νέα προϊόντα, 
εν προκειµένω π.χ. νέες ειδικότητες, νέες µεθόδους διδασκαλίας, εξειδικευµένο προσωπικό 
κλπ. Επιπλέον, περιορισµοί στη διαφήµιση ενδέχεται ,σε ορισµένες περιπτώσεις , να 
αυξάνουν τις αµοιβές των επαγγελµατικών υπηρεσιών, χωρίς να έχουν θετικά αποτελέσµατα 
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στην ποιότητα των υπηρεσιών αυτών. Σε κάθε περίπτωση, ο έλεγχος επί της προβολής και 
διαφήµισης των ιδιωτικών Ι.Ε.Κ µπορεί να γίνεται από τη διοίκηση κατασταλτικά, εφόσον 
διαπιστωθεί παραπλανητική διαφήµιση από Ι.Ε.Κ, το οποίο έχει ήδη λάβει άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας. 

Υποπαράγραφος  Θ.11. Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

 Με την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται η υπ’ αριθ. 9.16031/Οικ..3.2815/10-9-2009 
(Β’1999) «Σύστηµα Πιστοποίησης Κέντρων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ)» κοινή 
απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας µε στόχο την οµογενοποίηση του νοµοθετικού πλαισίου των Κέντρων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης µε αυτό των υπολοίπων φορέων εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
δηλαδή των ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, των 
Κολλεγίων, Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών, ιδιωτικών Ινστιτούτων 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης και Εργαστηρίων Ελευθέρων Σπουδών. Με το παρόν σχέδιο 
νόµου τα Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης µετονοµάζονται σε  Κέντρα  ∆ια  Βίου  
Μάθησης  Επιπέδου  ∆ύο.  

 
Υποπαράγραφος  Θ.12. Άδεια διδασκαλίας σε Φροντιστήρια, Κέντρα Ξένων Γλωσσών 
και άδεια κατ’ οίκον διδασκαλίας 

Με την παρούσα υποπαράγραφο εφαρµόζεται η ρύθµιση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 
του ν. 3919/2011 και το καθεστώς της προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άδεια 
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και  Κέντρα Ξένων Γλωσσών καθώς και της άδειας κατ’ οίκον 
διδασκαλίας αντικαθίσταται µε την αναγγελία ενάρξεως ασκήσεως των επαγγελµάτων αυτών. 
Συνεπώς, ασκούνται ελευθέρως µετά πάροδο τριµήνου από την αναγγελία ενάρξεως 
ασκήσεώς τους, συνοδευόµενη από τα νόµιµα δικαιολογητικά για την πιστοποίηση της 
συνδροµής των νόµιµων προϋποθέσεων, στην κατά τις ισχύουσες στο χρονικό εκείνο σηµείο 
διατάξεις αρµόδια προς αδειοδότηση διοικητική αρχή. Η αρχή αυτή δύναται, εντός τριών (3) 
µηνών από τη λήψη της αναγγελίας, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος στην 
περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόµιµες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η 
συνδροµή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Η ρύθµιση αυτή αιτιολογείται από το γεγονός 
ότι η διδασκαλία σε Φροντιστήρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών καθώς 
και η κατ’ οίκον διδασκαλία, έχει ως σκοπό την επικουρική και συµπληρωµατική µετάδοση, 
συµπλήρωση ή εµπέδωση γνώσεων που παρέχονται στις τρείς βαθµίδες εκπαίδευσης και 
συνεπώς δεν ανάγεται στην παιδεία ως βασική αποστολή του Κράτους σύµφωνα µε το άρθρο 
16 παράγραφος 2 του  Συντάγµατος. Εποµένως, ενόψει του ότι η διασφάλιση του υψηλού 
επιπέδου των παρεχοµένων από τα φροντιστήρια υπηρεσιών επιτυγχάνεται µε τη θέσπιση 
των ουσιαστικών προϋποθέσεων που αναφέρονται στα ουσιαστικά προσόντα των 
διδασκόντων, η χορήγηση προηγούµενης διοικητικής άδειας για τη διδασκαλία σε αυτά δεν 
συνάπτεται προς τον ως άνω σκοπό, ούτε είναι πρόσφορη για την επίτευξή του, ούτε άλλωστε 
εξυπηρετεί άλλο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος. 

Υποπαράγραφος  Θ.13. Ανανέωση της άδειας διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα 
Ξένων Γλωσσών 

Με τις προτεινόµενες διατάξεις καταργείται η υποχρέωση ανανέωσης της άδειας 
διδασκαλίας σε Φροντιστήρια ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Ξένων Γλωσσών. Η 
επικαιροποίηση του φακέλου του εκπαιδευτικού σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και 
των απαιτούµενων εκ του νόµου δικαιολογητικών µε βάση τα οποία ο εκπαιδευτικός έκανε 
την αναγγελία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος, περιλαµβάνει ετήσια αυτεπάγγελτη 
αναζήτηση ποινικού µητρώου δικαστικής χρήσης εκ µέρους της αρµόδιας υπηρεσίας. 
Ορίζεται περαιτέρω ότι σε περίπτωση µεταβολής των στοιχείων και δικαιολογητικών που 
έχουν κατατεθεί κατά την αναγγελία, ο ενδιαφερόµενος οφείλει να ενηµερώνει αµελλητί την 
αρµόδια υπηρεσία, επί πονή απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος της διδασκαλίας 
σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών. 
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Υποπαράγραφος  Θ.14. Ανανέωση της άδειας κατ’ οίκον διδασκαλίας  
 
Με την παρούσα υποπαράγραφο καταργείται η υποχρεώση  ανανέωσης της άδειας κατ’ 

οίκον διδασκαλίας και θεσπίζεται διαδικασία όµοια µε αυτήν του προηγούµενου άρθρου 
όσον αφορά την επικαιροποίηση των στοιχείων του ενδιαφεροµένου.  

 
Υποπαράγραφος  Θ.15. Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης 

Με την παρούσα υποπαράγραφο τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 12 του ν. 
3879/2010 ως προς το σκοπό των ΙΕΚ τα οποία παρέχουν υπηρεσίες αρχικής ή 
συµπληρωµατικής κατάρτισης. 

Υποπαράγραφος  Θ.16. 

Με την παρούσα υποπαράγραφο ορίζεται ότι όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται 
Εργαστήριο Ελευθέρων Σπουδών νοούνται Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου Ένα και 
όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρονται Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) 
νοούνται Κέντρα ∆ια Βίου Μάθησης Επιπέδου ∆ύο.  

 
Υποπαράγραφος  Θ.17. Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 

 
Ο σκοπός της παρούσας ρύθµισης είναι η σύσταση ενιαίας αρµόδιας εθνικής αρχής και ο 

καθορισµός διαδικασίας για την,  κατ’εφαρµογή της νοµολογίας του ∆ικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ) (π.χ. υπόθεση Βλασσοπούλου), των σχετικών συστάσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και σε συµµόρφωση µε τις συναφείς υποχρεώσεις που 
απορρέουν από το Μνηµόνιο, εξέταση της επαγγελµατικής ισοδυναµίας µεταξύ των γνώσεων 
και των προσόντων που πιστοποιούνται από τίτλους τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης άλλων 
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκείνων που πιστοποιούνται από τίτλους του 
ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ περί αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων, προκειµένου για την ανάληψη 
και άσκηση οικονοµικής δραστηριότητας στην Ελλάδα από τους κατόχους των εν λόγω 
τίτλων. Η οικονοµική αυτή δραστηριότητα δύναται να αφορά µισθωτούς και 
αυτοαπασχολούµενους. 

Σηµειώνεται ότι για την διευθέτηση του εν θέµατι ζητήµατος έχει κινηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδικασία Παράβασης κατά της χώρας µας, κατόπιν της αποστολής 
της υπ’αριθ. 7598/2012 Προειδοποιητικής Επιστολής. 

Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιχειρείται να καλυφθεί το θεσµικό κενό που 
παρουσιάζεται στις περιπτώσεις όπου, σύµφωνα και µε τη νοµολογία του ∆ΕΕ, θα πρέπει να 
εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη εφαρµογή των άρθρων των Ευρωπαϊκών Συνθηκών που 
αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζοµένων εντός της Ε.Ε. για την ανάληψη και 
άσκηση στην Ελλάδα οικονοµικής δραστηριότητας νοµοθετικά ρυθµιζόµενης ή µη, όταν δεν 
υφίσταται συναφές παράγωγο κοινοτικό δίκαιο

1 ή όταν δεν πληρούνται οι τυπικές 
προϋποθέσεις που τίθενται από το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο2.  

                                                           
1 Π.χ. απόφαση ∆ΕΕ στην υπόθεση Βλασσοπούλου, σκέψη 14: «… καθόσον ελλείπουν σχετικές διατάξεις του 
κοινοτικού δικαίου, η επίτευξη των στόχων της Συνθήκης, και ειδικότερα της ελευθερίας εγκαταστάσεως, µπορεί 
να γίνει µε µέτρα θεσπιζόµενα από τα κράτη µέλη τα οποία, κατά το άρθρο 5 της Συνθήκης, υποχρεούνται «να 
λαµβάνουν κάθε γενικό ή ειδικό µέτρο κατάλληλο να εξασφαλίσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
απορρέουν από την παρούσα συνθήκη ή προκύπτουν από πράξεις των οργάνων της Κοινότητας» και να απέχουν 
«από κάθε µέτρο που δύναται να θέσει σε κίνδυνο την πραγµατοποίηση των σκοπών της παρούσης Συνθήκης». 
2 Π.χ. απόφαση ∆ΕΕ στην υπόθεση Dreessen C-31/00, διατακτικό: «Το άρθρο 43 ΕΚ έχει την έννοια ότι, όταν 
κοινοτικός υπήκοος υποβάλλει στις αρµόδιες αρχές κράτους µέλους αίτηση για τη χορήγηση αδείας ασκήσεως 
επαγγέλµατος στο οποίο η πρόσβαση εξαρτάται, κατά την εθνική νοµοθεσία, από την κατοχή διπλώµατος ή από 
επαγγελµατική κατάρτιση ή, ακόµη, από περιόδους πρακτικής ασκήσεως, οι αρχές αυτές οφείλουν να λαµβάνουν 
υπόψη το σύνολο των διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων, καθώς και την πρόσφορη πείρα του 
ενδιαφεροµένου, προβαίνοντας σε συγκριτική εξέταση µεταξύ, αφενός, των ικανοτήτων που πιστοποιούνται µε 
αυτά τα διπλώµατα και αυτή την πείρα και, αφετέρου, των γνώσεων και προσόντων που απαιτούνται από την 
εθνική νοµοθεσία, ακόµα και όταν έχει µεν εκδοθεί οδηγία περί αµοιβαίας αναγνωρίσεως των διπλωµάτων 
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Ειδικότερα, στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών 
προσόντων, και του π.δ. 38/2010 που την ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο, όπως ισχύει, 
υπάγεται η αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων όταν αυτά αφορούν συγκεκριµένο 
«νοµοθετικά ρυθµιζόµενο επάγγελµα» (ν.ρ.ε.) στην Ελλάδα. Σύµφωνα µε τους ορισµούς του 
ως άνω θεσµικού πλαισίου (άρθρο 3 παρ. 1, εδ. α΄ σε συνδυασµό µε εδ. β΄ και γ΄) ένα 
επάγγελµα θεωρείται «νοµοθετικά ρυθµιζόµενο» όταν για τη νόµιµη ανάληψη και άσκησή 
του σε κάποιο κράτος µέλος απαιτείται βάσει εθνικής νοµοθεσίας η κατοχή συγκεκριµένων 
επαγγελµατικών προσόντων, ήτοι τίτλων (διπλωµάτων, πιστοποιητικών και άλλων τίτλων) 
που βεβαιώνουν επιτυχώς περατωθείσα επαγγελµατική εκπαίδευση. 

Βάσει της ως άνω Οδηγίας η αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων από άλλο κράτος 
µέλος της ΕΕ προκειµένου για την ανάληψη και άσκηση ν.ρ.ε. στην ηµεδαπή δύναται να 
αφορά: α) είτε επαγγέλµατα που είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενα και στο εκάστοτε κράτος 
µέλος προέλευσης, β) είτε επαγγέλµατα που δεν ρυθµίζονται νοµοθετικά στο κράτος µέλος 
προέλευσης καθ’εαυτά, αλλά για τα οποία το εν λόγω κράτος βεβαιώνει ότι η εκπαίδευση 
που οδηγεί σε αυτά είναι νοµοθετικά ρυθµιζόµενη σύµφωνα µε το άρθρο 3 παρ. 1 εδ. ε΄ της 
ως άνω Οδηγίας (νοµοθετικά ρυθµιζόµενη εκπαίδευση), είτε γ) επαγγέλµατα που δεν 
ρυθµίζονται νοµοθετικά τα ίδια αλλά ούτε και η εκπαίδευση που οδηγεί σε αυτά και ως εκ 
τούτου ασκούνται ελεύθερα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, για να είναι εφικτή η 
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων στην ηµεδαπή, εάν και εφόσον η Ελλάδα 
ρυθµίζει νοµοθετικά το συγκεκριµένο επάγγελµα, απαιτείται ο ενδιαφερόµενος να το έχει 
ασκήσει στο κράτος µέλος προέλευσης µε πλήρη απασχόληση τουλάχιστον για δύο χρόνια 
την τελευταία δεκαετία. 

∆ιευκρινίζεται ότι, βάσει του άρθρου 50 παρ. 3 του ως άνω π.δ. 38/2010, η αναγνώριση 
επαγγελµατικών προσόντων σε κατόχους των ως άνω τίτλων εκπαίδευσης, προκειµένου για 
περαιτέρω πρόσβαση τόσο στο δηµόσιο (µέσω ΑΣΕΠ) όσο και στον ιδιωτικό τοµέα, χωρεί 
ακωλύτως στις περιπτώσεις που πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις που απαιτούνται από 
την εν λόγω κοινοτική Οδηγία (εν ολίγοις, όταν αποδεικνύεται και η θεµελίωση πλήρους 
επαγγελµατικού δικαιώµατος στο κράτος µέλος προέλευσης του τίτλου).  
 Η εν λόγω υποπαράγραφος Θ.19 περιλαµβάνει σε 27 περιπτώσεις τις προτεινόµενες 
µεταβολές των διατάξεων του ισχύοντος π.δ. 38/2010 ως εξής: 

Περίπτωση 1: Περιλαµβάνει τη νέα διατύπωση του πρώτου άρθρου του π.δ. 38/2010 
όπου περιγράφεται εκ νέου ο σκοπός του εν λόγω διατάγµατος, ο οποίος πλέον διευρύνεται 
µε τη συµπερίληψη των περιπτώσεων στις οποίες δεν πληρούνται οι όροι της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. 
 Περίπτωση 2: Σε αντιστοιχία µε την ως άνω διεύρυνση του σκοπού του π.δ. 
αναδιατυπώνεται το πεδίο εφαρµογής, µε σαφή διάκριση µεταξύ των περιπτώσεων που 
εµπίπτουν στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και εκείνων που εκφεύγουν αυτής. Κρίνεται σκόπιµη η 
ρητή πρόβλεψη εξαίρεσης από τη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας των 
επαγγελµάτων για τα οποία η Οδηγία 2005/36/ΕΚ προβλέπει κατ’αρχήν την «αυτόµατη» 
αναγνώριση βάσει του συντονισµού των ελάχιστων προϋποθέσεων εκπαίδευσης (ιατροί, 
νοσηλευτές, µαίες, φαρµακοποιοί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, αρχιτέκτονες, τα οποία 
ρυθµίζονταν παλαιότερα µε χωριστές για το καθένα «τοµεακές» οδηγίες),  ενώ όταν δεν 
πληρούνται οι προϋποθέσεις της αυτόµατης αναγνώρισης η ίδια Οδηγία 2005/36/ΕΚ δίνει 
την εναλλακτική δυνατότητα εξέτασης τους µε βάση τις διατάξεις της περί «Γενικού 
Συστήµατος» αναγνώρισης. Ως εκ τούτου, δεν κρίνεται απαραίτητη η υπαγωγή των εν λόγω 
επαγγελµάτων και σε περαιτέρω εναλλακτική διαδικασία αναγνώρισης ενόψει και της 
ιδιαιτερότητάς τους για τη δηµόσια υγεία και ασφάλεια.  
 Περίπτωση 3: Η εν λόγω διευκρίνιση κρίνεται απαραίτητη προς σαφέστερη οριοθέτηση 
µεταξύ των περιπτώσεων που υπάγονται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και αυτών που θα 
υπαχθούν στην διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας.  

                                                                                                                                                                      

για το οικείο επάγγελµα αλλά η εφαρµογή της δεν οδηγεί σε αυτόµατη αναγνώριση του τίτλου ή των τίτλων του 
αιτούντος». 
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Περίπτωση 4: Προστίθεται ο ορισµός του τίτλου τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης βάσει 
των αντίστοιχων ορισµών του ενωσιακού δικαίου. 
 Περίπτωση 5: Η εν λόγω προσθήκη διευκρινίζει το αποτέλεσµα της διαδικασίας 
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας και το κριτήριο συγκρισιµότητας της οικονοµικής 
δραστηριότητας στην οποία αποσκοπεί ο ενδιαφερόµενος. 
 Περιπτώσεις 6-12: Οι διευκρινίσεις που παρέχονται στις εν λόγω παραγράφους κρίνονται 
απαραίτητες προς σαφέστερη οριοθέτηση µεταξύ των περιπτώσεων που υπάγονται στην 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ και αυτών που θα υπαχθούν στην διαδικασία αναγνώρισης 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας.  
 Περίπτωση 13: Επικαιροποιείται ο τίτλος του αρµόδιου οργάνου µε βάση τις ρυθµίσεις 
και την ορολογία του ν. 3852/2010 - Πρόγραµµα «Καλλικράτης». 
 Περίπτωση 14: Η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην ρητή επέκταση των ρυθµίσεων περί 
εγγράφων και διαδικασιών της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και στην διαδικασία αναγνώρισης 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
 Περίπτωση 15:  Η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην ρητή επέκταση των ρυθµίσεων περί 
γλωσσικών γνώσεων της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και στην διαδικασία αναγνώρισης 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
  Περίπτωση 16: Η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην ρητή επέκταση των ρυθµίσεων περί 
χρήσης του τίτλου εκπαίδευσης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και στην διαδικασία αναγνώρισης 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
 Περίπτωση 17: Γίνεται αναδιατύπωση της διάταξης έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει και 
το σκέλος της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
 Περίπτωση 18: Επικαιροποιείται ο τίτλος του αρµόδιου οργάνου µε βάση τις ρυθµίσεις 
και την ορολογία του ν. 3852/2010 - Πρόγραµµα «Καλλικράτης». 
 Περίπτωση 19: Κρίνεται σκόπιµη η κατάργηση της πρόβλεψης περί µεταβίβασης της 
αρµοδιότητας αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων βάσει της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ στις 
οικείες επαγγελµατικές οργανώσεις που είναι οργανωµένες ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου, λόγω ενιαίας αντιµετώπισης πλέον όλων των περιπτώσεων που θα αντιµετωπίζει η 
δηµόσια διοίκηση στο πλαίσιο της αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων ή 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 

Περίπτωση 20: Γίνεται αναδιατύπωση της διάταξης έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνει και 
το σκέλος της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
 Περίπτωση 21: Γίνεται αναδιατύπωση της διάταξης περί της συγκρότησης και 
λειτουργίας του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων µε σκοπό τη 
συµπερίληψη της αρµοδιότητας αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
 Περίπτωση 22: Γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση της διατύπωσης των εν λόγω διατάξεων 
χάριν µεγαλύτερης σαφήνειας. 
 Περίπτωση 23: Γίνεται διευκρίνιση προς σαφέστερη οριοθέτηση µεταξύ των 
περιπτώσεων που υπάγονται στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ και αυτών που θα υπαχθούν στην 
διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας και ρυθµίζεται λεπτοµερώς η 
διαδικασία της διοικητικής προσφυγής των ενδιαφεροµένων. 
 Περίπτωση 24: Αντιµετωπίζεται αυτοτελώς το θέµα της υποβολής σε γραπτή δοκιµασία 
του ενδιαφεροµένου που υπάγεται στη διαδικασία αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας 
και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθµιση των λεπτοµερειών µε σχετική υπουργική 
απόφαση. 
 Περίπτωση 25: Η εν λόγω διάταξη αποσκοπεί στην ρητή επέκταση των ρυθµίσεων περί 
χρήσης του τίτλου εκπαίδευσης της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ και στην διαδικασία αναγνώρισης 
επαγγελµατικής ισοδυναµίας. 
 Περίπτωση 26: Γίνεται αναδιατύπωση των διατάξεων έτσι ώστε να συµπεριλαµβάνεται 
και το σκέλος της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας. και προστίθεται ρητή 
πρόβλεψη στην δυνατότητα έκδοσης βεβαίωσης περί υπαγωγής στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ 
από την υπηρεσία αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων. 
 Περίπτωση 27: Κατόπιν της προτεινόµενης µε την παράγραφο 21 αλλαγής της 
συγκρότησης του Συµβουλίου Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων, καθίσταται 
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αναγκαία η κατάργησή του υπό την τρέχουσα σύνθεση και η επανασύσταση του υπό τις νέες 
διατάξεις. 
 
Υποπαράγραφος  Θ. 18. Μεταβατικές διατάξεις 

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις τίθενται µεταβατικές διατάξεις του Κεφαλαίο Η’ µε στόχο 
την οµαλή εξέλιξη από το ισχύον στο επόµενο νοµοθετικό καθεστώς για όλους τους φορείς 
εκπαίδευσης και ορίζεται το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου απαιτείται συµµόρφωση. 

Υποπαράγραφος  Θ.19. Καταργούµενες διατάξεις 

Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις  καταργούνται οι προγενέστερες διατάξεις που θέσπιζαν τα 
επιµέρους καθεστώτα χορήγησης άδειας ίδρυσης και άδειας λειτουργίας χωριστά για κάθε 
φορέα εκπαίδευσης. 

 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 
 
Υποπαράγραφος  Ι.1. Κατάργηση ελάχιστων νόµιµων αµοιβών 

Mε την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι η αµοιβή για τη διενέργεια ενεργειακής 
επιθεώρησης κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρµανσης και εγκαταστάσεων 
κλιµατισµού καθορίζεται µε έγγραφη συµφωνία των µερών. Οι ελάχιστες νόµιµες αµοιβές 
όπως προβλέπονται στο π.δ.100/2012 καταργούνται. Πλέον οι εισφορές και τα δικαιώµατα 
που ορίζονται στις ισχύουσες διατάξεις υπολογίζονται µε βάση τη συµβατική αµοιβή.    

 
Υποπαράγραφος  Ι.2. Ρυθµίσεις ΑΠΕ 
 
 Με το παρόν άρθρο εισάγονται ρυθµίσεις για τον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), ο οποίος αντιµετωπίζει, και αυτός, µε ιδιαίτερη σφοδρότητα από το τέλος 
του 2011, τις συνέπειες της µεγαλύτερης οικονοµικής κρίσης της πρόσφατης ιστορίας της 
χώρας µας. Ειδικά στον τοµέα των ΑΠΕ και της Συµπαραγωγής Ηλεκτρισµού και 
Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) η κατάσταση επιδεινώνεται µε ραγδαίους 
ρυθµούς. Συγκεκριµένα, στο τέλος Ιουνίου 2012 το έλλειµµα του Ειδικού Λογαριασµού, που 
διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) και µέσω του 
οποίου αποζηµιώνονται οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ήταν 280 
εκ. € και βαίνει αυξανόµενο. Η δεινή αυτή κατάσταση πρέπει να αντιµετωπιστεί άµεσα, µε 
σηµαντικές τοµές και πρωτοβουλίες. 
 Η Κυβέρνηση, στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της πρωτοφανούς οικονοµικής και 
δηµοσιονοµικής κρίσης της χώρας, έχει ήδη λάβει και εισηγείται τη λήψη κατεπειγόντων 
µέτρων που αφορούν στους διάφορους τοµείς της ελληνικής οικονοµίας. Με δεδοµένη την 
εξόχως δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τοµέας της ενέργειας, το διαρκώς 
διογκούµενο έλλειµµα του ανωτέρω Ειδικού Λογαριασµού αλλά και του γεγονότος ότι οι 
επενδύσεις φωτοβολταϊκών σταθµών απολάµβαναν, πριν τον Αύγουστο του 2012, ιδιαίτερα 
ευνοϊκή αντιµετώπιση µέσω των υψηλών εγγυηµένων τιµών πώλησης – οι οποίες 
εξασφαλίζονταν σε χρόνο σηµαντικά προγενέστερο της σύνδεσης του σταθµού µε 
αποτέλεσµα να µην αντανακλούν, κατά την υλοποίηση του έργου, τη µείωση του κόστους 
του εξοπλισµού – αλλά και των επιχορηγήσεων µε κρατικούς πόρους εξασφαλίζοντας έτσι 
ικανοποιητικές αποδόσεις σε βάθος εικοσαετίας, κρίνεται απαραίτητη η επιβολή της 
έκτακτης ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, της παραγράφου 1, ώστε να εξισορροπηθεί ο εν 
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λόγω Ειδικός Λογαριασµός χωρίς περαιτέρω επιβάρυνση των καταναλωτών µέσω του 
κατωτέρω αναφερόµενου ειδικού τέλους. 
 Η επιβαλλόµενη µε την παρούσα διάταξη έκτακτη ειδική εισφορά, υπολογίστηκε σε 
ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε 
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεση τους προ της 01/01/2011, σε ποσοστό 
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) για τους φωτοβολταϊκούς σταθµούς που τέθηκαν σε 
δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιήθηκε η σύνδεσή τους µετά την 01/01/2012 και η 
αποζηµίωση γίνεται µε τις υψηλές τιµές που ίσχυαν µέχρι τον Ιανουάριο του 2012 ενώ για 
τους υπόλοιπους σε ποσοστό είκοσι εννέα τοις εκατό (29%) λόγω της µείωσης των τιµών που 
έγινε τον Φεβρουάριο του 2012 επί του, προ ΦΠΑ, τιµήµατος πώλησης της ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η έκτακτη ειδική εισφορά επιβάλλεται επί ενός µεγέθους που κρίνεται 
αντιπροσωπευτικό της αξίας του σταθµού καθώς είναι ευθέως ανάλογο του µεγέθους και των 
τεχνικών χαρακτηριστικών του εξοπλισµού και ελάχιστα διαφοροποιείται βάσει της θέσης 
εγκατάστασης αυτού λόγω της µικρής διαφοροποίησης του επιπέδου ηλιοφάνειας στην 
ελληνική επικράτεια. Επιπλέον η διαφοροποίηση του ύψους του ανωτέρω ποσοστού κρίνεται 
σκόπιµη λόγω της ραγδαίας µείωσης της αξίας του εξοπλισµού που σηµειώθηκε από το 
δεύτερο εξάµηνο του 2011. 
 Από την επιβολή της ανωτέρω έκτακτης ειδικής εισφοράς εξαιρούνται οι φωτοβολταϊκοί 
σταθµοί για τους οποίους η αποζηµίωση της παραγόµενης ενέργειας γίνεται βάσει των νέων 
µειωµένων τιµών που θεσπίστηκαν και ισχύουν από τις 10 Αυγούστου 2012 καθώς και των 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων έως 10 kW που εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραµµα 
εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε κτίρια, λόγω του µικρού µεγέθους τους και του γεγονότος 
ότι το εν λόγω πρόγραµµα απευθύνεται κυρίως σε φυσικά πρόσωπα και η εγκατάσταση δεν 
αντιµετωπίζεται από την κείµενη νοµοθεσία ως επιχειρηµατική δραστηριότητα. 
 Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αµείβεται µε εγγυηµένη τιµή 
µέσω ειδικού διαχειριστικού λογαριασµού (Ειδικός Λογαριασµός ΑΠΕ), που θεσπίστηκε µε 
το άρθρο 40 του ν. 2773/1999, τον οποίο διαχειρίζεται ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε.). Βασικά έσοδα του Λογαριασµού αυτού αποτελούν: α) οι πληρωµές που καταβάλλουν 
οι προµηθευτές για την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ. στο Σύστηµα, µε βάση την τιµή 
της χονδρεµπορικής αγοράς (ΟΤΣ) κατά την ωριαία εκκαθάριση της αγοράς, και β) οι 
πληρωµές που καταβάλλουν οι προµηθευτές των µη διασυνδεδεµένων νησιών (Μ∆Ν) για την 
ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ στα Μ∆Ν, µε βάση το µέσο µεταβλητό κόστος παραγωγής 
στα Μ∆Ν. 
 Το έσοδο του Λογαριασµού που υπολείπεται για την αποζηµίωση των παραγωγών από 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατανέµεται απευθείας στους καταναλωτές και εισπράττεται µέσω ενός 
Ειδικού Τέλους (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων του Θερµοκηπίου – ΕΤΜΕΑΡ) 
που είναι ενιαίο για όλη την επικράτεια. 
 Προκειµένου να αποφευχθεί η υπέρµετρη επιβάρυνση των καταναλωτών, αλλά και για να 
εξαλειφθεί το έλλειµµα του ΛΑΓΗΕ έως το τέλος του 2013 δροµολογήθηκε, ήδη από τα µέσα 
του 2011, η αξιοποίηση πρόσθετων πόρων που θα προέλθουν από τη δηµοπράτηση 
δικαιωµάτων εκποµπών, από την παρακράτηση µέρους του τέλους που καταβάλουν οι 
καταναλωτές ρεύµατος υπέρ της ΕΡΤ και από την επιβολή ειδικού τέλους στην λιγνίτη 
ηλεκτροπαραγωγή (2 €/ΜWh). Ήδη έως τον Ιούλιο του 2012 τα έσοδα από τη δηµοπράτηση 
των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπής αερίων του θερµοκηπίου ανήλθαν στα 120 εκατ. € 
ενώ τα έσοδα από την επιβολή του ειδικού τέλους στην λιγνίτη ηλεκτροπαραγωγή έφτασαν 
τα 25 εκατ. €. Επιπλέον, στις αρχές Αυγούστου 2012, µε την 
ΥΑΠΕ/Φ1/2303/οίκ.16953/09.08.2012 καθορίστηκε ότι το 25% του τέλους υπέρ της ΕΡΤ θα 
παρακρατείται και θα αποτελεί έσοδο του ειδικού Λογαριασµού, αποφέροντας ετησίως 
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περίπου 75 εκατ. €. Ταυτόχρονα µε την υπ’ αριθµ. 698/2012 απόφαση της ΡΑΕ αυξήθηκε, 
κατά 40% περίπου, το ΕΤΜΕΑΡ από 5,43 €/MWh σε 7,50 €/MWh. Παρά τις ανωτέρω 
ρυθµίσεις, σύµφωνα µε στοιχεία του ΛΑΓΗΕ ο Ειδικός Λογαριασµός ΑΠΕ παρουσίαζε στο 
τέλος του 2011 έλλειµµα 190 εκατ. €, στο τέλος Ιουνίου 2012 το εν λόγω έλλειµµα 
διογκώθηκε στα 282,5 εκατ. € και τον Αύγουστο 2012 έφτασε τα 330 εκ. €. 
 Υπό το φως των ανωτέρω, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβάλλεται για επιτακτικούς 
λόγους εθνικού συµφέροντος που συνίστανται στην άµεση αντιµετώπιση του συνεχώς 
διογκούµενου ταµειακού ελλείµµατος του ανωτέρω ειδικού Λογαριασµού που τηρείται για 
την αποζηµίωση των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Τούτο είναι απολύτως απαραίτητο για 
τη διασφάλιση της συνέχισης της καταβολής της σχετικής αποζηµίωσης στους παραγωγούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Η ειδική εισφορά έχει έκτακτο και προσωρινό χαρακτήρα και επιβάλλεται 
για χρονικό διάστηµα δύο ετών ήτοι από 01.07.2012 έως 30.06.2014, ενώ παρέχεται 
νοµοθετική εξουσιοδότηση για παράταση της υποχρέωσης καταβολής της ειδικής εισφοράς 
για ένα ακόµη έτος, εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο µετά την παρέλευση της διετίας. 
Ταυτόχρονα η επιβολή της εν λόγω εισφοράς κρίνεται αναγκαία διότι πρέπει, υπό τις 
παρούσες πρωτόγνωρες ιστορικά δυσµενείς συνθήκες της οικονοµίας, και στο πλαίσιο της 
αναλογικότητας της επιβάρυνσης για την επίτευξη των στόχων διείσδυσης των ΑΠΕ στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, να προστατευθεί ο τελικός καταναλωτής ενέργειας (οικιακός, 
βιοτεχνικός, βιοµηχανικός) από υπέρογκη αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, το οποίο αποτελεί τον 
κύριο και σταθερό τροφοδότη του ανωτέρω ελλειµµατικού ειδικού λογαριασµού και έχει 
αυξηθεί πρόσφατα κατά τα ανωτέρω, η οποία θα δυναµίτιζε περαιτέρω το διαρκώς 
συρρικνούµενο εισόδηµά του και θα είχε σηµαντικές επιπτώσεις στην ελληνική οικονοµία. 
 Το κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθµών µειώνεται συνεχώς µε υψηλούς 
ρυθµούς. Ο ρυθµός µείωσης της τιµής αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας πρέπει να 
ακολουθεί τη µείωση αυτή ώστε να µην υφίσταται υπερβολική αποζηµίωση των παραγωγών 
και να επιβαρύνεται δυσανάλογα ο καταναλωτής. Η διασφάλιση τιµής αποζηµίωσης µε την 
υποβολή αιτήµατος για σύναψη σύµβασης πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και η διατήρησή 
της για 18 ή 36 µήνες από την υπογραφή της σύµβασης, αναλόγως της ισχύος του σταθµού, 
αντίκειται στην ανωτέρω λογική καθώς ενώ διασφαλίζεται αναλογικά υψηλή τιµή 
αποζηµίωσης, το κόστος κατασκευής του σταθµού εντός του διαστήµατος των 18 ή 36 µηνών 
θα είναι τελικά πολύ χαµηλό. Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 2 και 3 αποκαθίσταται η 
ανωτέρω στρέβλωση και δίνεται η δυνατότητα διατήρησης της τιµής για τις περιπτώσεις για 
τις οποίες έχει ήδη υποβληθεί αίτηµα για σύναψη σύµβασης πώλησης ή έχει συναφθεί η 
σύµβαση πώλησης εάν ο σταθµός τεθεί σε λειτουργία εντός συγκεκριµένου χρονικού 
διαστήµατος από την ισχύ του παρόντος νόµου. Επιπλέον θεσπίζονται µέτρα προστασίας των 
ενδιαφεροµένων από καθυστερήσεις στην ανταπόκριση του αρµόδιου διαχειριστή µε 
διασφάλιση της τιµής αποζηµίωσης που ισχύει κατά την ηµεροµηνία υποβολής του σχετικού 
αιτήµατος και αποζηµίωση των ενδιαφεροµένων από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή εάν ο 
τελευταίος δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του εντός διαστήµατος 4 µηνών από το αρχικό 
αίτηµα. Επιπλέον θεσπίζεται ποινή και για τον ενδιαφερόµενο εάν η δήλωση ετοιµότητας για 
σύνδεση δεν ανταποκρίνεται στην πραγµατικότητα. 

Με την παράγραφο 4 καθορίζονται οι χρονικές υποχρεώσεις ανταπόκρισης των 
διαχειριστών του Συστήµατος και του ∆ικτύου στη βάση της συνοµολογούµενης σύµβασης 
σύνδεσης σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε αυτά.       

 
Υποπαράγραφος  Ι.3. Τροποποίηση διατάξεων του ν.3054/2002 
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Με την προτεινόµενη ρύθµιση τροποποιείται ο ν. 3054/2002 ώστε να εναρµονισθεί µε τις 
νέες µνηµονιακές υποχρεώσεις σχετικά µε την πλήρη απελευθέρωση της µεταφοράς 
πετρελαιοειδών προϊόντων µε βυτιοφόρα και συγκεκριµένα να επιτρέπεται στα ανεξάρτητα 
πρατήρια να χρησιµοποιούν για τη διακίνηση των εν λόγω προϊόντων ιδιόκτητα ή µισθωµένα 
βυτιοφόρα ανεξαρτήτως χωρητικότητας, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κανόνες αστυνόµευσης 
και ασφαλείας για την µεταφορά καυσίµων, καθώς και να µισθώνουν Φ∆Χ βυτιοφόρα χωρίς 
ανάγκη περιορισµού των ιδιόκτητων βυτιοφόρων, ενώ τέλος να επιτρέπεται σε κάθε 
βυτιοφόρο ανεξαρτήτως µεγέθους, που πραγµατοποιεί για λογαριασµό τους µεταφορά, να 
εισέρχεται σε διυλιστήρια και φορολογικές αποθήκες για να µεταφέρει καύσιµα µε το δικό 
του εµπορικό σήµα, υπό τον όρο ότι τηρούνται οι κανόνες αστυνόµευσης και ασφαλείας για 
την µεταφορά καυσίµων.  

Επίσης, γίνονται απαραίτητες τροποποιήσεις στον ίδιο νόµο, ώστε αφενός να 
εξασφαλισθούν τα ανωτέρω, αφετέρου να διασφαλισθεί περαιτέρω η πάταξη της 
λαθρεµπορίας καυσίµων σε όλα τα στάδια της διακίνησης αυτών. Ειδικότερα, εξοµοιώνεται 
το καθεστώς µεταφοράς καυσίµων των κατόχων άδειας Εµπορίας, Λιανικής Εµπορίας 
(συµπεριλαµβανοµένων των Ανεξάρτητων Πρατηρίων) και ∆ιάθεσης Βιοκαυσίµων, 
προβλέπεται η χρήση τρίτων (µεταφορέων) για τη διακίνηση καυσίµων για λογαριασµό των 
ανωτέρω κατόχων άδειας, ρυθµίζονται, µεταξύ άλλων, ειδικά θέµατα σήµανσης των 
µεταφορικών µέσων και χρήσης ηλεκτρονικών συστηµάτων ελέγχου (GPS, διασφάλισης της 
ποσοτικής και ποιοτικής ακεραιότητας), διευκρινίζονται θέµατα επιµερισµού της ευθύνης 
κατά τη διακίνηση καυσίµων, ενώ µειώνεται και ο αριθµός των συνυπογραφόντων Υπουργών 
προκειµένου να επισπευσθεί η έκδοση των απαιτούµενων κανονιστικών πράξεων.  
 

Υποπαράγραφος  Ι.4. Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του ν. 4001/2011 
 

Σκοπός των προτεινόµενων ρυθµίσεων είναι η συµπλήρωση των διατάξεων του ν. 
4001/2011 (Α΄ 179), µε την ενσωµάτωση και των διατάξεων του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 
2009/73/ΕΚ (EEL 211/94, 14.08.2009) που αφορούν στον Ανεξάρτητο ∆ιαχειριστή 
Μεταφοράς.  

Με τις εισαγόµενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 ρυθµίζεται η δοµή και λειτουργία 
των διαχειριστών συστηµάτων µεταφοράς φυσικού αερίου κατά τρόπο συµβατό µε την 
κοινοτική νοµοθεσία. Ειδικά όσον αφορά στον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, υιοθετείται άµεσα εκ του νόµου 
το πρότυπο του Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς, κατά τρόπον ώστε να διευκολυνθεί η 
ταχεία έναρξη και ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησής του ως ∆ιαχειριστή του 
Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα επιλογής του 
προτύπου του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού, εφ’ όσον τούτο κριθεί σκόπιµο. Με τις νέες 
διατάξεις ρυθµίζεται πληρέστερα και λεπτοµερέστερα η δοµή και λειτουργία του ∆ΕΣΦΑ ΑΕ 
ως Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς, ιδίως όσον αφορά σε ζητήµατα που αποκλίνουν 
από τις αντίστοιχες ρυθµίσεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες, οι σχέσεις του µε 
την ∆ΕΠΑ ΑΕ, τα µέτρα ανεξαρτησίας της εταιρείας, της διοίκησής της και του προσωπικού 
της, ζητήµατα σχετικά µε την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου και οι 
εξουσίες της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας για διορισµό Ανεξάρτητου ∆ιαχειριστή 
Συστήµατος. Οι εισαγόµενες διατάξεις είναι αντίστοιχες µε αυτές του Κεφαλαίου Β΄ του 
Τέταρτου Μέρους του ν. 4001/2011, οι οποίες αφορούν στον Α∆ΜΗΕ ΑΕ, ο οποίος είναι ο 
διαχειριστής του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). 
Περαιτέρω, τροποποιούνται υφιστάµενες διατάξεις του ν. 4001/2011 προκειµένου να 
εναρµονισθούν µε τις νέες ρυθµίσεις. 
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Υποπαράγραφος  Ι.5. 

 
Με τις διατάξεις των περιπτώσεων 1 έως 4 ρυθµίζονται ζητήµατα προθεσµιών για την 

ολοκλήρωση των ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον ∆ΕΣΦΑ ΑΕ, προκειµένου να 
προσαρµοσθεί στις νέες ρυθµίσεις και να υποβάλει την αίτηση για την πιστοποίησή του ως 
διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του 
Εθνικού και του Ευρωπαϊκού ∆ικαίου. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 παρατείνεται έως την 31.07.2013 η προβλεπόµενη στο 
άρθρο 53 του ν. 4001/2012 προθεσµία για την έκδοση των αποφάσεων του Υπουργού 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, καθώς και των κοινών αποφάσεων του 
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και των καθ’ ύλην αρµόδιων 
Υπουργών, µε τις οποίες καθορίζονται τα κατάλληλα µέτρα για την αντιµετώπιση της 
Ενεργειακής Πενίας, ιδίως τα εθνικά Σχέδια ∆ράσης. 
 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ’ 
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΕ∆- ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟ∆ΟΤΙΚΕΣ 
∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
 

Υποπαράγραφος  ΙΑ.1. Ρυθµίσεις θεµάτων ΟΑΕ∆ 
 

Α) Καταργούµενες διατάξεις που αφορούν σε ειδικές επιδοτήσεις ανεργίας και 
ειδικές εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας. 

Σε ένα περιβάλλον βαθιάς και παρατεταµένης ύφεσης δηµοσιονοµικών προβληµάτων 
είναι επιβεβληµένη η υλοποίηση διαρθρωτικών παρεµβάσεων που έχουν ως σκοπό την 
εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και τη µείωση των ελλειµµάτων της Γενικής 
Κυβέρνησης. 

Η κατάργηση ειδικών επιδοτήσεων ανεργίας, ειδικών εισοδηµατικών ενισχύσεων 
ανεργίας, καθώς και των επιδοτήσεων λόγω ανεργίας απολυοµένων µισθωτών λόγω 
συγχώνευσης-µεταφοράς-συνένωσης επιχειρήσεων καθίσταται αναγκαία προκειµένου να 
περιορισθούν τα ελλείµµατα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, εξυπηρετείται έτσι το 
γενικότερο εθνικό συµφέρον και έχει ως αποτέλεσµα την επιβίωση της Ελληνικής 
Οικονοµίας και την παραµονή της χώρας στην Ευρωζώνη. 

Η αντιµετώπιση  της δυσµενούς οικονοµικής κατάστασης της χώρας και, περαιτέρω, η 
δηµοσιονοµική εξυγίανση αυτής δεν στηρίζεται µόνο στη µείωση των δαπανών µισθοδοσίας, 
συντάξεων αλλά και των δαπανών των Κοινωνικοασφαλιστικών Οργανισµών που 
συµµετέχουν στο έλλειµµα ή πλεόνασµα της Γενικής Κυβέρνησης, αλλά και στη λήψη και 
άλλων µέτρων Οικονοµικών, δηµοσιονοµικών, διαρθρωτικών, η συνολική και συντονισµένη 
εφαρµογή των οποίων εκτιµάται ότι θα συµβάλλει στην έξοδο της χώρας από τη κρίση και 
στη βελτίωση των δηµοσιονοµικών µεγεθών. 

Στην περίπτωση της χώρας µας,  σε παρατεταµένη οικονοµική κρίση, το Κράτος δύναται 
να θεσπίσει τα αναγκαία µέτρα περιστολής των δαπανών.  Με τις προτεινόµενες διατάξεις 
δεν θίγονται τα υφιστάµενα επιδόµατα ανεργίας των κοινών ανέργων, αλλά επιδοµατούχων 
ανέργων που δόθηκαν κάτω από άλλες κοινωοικονοµικές συνθήκες. ΄Ετσι οι καταργούµενες 
διατάξεις δεν θίγουν τους συγκεκριµένους ανέργους που θα συνεχισθεί η επιδότησή τους µε 
τέλος την 31-12-2013 επιδοτούµενοι ασφαλώς µε τις προϋποθέσεις των  κοινών ανέργων (αρ. 
21 του ν.δ. 2961/54 ΦΕΚ 197Α΄). 

Οι προτεινόµενες διατάξεις αποτελούν τµήµα ενός ευρύτερου προγράµµατος 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής και προώθησης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων της Ελληνικής 
Οικονοµίας, το οποίο συνολικώς εφαρµοζόµενο, αποσκοπεί τόσο στην αντιµετώπιση άµεσης 
ανάγκης κάλυψης οικονοµικών αναγκών της χώρας, όσο και στην βελτίωση της µελλοντικής 
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δηµοσιονοµικής και οικονοµικής κατάστασης δηλαδή στην εξυπηρέτηση σκοπών που 
συνιστούν κατ’ αρχήν  σοβαρούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος . 

Με την παρούσα υποπαράγραφο (που αντιστοιχεί στην υπ’αριθ,92 προαπαιτούµενη 
ενέργεια) καταργούνται από 1-1-2013 διατάξεις που αφορούν σε ειδικές κατηγορίες 
επιδοτήσεις ανεργίας και ειδικές εισοδηµατικές ενισχύσεις ανεργίας, καθώς και οι 
κανονιστικές διοικητικές πράξεις, που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση  αυτών. Ειδικότερα : 

Καταργείται το άρθρο 43 του ν. 2778/1999 (Α’295), µε εξαίρεση την παράγραφο5 που 
αφορά την θέσπιση της ειδικής επιδότησης ανεργίας των µισθωτών της επιχείρησης « 
Συνεταιριστικά Ελληνικά Λιπάσµατα ΑΕ», όσων από τους µισθωτούς επέλεξαν αυτό το 
µέτρο. 

Καταργείται το άρθρο 7 του ν. 2941/2001 (Α’201) µε εξαίρεση την παράγραφο 8 που 
αφορά τη θέσπιση της ειδικής επιδότησης ανεργίας των µισθωτών της εταιρείας (Μ.Α.Β.Ε.) 
«ΜΕΤΑΛΛΕΙΑ ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ», όσων από τους µισθωτούς 
επέλεξαν αυτό το µέτρο. 

Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 15 τουν.3144/2003 (Α’ 111) που 
αφορούν την παράταση κατά δύο 2 έτη της Ειδικής επιδότησης ανεργίας που προβλέφθηκε 
στην ΚΥΑ 30161/2000 (Β’ 272),  που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 43 του ν. 
2778/1999 και αφορά τους µισθωτούς της επιχείρησης: « Συνεταιριστικά Ελληνικά 
Λιπάσµατα ΑΕ», καθώς και την κατάργηση της θέσπισης της ειδικής επιδότησης ανεργίας 
των µισθωτών της επιχείρησης «ΠΙΝ∆ΟΣ ΑΕ» όσων από τους µισθωτούς επέλεξαν αυτό το 
µέτρο. 

Καταργείται η παράγραφος 4 του άρθρου 14 του ν.3385/05 (Α’ 210) σύµφωνα µε την 
οποία παρατάθηκε για άλλα δύο (2) έτη η ειδική επιδότηση ανεργίας των µισθωτών της 
εταιρείας «Συνεταιριστικά Ελληνικά Λιπάσµατα ΑΕ». 

Καταργούνται τα άρθρα 10 και 11 του ν.3408/2005 (Α’272) µε εξαίρεση την παράγραφο4 
του άρθρου11 που αφορούν: α) την υπαγωγή των µισθωτών της εταιρείας «ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ» 
στις ρυθµίσεις του άρθρου 7 του ν. 2941/2001 (Α’201) δηλαδή σε καθεστώς ειδικής 
επιδότησης ανεργίας και β) την θέσπιση ειδικής επιδότησης ανεργίας των Μεταλλωρύχων 
της TVX Hellas AE . 

Καταργείται το άρθρο 13 του ν.3460/2006 (Α’ 105), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 
11 του ν. 3660/2008 (Α’ 78) που αφορά τη θέσπιση µέχρι τη συµπλήρωση των 
προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης, Ειδική  εισοδηµατική ενίσχυση ανεργίας για τους 
εργαζόµενους στις Κλωστοϋφαντουργικές Επιχειρήσεις της Νάουσας, καθώς και στους 
εργαζόµενους στο υποκατάστηµα ΟΤΤΟ-ΕΒΡΟΣ και στο Εργοστάσιο Νοµού Πέλλας της 
επιχείρησης «Ενωµένη Κλωστοϋφαντουργία ΑΕ», πρώην « Κλωστήρια Ναούσης ΑΕ» . 

Καταργούνται τα άρθρα 4 και 5 του άρθρου 69 του ν. 3518/06 (Α’ 272) που αφορούν: α) 
την θέσπιση προγράµµατος επιδότησης ανεργίας των ανέργων προερχοµένων από την 
εταιρεία ΝΑΥΣΙ και β) την αντικατάσταση του άρθρου 10 του ν. 3408/2005, σύµφωνα µε το 
οποίο µισθωτοί της εταιρείας ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ υπάγονται στις ρυθµίσεις του άρθρου7 του 
ν.2941/2001 µε εξαίρεση τις παραγράφους 1,2,3,11 και 12 περίπτωση α΄ αυτού. 

Καταργείται το άρθρο 23 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) µε εξαίρεση την παράγραφο 10 και 11 
αυτού που αφορά τη θέσπιση ειδικής επιδότησης ανεργίας των µισθωτών της 
«ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΦΩΣΦΟΡΙΚΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΑΕ», όσων από αυτούς επέλεξαν αυτό 
το µέτρο.  

Καταργούνται οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 1 καθώς και το άρθρο 2 του ν. 
3667/2008 (Α’ 114), σύµφωνα µε τις οποίες : α) η ειδική επιδότηση ανεργίας που 
προβλέπεται από την παράγραφο 3 του άρθρου 15 του ν. 3144/2003 (ΠΙΝ∆ΟΣ ΑΕ) 
παρατείνεται για δύο (2) έτη από τη λήψη της β) η ειδική επιδότηση ανεργίας που 
παρατάθηκε µε τη παράγραφο 4 του άρθρου 14 του ν. 3385/2005 (Συνεταιριστικά Ελληνικά 
Λιπάσµατα ΑΕ) παρατείνεται για τρία (3) έτη  από τη λήξη της και γ) το άρθρο 10 του ν. 
3408/2005 (Α’ 272) , όπως τροποποιήθηκε αντικαθίσταται ( αφορά µισθωτούς της εταιρείας  
ΕΛΛΕΝΙΤ ΑΕ). 

Καταργείται το άρθρο 3 του ν. 3717/2008 (Α’ 239) που αφορά το πρόγραµµα ειδικής 
επιδότησης ανεργίας τακτικού προσωπικού για τους εργαζόµενους στις Εταιρείες 
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«Ολυµπιακές Αερογραµµές ΑΕ» , «Ολυµπιακή Αεροπορία –Υπηρεσίες ΑΕ» και «Ολυµπιακή 
Αεροπλοΐα ΑΕ».  

Καταργείται το άρθρο 75 του ν. 3746/2009 (Α’ 27), σύµφωνα µε το οποίο οι εργαζόµενοι 
της Επιχείρησης «ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΠΡΕΒΕΖΗΣ ΑΕ» δικαιούνται µέχρι τη συµπλήρωση των 
προϋποθέσεων πλήρους συνταξιοδότησης ειδική εισοδηµατική ενίσχυση ανεργίας. 

Καταργείται το άρθρο 32 του ν. 3762/2009 (Α’75), που αφορά τη θέσπιση ειδικής 
επιδότησης ανέργων για τους εργαζόµενους της εταιρείας µε την επωνυµία «Συνεταιριστικά 
Λιπάσµατα ΑΕ». 

Καταργούνται οι παράγραφοι 4,5 και 6 του άρθρου 74 του ν. 3996/2011 (Α’ 170) που 
αφορούν: α) τη δυνατότητα να επιδοτούνται από το ΟΑΕ∆ επιχειρήσεις ναυπήγησης, 
µετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων για τη κάλυψη µέρους ή του συνόλου των 
εισφορών κύριας και επικουρικής ασφάλισης β) η προσθήκη στο τέλος της παρ. 2Α του 
άρθρου 32 του ν. 3762/2009. 

Οι επιδοτούµενοι την 31.12.2012, µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες διατάξεις, 
συνεχίζουν  από 1.1.2013 να επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να 
λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο επίδοµα ανεργίας για χρονικό διάστηµα 12 µηνών, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 (ΦΕΚ 197/Α), όπως ισχύουν. 

Επιδοτούµενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδότηση µε βάση τις παραπάνω 
καταργούµενες διατάξεις λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να 
επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο 
επίδοµα ανεργίας, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ.2961/54 (Α’197) όπως 
ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί µε βάση 
τις καταργούµενες διατάξεις. 

Σε κάθε περίπτωση ουδείς άνεργος επιδοτούµενος, µε βάση τις παραπάνω καταργούµενες 
διατάξεις,  µπορεί να συνεχίσει να επιδοτείται µετά την 31.12.2012. 

 
Β) Καταργούµενες διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας 

απολυµένων µισθωτών λόγω συγχώνευσης – µεταφοράς – συνένωσης επιχειρήσεων. 
Καταργούνται από 1-1-2013 οι διατάξεις που αφορούν στην επιδότηση λόγω ανεργίας 

απολυοµένων µισθωτών λόγω συγχώνευσης-µεταφοράς-συνένωσης επιχειρήσεων. 
Ειδικότερα καταργούνται: το άρθρο 6 του ν. 435/1976 (Α’ 251) και το άρθρο 4 του ν. 

3302/2004 (Α’ 267), που  αφορά την παράταση επιδότησης εκ µέρους του ΟΑΕ∆, µισθωτών  
επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεων συγχωνευοµένων, συνενωµένων εν όλω ή εν µέρει ή 
µεταφεροµένων µε εξαίρεση τις µεταφερόµενες προς εγκατάσταση στη περιοχή της τέως 
∆ιοίκησης Πρωτεύουσας, καθώς και τον υπολογισµό του ύψους του παραπάνω επιδόµατος.  

Επιδοτούµενοι την 31.12.2012, των οποίων η επιδότηση µε βάση τις παραπάνω 
καταργούµενες διατάξεις λήγει πριν την 31.12.2013, συνεχίζουν από 1.1.2013 να 
επιδοτούνται µε βάση τις κοινές περί ανεργίας διατάξεις και να λαµβάνουν το βασικό µηνιαίο 
επίδοµα ανεργίας, σύµφωνα  µε τις διατάξεις του άρθρ. 21 του ν.δ. 2961/54 (Α’ 197) όπως 
ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της επιδότησης, όπως αυτή έχει προσδιοριστεί µε βάση 
τις καταργούµενες διατάξεις. 

 
Γ) Μέτρα Κοινωνικής Πολιτικής Μακροχρονίων Ανέργων 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται από 01-01-2014 επίδοµα µακροχρονίως 

ανέργου, για τους ανέργους οι οποίοι έχουν εξαντλήσει το δικαίωµα τακτικής επιδότησης 
εφόσον το εισόδηµά τους δεν ξεπερνά τις δέκα χιλιάδες ευρώ, προσαυξανόµενο κατά 
πεντακόσια ογδόντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτά  για κάθε ανήλικο τέκνο  της οικογένειας. 

Το ύψος του µηνιαίου επιδόµατος µακροχρονίως ανέργου δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό 
των 200 ευρώ  και καταβάλλεται για όσο χρονικό διάστηµα οι δικαιούχοι παραµένουν 
άνεργοι και όχι πέραν των δώδεκα µηνών. 

Τα όρια ηλικίας των δικαιούχων ορίζονται από 20 ετών µέχρι 66. 
 
Υποπαράγραφος  ΙΑ.2. ∆ιατάξεις που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας 

 
Α. Ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων: 
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Με την παρούσα ρύθµιση αναµορφώνεται το καθεστώς που διέπει τα υφιστάµενα 
πολυάριθµα οικογενειακά επιδόµατα µε σκοπό τον εξορθολογισµό τους και την 
αντικατάστασή τους από ένα ενιαίο οικογενειακό επίδοµα που καταβάλλεται από το πρώτο 
παιδί. 

Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων  θα καταβάλλεται στοχευµένα στα παιδιά που 
αντιµετωπίζουν µεγαλύτερη ανάγκη και για το λόγο αυτό θα υπολογίζεται βάσει 
κλιµακούµενου εισοδηµατικού κριτηρίου στο πλαίσιο αφενός της ενίσχυσης των 
ασθενέστερων οικονοµικά δικαιούχων και αφετέρου της προσαρµογής στην υφιστάµενη 
δηµοσιονοµική συγκυρία.  

Ως κλίµακα ισοδυναµίας ορίζεται το σταθµισµένο άθροισµα των µελών της οικογένειας. 
Ο πρώτος γονέας έχει στάθµιση 1, ο δεύτερος γονέας έχει στάθµιση 1/3 και κάθε εξαρτώµενο 
τέκνο έχει στάθµιση 1/6. Ως ισοδύναµο εισόδηµα ορίζεται το καθαρό, ετήσιο, οικογενειακό 
εισόδηµα (φορολογητέο εισόδηµα) διαιρεµένο µε την κλίµακα ισοδυναµίας.  

Οι οικογένειες που δικαιούνται το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων διαιρούνται αναλόγως 
του ισοδυνάµου εισοδήµατος σε τέσσερις εισοδηµατικές κατηγορίες, ως εξής: (Α) έως έξι 
χιλιάδες ευρώ (6.000€) που λαµβάνουν το πλήρες επίδοµα, (Β) από έξι χιλιάδες και ένα ευρώ 
(6.001€) έως δώδεκα χιλιάδες ευρώ (12.000) που λαµβάνουν τα 2/3 του επιδόµατος, (Γ) από 
δώδεκα χιλιάδες και ένα ευρώ (12.001) έως δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ (18.000) που λαµβάνουν 
το 1/3 του επιδόµατος.   

Το ενιαίο επίδοµα στήριξης τέκνων υπολογίζεται ανάλογα µε τον αριθµό των 
εξαρτώµενων τέκνων ως εξής: σαράντα ευρώ (40€) ανά µήνα για ένα εξαρτώµενο τέκνο, 
ογδόντα ευρώ (80€) ανά µήνα για δύο εξαρτώµενα τέκνα, εκατόν τριάντα ευρώ (130€) ανά 
µήνα για τρία εξαρτώµενα τέκνα και εκατόν ογδόντα ευρώ (180€) ανά µήνα για τέσσερα 
εξαρτώµενα τέκνα. Για κάθε εξαρτώµενο τέκνο πέραν του τετάρτου, καταβάλλεται, πέραν 
των ανωτέρω, µηνιαίο επίδοµα εξήντα ευρώ (60€).   

Για τον υπολογισµό της εισοδηµατικής κατηγορίας θα λαµβάνεται υπόψη το 
εκκαθαριστικό του προηγούµενου της χορήγησης έτους. 

Περαιτέρω και  επειδή το εισοδηµατικό όριο της παραγράφου 22 του άρθρου 27 του 
ν.4052/2012 δεν είχε προσδιοριστεί µε σαφή τρόπο, η διάταξη κατέστη ουσιαστικά 
ανεφάρµοστη. Συγκεκριµένα ήταν αδύνατη η εφαρµογή της καθώς δεν προσδιοριζόταν ούτε 
το οικονοµικό έτος  ούτε το ετήσιο εισόδηµα αναφοράς. Για το λόγο αυτό αφενός 
καθορίζονται ρητά οι εφαρµοζόµενοι όροι για την καταβολή του συγκεκριµένου επιδόµατος 
το τελευταίο δίµηνο του 2012, αφετέρου προβλέπεται ότι δεν δύναται να αναζητηθούν  τυχόν  
καταβολές που έγιναν µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού σε υπερβαίνοντες τα όρια της 
παραγράφου 22 του άρθρου 27 του ν.4052/2012. Η τυχόν απώλεια εσόδων από τη µη 
εφαρµογή υπερκαλύπτεται από την κατάργηση από 1/11/2012 των προβλεπόµενων στις 
παραγράφους 1 και 4 του ν.1892/1990 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του ν.3454/2006.  

Γίνεται αντιληπτό ότι µε τις προτεινόµενες διατάξεις επιτυγχάνεται ο εξορθολογισµός της 
πολιτικής χορήγησης οικογενειακών επιδοµάτων µε την εφαρµογή αντικειµενικών κριτηρίων 
που διασφαλίζουν την υλοποίηση σαφώς πιο στοχευµένης πολιτικής σε εκείνες τις 
κοινωνικές οµάδες, που βρίσκονται σε πραγµατική αδυναµία ενισχύοντας την ελληνική 
οικογένεια πλέον από το πρώτο παιδί.  

  
Β. Πιλοτικό πρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος 
Το πιλοτικό πρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος αποτελεί ένα πρόγραµµα 

αντιµετώπισης των ακραίων συνθηκών φτώχειας. Τα µέτρα πολιτικής για τη στήριξη του 
εισοδήµατος των ευπαθών οµάδων που εφαρµόζονται σήµερα είναι αποσπασµατικά, 
ασύνδετα µεταξύ τους, χαρακτηρίζονται από πληθώρα επιµέρους παρεµβάσεων υπό την 
ευθύνη πολλών διαφορετικών φορέων. Οι προϋποθέσεις επιλεξιµότητας συχνά απαιτούν οι 
δικαιούχοι να ανήκουν σε µια ορισµένη κατηγορία και το ύψος των εισοδηµατικών 
ενισχύσεων είναι σε ορισµένες περιπτώσεις υπερβολικά χαµηλό µε αποτέλεσµα να µην 
βοηθούν αυτούς που πραγµατικά έχουν ανάγκη.  

Το πρόγραµµα ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος αποτελεί µία πιλοτική προσπάθεια 
βελτιστοποίησης των µεθόδων αντιµετώπισης των ζητηµάτων του κοινωνικού αποκλεισµού. 
Το πρόγραµµα θα ενισχύσει και θα συµπληρώσει τις άλλες κοινωνικές παροχές, αποτελώντας 
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ένα ύστατο δίχτυ ασφαλείας σε άτοµα και νοικοκυριά που βρίσκονται αντιµέτωπα µε τον 
κίνδυνο ακραίας φτώχειας ακριβώς επειδή δεν δικαιούνται κάποια από τις υφιστάµενες 
παροχές. Επιπλέον, δεν θα περιοριστεί στην οικονοµική ενίσχυση των δικαιούχων, αλλά θα 
την συνοδεύσει µε την κατάρτιση ατοµικών σχεδίων επανένταξης στην κοινωνία και στην 
αγορά εργασίας. 
 
Υποπαράγραφος  ΙΑ.3. ∆ιατάξεις που αφορούν τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής 
Ασφάλισης 

 
Α) Αύξηση ορίων ηλικίας  συνταξιοδότησης  
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επέρχονται µεταβολές ως προς τον απαιτούµενο χρόνο 

ασφάλισης και το όριο ηλικίας για τη λήψη σύνταξης από τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένου του ΟΓΑ, µε εξαίρεση το ΝΑΤ. 

Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για τη συνταξιοδότηση από 1.1.2013 εφαρµόζονται οι 
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπονται από 1.1.2015 και εφεξής, όπως 
διαµορφώνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010. Ταυτόχρονα προστίθενται 
στα διαµορφούµενα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης δύο επιπλέον έτη. 

Για παράδειγµα ασφαλισµένη µητέρα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που συµπληρώνει 5.500 ηµέρες 
ασφάλισης από την 1.1.2013 και εφεξής , προκειµένου να συνταξιοδοτηθεί εντός του έτους 
αυτού θα πρέπει να συµπληρώνει το 67ο έτος της ηλικίας της για πλήρη σύνταξη και το 62ο 
για µειωµένη σύνταξη. 

Η ανωτέρω προβλεπόµενη αύξηση του ορίου ηλικίας κατά δύο έτη, αφορά και όσους 
πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν µετά την 1.1.2013 µε προϋποθέσεις που δεν είχαν 
µεταβληθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3863/2010. 

Για παράδειγµα, προκειµένου οι ασφαλισµένοι να συνταξιοδοτηθούν µε τη συµπλήρωση 
4.500 ηµερών ή 15 ετών ασφάλισης, από 1.1.2013 και εφεξής θα απαιτείται η συµπλήρωση 
του 67ου έτους της ηλικίας. 

Από την ως άνω κατά περίπτωση αύξηση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης ή/και του 
ορίου ηλικίας εξαιρούνται οι ασφαλισµένες που θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα ως 
µητέρες όπως και οι χήροι πατέρες παιδιών ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία  και οι 
ασφαλισµένοι που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του  ν.4024/2011. 

Οι ασφαλισµένοι που έχουν θεµελιώσει ή κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 
31.12.2012, διατηρούν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν οποτεδήποτε µε τη συµπλήρωση 
του κατά περίπτωση απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας, χωρίς να θίγονται 
από τις µεταβολές που επέρχονται στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης µε την παρούσα 
ρύθµιση από 1.1.2013 και εφεξής.  

Για παράδειγµα ασφαλισµένος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ που συµπληρώνει 10.500 ηµέρες 
ασφάλισης εντός του 2012, θεωρείται ότι έχει κατοχυρωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 
31.12.2012, και θα συνταξιοδοτηθεί και µετά την 1.1.2013 µε τη συµπλήρωση 11.100 
ηµερών ασφάλισης και ηλικία 59 ετών. ∆ηλαδή στην περίπτωση αυτή δεν απαιτούνται για τη 
συνταξιοδότηση του ανωτέρω µετά την 1.1.2013 η συµπλήρωση 12.000 ηµερών ασφάλισης. 

Επιπλέον, µε την παρούσα διάταξη τροποποιείται η περίπτωση α), της παραγράφου 1, του 
άρθρου 20, του ν. 2434/1996 (Α΄ 188), όπως αυτή είχε τελικώς αντικατασταθεί µε την 
παράγραφο 1, του άρθρου 34, του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) και ορίζεται ότι από 1.1.2014, για 
τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους γήρατος και θανάτου, απαιτείται η 
συµπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας. Με την προτεινόµενη  διάταξη, το απαιτούµενο 
όριο ηλικίας για τη χορήγηση του Ε.Κ.Α.Σ. σε συνταξιούχους γήρατος ή θανάτου ορίζεται το 
64ο. Ο επαναπροσδιορισµός αυτός κρίνεται απαραίτητος, λόγω της θεσπιζόµενης αύξησης 
των απαιτούµενων ορίων ηλικίας για συνταξιοδότηση.          

 
Β) Μείωση συντάξεων 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιβάλλονται από 1.1.2013, στο πλαίσιο του νέου 

µνηµονίου, µειώσεις στις ήδη χορηγούµενες συντάξεις καθώς και σε όσες θα χορηγηθούν 
από την ηµεροµηνία αυτή από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και το ∆ηµόσιο. Οι 
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µειώσεις αφορούν όλες ανεξαίρετα τις συντάξεις (κύρια και επικουρική σύνταξη ή µέρισµα, 
ειδική προσαύξηση ΤΣΜΕ∆Ε) από οποιαδήποτε αιτία (γήρατος - αναπηρίας - θανάτου) και 
από οποιαδήποτε πηγή, δηλαδή από οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, το ∆ηµόσιο 
καθώς και το ΜΤΠΥ και από κάθε άλλη πηγή.  

Η µείωση, προκειµένου να είναι σε δικαιότερη βάση γίνεται στο σύνολο της 
καταβαλλόµενης κύριας σύνταξης  ή κύριων συντάξεων  ή κύριας και επικουρικής σύνταξης 
ή µερίσµατος   που υπερβαίνουν τα 1000,00 ευρώ κατά µήνα. 

Η µείωση  βαίνει αυξανόµενη, ανάλογα µε το ύψος της σύνταξης ή των συντάξεων, 
προκειµένου τα βάρη να κατανέµονται ανάλογα µε την οικονοµική δυνατότητα των 
συνταξιούχων ως εξής : 

α. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1000,01  έως 1500,00 ευρώ  η µείωση ανέρχεται σε 
5%. 

β. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 1.500,01 έως 2000,00 ευρώ η µείωση ανέρχεται σε 
10%. 

γ. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 2000,01 έως 3000,00 ευρώ η µείωση ανέρχεται σε 
15%. 

δ. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 3000,01 έως 4000,00 η µείωση ανέρχεται σε 20%. 
ε. Για ποσά σύνταξης/συντάξεων από 4000,01 και άνω η µείωση ανέρχεται σε 25%.  
∆ιασφαλίζεται ταυτόχρονα και στις πέντε ανωτέρω περιπτώσεις το κατά περίπτωση 

κατώτατο ποσό µετά τις µειώσεις, το οποίο στην περίπτωση α΄ δεν µπορεί να είναι κατώτερο 
των 1.000,01 ευρώ, στην περίπτωση β΄ των 1.425,01 ευρώ, στην  περίπτωση γ΄ των 1.800,01 
ευρώ, στην περίπτωση δ΄ των 2.550,01 ευρώ και στην περίπτωση ε΄ των 3.200,01 ευρώ.  

Σε όλες τις ανωτέρω α΄ έως ε΄ περιπτώσεις και σε περίπτωση συρροής συντάξεων το 
ποσόν της µείωσης επιµερίζεται σε κάθε σύνταξη αναλογικά, λαµβάνοντας υπόψη το ποσό 
της κάθε σύνταξης όπως είχε διαµορφωθεί πριν από τη µείωση.  

Το ποσοστό µείωσης θα υπολογίζεται στο ποσό της σύνταξης ή των συντάξεων που 
εναποµένει µετά τις τυχόν άλλες µειώσεις που έχουν επιβληθεί: α) στις κύριες συντάξεις µε 
το άρθρο 38 του ν. 3863/2010 (Α΄115), µε τις παρ. 10 και 11 του άρθρου 44 του ν. 
3986/2011(Α΄ 152), µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 (Α΄226) και µε την 
παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012 (Α΄40) και β) στις επικουρικές συντάξεις µε την παρ. 
13α του άρθρου 44 του ν. 3986/2011, τις παρ. 3 και 4 του άρθρου  2 του ν. 4024/2011 και της 
παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4051/2012. 

Τα ποσά των µειώσεων των συντάξεων αποτελούν έσοδα του κάθε ασφαλιστικού φορέα – 
τοµέα  από τον οποίο καταβάλλεται η σύνταξη .     

 
Γ) Mειώσεις εφάπαξ βοηθηµάτων  
Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν τα εφάπαξ βοηθήµατα. 

Συγκεκριµένα, η Πολιτεία µετά την ψήφιση των ν. 3845/2010 (Α΄ 65) και του Μνηµονίου 
Συνεννόησης του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), έχει αναλάβει την υποχρέωση της λήψης 
συγκεκριµένων µέτρων δηµοσιονοµικής προσαρµογής για τη διασφάλιση της  βιωσιµότητας 
του ασφαλιστικού συστήµατος της χώρας. Βασικός στόχος είναι η διαφύλαξη του 
υπάρχοντος ασφαλιστικού κεφαλαίου και η καταβολή όσο το δυνατόν εξορθολογισµένων 
παροχών, προκειµένου να διασφαλισθεί η βιωσιµότητα των φορέων  κοινωνικής ασφάλισης 
και η  εξασφάλιση της µελλοντικής συνέχισης της καταβολής των παροχών τους στους 
δικαιούχους.  

Ειδικότερα, στο Μνηµόνιο Συνεννόησης του ν. 4046/2012 προβλέπεται η ρητή δέσµευση 
- υποχρέωση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προβεί σε άµεσες ενέργειες,  προκειµένου να 
εντοπίσει  τα ταµεία πρόνοιας για τα οποία τα εφάπαξ ποσά που καταβάλλονται κατά την 
συνταξιοδότηση δεν είναι εναρµονισµένα µε τις εισφορές που καταβλήθηκαν και να 
αναπροσαρµόσει αναλόγως το ύψος των βοηθηµάτων αυτών.  Επιπλέον έως 30-6-2012 
έπρεπε να γίνουν µεταρρυθµίσεις για να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα 
ελλείµµατα στα ταµεία προνοίας.  

Βάσει του ανωτέρω πλαισίου εκπονήθηκε Aναλογιστική Mελέτη Ελέγχου Περιπτώσεων 
(Case study) από την οποία προέκυψαν οι αναλογιστικές εκτιµήσεις, ανά τοµέα πρόνοιας, 
περιπτώσεων µέσων όρων για την ανταποδοτικότητα εισφορών - παροχών των µέχρι 31-12-
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1992 ασφαλισµένων που δικαιώθηκαν εφάπαξ βοηθήµατα τα έτη 2010 και 2011, 
προκειµένου να αναπροσαρµοστεί στη συνέχεια το ύψος των χορηγούµενων εφάπαξ 
βοηθηµάτων. 

Με την προτεινόµενη διάταξη µειώνονται ποσοστιαία τα εφάπαξ βοηθήµατα που 
χορηγούν οι φορείς- τοµείς πρόνοιας σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της Aναλογιστικής 
Mελέτης Ελέγχου Περιπτώσεων (Case study), από την οποία προέκυψαν οι αναλογιστικές 
εκτιµήσεις αναφορικά µε την ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών των εφάπαξ 
βοηθηµάτων των ασφαλισµένων µέχρι 31-12-1992. 

Επειδή οι φορείς-τοµείς πρόνοιας στην πλειονότητά τους  έχουν συσσωρευµένα 
ελλείµµατα και αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά προβλήµατα είναι επιτακτική η ανάγκη 
εισαγωγής µεταρρυθµίσεων για να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα 
συσσωρευµένα ελλείµµατα τους, ώστε να υπάρξει  αποτελεσµατική και βιώσιµη λύση για την 
αντιµετώπιση του οικονοµικού προβλήµατος που παρουσιάζουν, σε αντίθετη περίπτωση σε 
σύντοµο χρόνο δεν θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους  προς τους 
ασφαλισµένους τους. Για το σκοπό αυτό προτείνεται ποσοστιαία µείωση στα εφάπαξ 
βοηθήµατα που χορηγούν οι φορείς- τοµείς πρόνοιας στους ασφαλισµένους τους  µέχρι 31-
12-1992, σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της  Aναλογιστικής Mελέτης Ελέγχου Περιπτώσεων 
(Case study), από την οποία προέκυψαν οι αναλογιστικές εκτιµήσεις αναφορικά µε την 
ανταποδοτικότητα εισφορών-παροχών. 

Καθορίζεται, επίσης, ότι οι µειώσεις στα εφάπαξ βοηθήµατα στους ασφαλισµένους του 
Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠ∆Υ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού 
∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ  διενεργούνται  µετά την εφαρµογή των µειώσεων που έχουν επιβληθεί 
στα εφάπαξ βοηθήµατα από το έτος 2010 και εφεξής. Mε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
2 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)  αντικαταστάθηκε η παρ. 5α του άρθρου 44 του  ν. 3986/2011 
(Α΄ 152) και προβλέφθηκε ότι στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων 
Υπαλλήλων του ΤΠ∆Υ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που 
αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από τις 1-1-2010 µέχρι και την 31-12-2010 και δεν έχει 
εκδοθεί ακόµη η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος 
καταβάλλεται µειωµένο σε ποσοστό 15% και 25% αντίστοιχα, ενώ στους ασφαλισµένους του 
Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων του ΤΠ∆Υ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού 
∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ, που αποχώρησαν από την υπηρεσία τους από 1-1-2011 και µετά και 
δεν έχει εκδοθεί ακόµη η σχετική απόφαση χορήγησης εφάπαξ, το ποσό του εφάπαξ 
βοηθήµατος καταβάλλεται µειωµένο σε ποσοστό 20% και 30% αντίστοιχα. Οι µειώσεις στα 
εφάπαξ βοηθήµατα στους ασφαλισµένους του Τοµέα Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλλήλων του 
ΤΠ∆Υ και του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ του ΤΑΥΤΕΚΩ  διενεργούνται  µετά 
την εφαρµογή των µειώσεων που έχουν επιβληθεί µε βάση την προαναφερόµενη νοµοθεσία.  

Επιπλέον, καθορίζεται ότι η ποσοστιαία µείωση 42,29% στο ποσό του εφάπαξ 
βοηθήµατος που χορηγεί ο Τοµέας ΝΠ∆∆ του ΤΠ∆Υ  έχει εφαρµογή και στο ποσό του 
εφάπαξ βοηθήµατος που καταβάλλεται  από το νοµικό πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο 
λογαριασµός του ν. 103/1975 (Α΄ 167). Σύµφωνα µε το άρθρο 21 του ν.3232/2004 (Α΄ 48) το 
ποσό του εφάπαξ βοηθήµατος που δικαιούνται οι αποχωρούντες υπάλληλοι ΝΠ∆∆ 
υπολογίζεται για όλο το χρόνο υπηρεσίας τους που έχει διανυθεί από 1.10.1975 και εφεξής 
και καταβάλλεται κατ’ αναλογίαν από τον Τοµέα ΝΠ∆∆ του ΤΠ∆Υ για χρόνο ασφάλισης 
που πραγµατοποιήθηκε σ’ αυτό και για το οποίο καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές από 
1-1-2006 και εφεξής και το υπόλοιπο ποσό από το νοµικό πρόσωπο στο οποίο ετηρείτο ο 
λογαριασµός του ν. 103/1975 για  χρόνο υπηρεσίας  που διανύθηκε µέχρι 31.12.2005. Επειδή 
το ποσό του εφάπαξ που χορηγείται από τον Τοµέα ΝΠ∆∆ του ΤΠ∆Υ µειώνεται κατά 
ποσοστό 42,29% κατά το ίδιο ποσοστό θα πρέπει  να µειωθεί και το υπόλοιπο ποσό που 
χορηγεί το νοµικό πρόσωπο στους ασφαλισµένους στο καθεστώς του ν. 103/1975.  

Με την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται ότι, στα πρόσωπα που δεν έχουν καταβάλλει 
ασφαλιστικές εισφορές για τη χορήγηση εφάπαξ παροχής ή οποιασδήποτε άλλης 
αποζηµίωσης καταβάλλεται η αποζηµίωση, λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία για 
οποιοδήποτε λόγο και καθορίζεται ως ανώτατο όριο αυτής το ποσό των 15.000,00 ευρώ. Σε 
όσα πρόσωπα δεν έχουν καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές σε φορείς-τοµείς πρόνοιας ή για 
οποιαδήποτε άλλη αποζηµίωση προτείνεται να καταβάλλεται η αποζηµίωση, λόγω 
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αποχώρησης από την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο, του ν. 3198/1955 (Α΄ 98) σε 
συνδυασµό µε το ν. 2112/1920 (Α΄ 67) όπως ισχύουν. Ειδικότερα, για τους υπαλλήλους του 
ΟΓΑ, είχε προβλεφθεί µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του  ν. 3232/2004 
(Α΄ 48) για το χρόνο υπηρεσίας τους που διανύθηκε στον ΟΓΑ µέχρι 31.12.2005, να 
καταβάλλεται αποζηµίωση από τον ΟΓΑ κατά τις διατάξεις του ν. 2112/1920, όπως ορίζεται 
στην παρ. 8 του άρθρου 42 του κανονισµού κατάστασης προσωπικού ΟΓΑ και στην παρ. 3 
του άρθρου 1 του ν. 799/1978 (Α΄ 117). Με την προτεινόµενη διάταξη το ποσό της 
καταβαλλόµενης αποζηµίωσης προβλέπεται να είναι ανάλογο µε το χρόνο υπηρεσίας που 
έχει πραγµατοποιηθεί εκτός της ασφάλισης σε φορέα-τοµέα πρόνοιας προς το συνολικό 
χρόνο υπηρεσίας τους και σε καµία περίπτωση να µην υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00 
ευρώ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο τα θέµατα που 
προσδιορίζουν όλες οι προτεινόµενες διατάξεις για τις εφάπαξ παροχές, καταργούνται. 

Επίσης, µετά τη ρητή µνηµονιακή δέσµευση του ν. 4046/2012 για να γίνουν οι 
απαραίτητες µεταρρυθµίσεις, ώστε  να εξαλειφθούν οι ληξιπρόθεσµες οφειλές και τα 
ελλείµµατα στα ταµεία προνοίας είναι επιτακτική η ανάγκη για τον εξορθολογισµό των 
εφάπαξ παροχών της θέσπισης νέου τρόπου υπολογισµού των εφάπαξ παροχών σε όλους 
τους φορείς – τοµείς πρόνοιας, από 1.1.2014. Προς τούτο, µέχρι 31.12.2012, θα εκδοθεί 
υπουργική απόφαση, µετά από σύµφωνη γνώµη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής,  µε την 
οποία θα καθοριστεί   η νέα τεχνική βάση για τις εφάπαξ παροχές των φορέων αυτών.  

 
∆) Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών  
Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζεται το θέµα της εναρµόνισης του ανώτατου ορίου 

ασφαλιστέων αποδοχών για παλαιούς και νέους ασφαλισµένους µισθωτούς.  
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 παρ. 2α του ν. 2084/1992, όπως ισχύουν µετά 

την αντικατάστασή τους µε το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 3232/2004, η εισφορά για την 
ασφάλιση αναπηρίας, γήρατος, θανάτου στους φορείς κύριας ασφάλισης που ασφαλίζουν 
µισθωτούς υπολογίζεται επί των αποδοχών των ασφαλισµένων, οι οποίες κατά µήνα δεν 
µπορούν να υπερβαίνουν το οκταπλάσιο του κατά το έτος 1991 µέσου µηνιαίου κατά κεφαλή 
Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος (Α.Ε.Π.) αναπροσαρµοζόµενου µε το εκάστοτε ποσοστό 
αύξησης των συντάξεων των δηµοσίων υπαλλήλων. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει για τους από 
1.1.1993 και εφεξής ασφαλισµένους των φορέων κύριας ασφάλισης µισθωτών, ενώ κατ’ 
εφαρµογή του  άρθρου 32 παρ. 1 του ν. 2084/1992 ισχύει και στους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης µισθωτών.   

Με βάση το ανωτέρω νοµοθετικό πλαίσιο, το ανώτατο όριο των ασφαλιστέων αποδοχών 
των παλαιών ασφαλισµένων των φορέων κύριας και επικουρικής ασφάλισης µισθωτών 
διαφέρει από αυτό των νέων ασφαλισµένων και µάλιστα είναι αρκετά χαµηλότερο, µε 
εξαίρεση ορισµένα ειδικά ταµεία που προβλέπουν µεγαλύτερο πλαφόν για τους παλαιούς 
ασφαλισµένους.  

Κρίνεται, λοιπόν, αναγκαία για λόγους ίσης µεταχείρισης παλαιών και νέων 
ασφαλισµένων η θέσπιση της προτεινόµενης διάταξης, προκειµένου να εναρµονιστούν τα 
ανώτατα όρια ασφαλιστέων αποδοχών µεταξύ παλαιών και νέων ασφαλισµένων. Τυχόν 
µεγαλύτερα προβλεπόµενα ανώτατα όρια διατηρούνται.  

Με την προτεινόµενη διάταξη καθορίζεται ότι το δικαίωµα των ασφαλιστικών 
οργανισµών αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας  να 
αναζητήσει αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές, ανεξαρτήτως της υπαιτιότητας του 
λαβόντος, υπόκειται σε εικοσαετή παραγραφή.    

  Σε όλα σχεδόν τα ασφαλιστικά ταµεία, σε αρκετές περιπτώσεις, έχουν χορηγηθεί 
χρηµατικές παροχές αχρεωστήτως, - είτε µε υπαιτιότητα των προσώπων που έλαβαν τις 
παροχές, είτε καλόπιστα, για µεγάλο χρονικό διάστηµα που υπερβαίνει σε αρκετές 
περιπτώσεις τη δεκαετία (ενδεικτικά µπορούν να αναφερθούν παράνοµης είσπραξης 
συντάξεων θανόντων συνταξιούχων που διαπιστώθηκαν µε αφορµή την απογραφή δια της  
φυσικής παρουσίας των συνταξιούχων που διενεργήθηκε από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το 2011). Για 
την διαφύλαξη των συµφερόντων των ασφαλιστικών φορέων, κρίνεται απαραίτητο να 
µπορούν να αναζητήσουν σε χρονικό διάστηµα έως 20 έτη (αντί 10 ετών που µέχρι τώρα 
ίσχυε π.χ. στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τις  αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές . 
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Ε) Κατάργηση δώρων Χριστουγέννων - Πάσχα και επιδόµατος αδείας 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, τα προβλεπόµενα στην παρ.10 του άρθρου τρίτου του ν. 

3845/2010 (Α΄65) επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που 
καταβάλλεται σε όλους τους συνταξιούχους, από το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας 
ασφάλισης,  καθώς και τα δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας, 
που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη ή 
καταστατική διάταξη για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων των φορέων - 
τοµέων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, καθώς και του ΟΓΑ και του ΝΑΤ, καταργούνται από 1.1.2013.        

Η ανάγκη προσφυγής στο µηχανισµό στήριξης οδήγησε στην ανάγκη να ληφθούν 
πρόσθετα µέτρα µε τις διατάξεις του ν. 3845/2010 (Α΄65) . Ένα από αυτά ήταν η κατάργηση 
των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας και η αντικατάστασή τους 
µε το  επίδοµα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το επίδοµα αδείας που καταβάλλεται 
σε όλους τους συνταξιούχους, από το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία κύριας ασφάλισης, 
που ανέρχεται στο ύψος των 400 ευρώ για το επίδοµα Χριστουγέννων και 200 ευρώ για το 
δώρο Πάσχα και το επίδοµα αδείας αντίστοιχα. Στο πεδίο εφαρµογής της διάταξης ενέπιπταν 
αρχικά οι ασφαλισµένοι στον ΟΓΑ. Για τη χορήγηση των επιδοµάτων αυτών τέθηκαν δύο 
περιορισµοί: α) ο δικαιούχος να µην έχει υπερβεί το 60ο έτος της ηλικίας του. Από τον 
περιορισµό αυτό εξαιρούνταν όσοι ελάµβαναν πολεµική σύνταξη, ή σύνταξη λόγω 
ανικανότητας ή αναπηρίας ή είχαν συνταξιοδοτηθεί αναγκαστικά δυνάµει ειδικών διατάξεων, 
καθώς και οι δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως εφόσον είτε δεν είχαν υπερβεί το 18ο έτος της 
ηλικίας τους και εάν σπούδαζαν το 24ο της ηλικίας τους, είτε ήταν ανίκανοι για άσκηση 
οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλµατός σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67% και β) να µην 
υπερέβαινε η σύνταξή τους το ποσό των 2.500,00 ευρώ κατά µήνα. Αν υπερέβαινε το ύψος 
αυτό περικόπτονταν αναλόγως και τα επιδόµατα δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδοµα 
αδείας. 

Με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν.2084/92 (Α΄165) προβλέπεται  από τους φορείς 
κοινωνικής ασφάλισης, µεταξύ των οποίων και οι φορείς επικουρικής ασφάλισης, µε την 
ευκαιρία των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κάθε έτους η χορήγηση  δώρου στους 
συνταξιούχους και βοηθηµατούχους ποσού ίσου µε µια µηνιαία σύνταξη κατά τις εορτές των 
Χριστουγέννων και µισή σύνταξη κατά τις εορτές του Πάσχα.  

Επιπλέον, σύµφωνα µε το άρθρο 28 του ν. 4476/65 (Α΄103), στους συνταξιούχους και 
βοηθηµατούχους µισθωτούς Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του 
Υπουργείου Εργασίας παρέχεται κατά το µήνα Αύγουστο κάθε έτους πρόσθετο βοήθηµα ίσο 
προς το ήµισυ της µηνιαίας σύνταξης ή βοηθήµατος µετά των αναλογούντων πάσης φύσεως 
επιδοµάτων. 

Πέραν των ανωτέρω µειώσεων των εν λόγω δώρων και επιδόµατος αδείας, οι νέες 
δηµοσιονοµικές ανάγκες απαιτούν την περαιτέρω µείωση των κρατικών δαπανών. Μεταξύ 
των άλλων µέτρων περιστολής των δηµοσίων δαπανών κρίθηκε σκόπιµη και αναγκαία η 
περικοπή όλων των δώρων και του επιδόµατος αδείας για όλους τους ασφαλιστικούς 
οργανισµούς και όλους τους συνταξιούχους, προκειµένου να διασφαλιστεί η βιωσιµότητα 
όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και η εξασφάλιση της µελλοντικής συνέχισης της 
καταβολής των παροχών στους δικαιούχους. 

 
ΣΤ)  Κατάργηση συνδικαλιστικών συντάξεων και νοµοθεσίας τ. ΤΕΑΕΥΕΕΟ 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση διακόπτεται από 1.1.2013 η καταβολή των ειδικών 

συνδικαλιστικών συντάξεων και η εφαρµογή των καταστατικών διατάξεων του τ. 
ΤΕΑΕΥΕΕΟ. Ειδικότερα, το Ταµείο Επικουρικής Ασφαλίσεως Εκπροσώπων και Υπαλλήλων 
Εργατικών Επαγγελµατικών Οργανώσεων (ΤΕΑΕΥΕΕΟ) συστάθηκε µε τις διατάξεις του α.ν. 
971/1937 (Α΄ 482).  Με το άρθρο 26 του ν. 2676/1999 (Α' 1), το ΤΕΑΕΥΕΕΟ συγχωνεύτηκε 
από 1.5.1999 στο ΙΚΑ – TEAM (στη συνέχεια ΕΤΕΑΜ και σήµερα ΕΤΕΑ). Με την παρ. 4 
του άρθρου 26 του ιδίου νόµου έχει προβλεφθεί ότι οι ασφαλισµένοι του Ταµείου 
καθίστανται ασφαλισµένοι του ΕΤΕΑΜ και η ασφαλιστική τους σχέση µετά από τη 
συγχώνευση διέπεται από τις διατάξεις του Καταστατικού του τ. Ταµείου. Επίσης, σύµφωνα 
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µε την παρ. 5 του ίδιου άρθρου και νόµου, στη περίπτωση καταβολής συντάξεων από το 
ΤΕΑΕΥΕΕΟ και το ΕΤΕΑΜ ή άλλο φορέα επικουρικής ασφάλισης, δεν εφαρµόζονται οι 
διατάξεις περί διπλοσυνταξιούχων. 

Σηµειώνεται ότι στο τ. Ταµείο ασφαλίζονταν δύο κατηγορίες προσώπων: α) οι 
εκπρόσωποι εργατικών επαγγελµατικών οργανώσεων και β) οι υπάλληλοι των ανωτέρω 
οργανώσεων και του Ταµείου (µέχρι 27.4.1978). Μετά τη συγχώνευση, εξακολούθησαν να 
ασφαλίζονται στο ΕΤΕΑΜ όσα συνδικαλιστικά στελέχη ήταν ήδη ασφαλισµένα στο τ. 
ΤΕΑΕΥΕΕΟ για την ιδιότητά τους αυτή, ενώ εξαιρέθηκαν όσοι αποκτούν την 
συνδικαλιστική ιδιότητα από 1.5.1999 και µετά. Συνεπεία των ανωτέρω, εξακολουθούν µέχρι 
σήµερα να καταβάλλονται από το  τ. ΕΤΕΑΜ (νυν ΕΤΕΑ) συντάξεις σε συνδικαλιστές για 
την ιδιότητά τους αυτή, εκτός της επικουρικής σύνταξης για την παροχή εργασίας. Οι 
συντάξεις αυτές υπολογίζονται σε µη ανταποδοτική βάση ασφαλιστικών εισφορών και 
παροχών. 

Στο γενικότερο πλαίσιο εξορθολογισµού του ασφαλιστικού συστήµατος και 
εξοικονόµησης πόρων, προβλέπεται η διακοπή από 1.1.2013 των συντάξεων που 
καταβάλλονται από το  Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (τ. ΕΤΕΑΜ) σε εκπροσώπους 
συνδικαλιστικών οργανώσεων που ασφαλίζονταν για την ιδιότητά τους αυτή στο τέως 
ΤΕΑΕΥΕΕΟ, καθώς και στα δικαιοδόχα µέλη τους. Για λόγους κοινωνικής µέριµνας προς τις 
πλέον ευπαθείς οµάδες προβλέπεται η συνέχιση καταβολής σύνταξης στα πρόσωπα της 
ανωτέρω κατηγορίας και τα µέλη της οικογενείας τους, εφόσον δεν εργάζονται και δεν 
λαµβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, 
ανεξαρτήτως ονοµασίας και νοµικής µορφής, ή το ∆ηµόσιο. 

Προβλέπεται, επίσης,  ότι από 1.1.2013 διακόπτεται η ασφάλιση στο ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ) 
των συνδικαλιστών  που ήταν ήδη ασφαλισµένοι, για την ιδιότητά τους αυτή,  στο τ. 
ΤΕΑΕΥΕΕΟ. Προτείνεται, τέλος, για τη δεύτερη κατηγορία ασφαλισµένων του τ. 
ΤΕΑΕΥΕΕΟ (υπάλληλοι επαγγελµατικών οργανώσεων και του τ. Ταµείου ) η κατάργηση 
των ευνοϊκών καταστατικών διατάξεων του τέως Ταµείου, οι οποίες εξακολούθησαν να 
ισχύουν µετά τη συγχώνευσή του στο τ. ΕΤΕΑΜ, καθώς δηµιουργούν άνιση µεταχείριση σε 
βάρος των λοιπών ασφαλισµένων του τ. ΕΤΕΑΜ και προβλήµατα στις Υπηρεσίες του ΙΚΑ – 
ΕΤΑΜ από τις οποίες εξυπηρετείται το εν λόγω Ταµείο.   

 
Ζ) Ανασχεδιασµός συνταξιοδότησης ανασφάλιστων υπερηλίκων 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση τίθεται ως απαραίτητη προϋπόθεση, µεταξύ των άλλων, για 

τη χορήγηση της παροχής στους ανασφάλιστους υπερήλικες, να µη λαµβάνουν ή να µη 
δικαιούνται  οι  ενδιαφερόµενοι σύνταξη  από οποιοδήποτε  φορέα κοινωνικής ασφάλισης, 
στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, ανεξάρτητα από το ύψος αυτής.  

Επίσης, τίθεται ως προϋπόθεση η συµπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας, η δε 
προϋπόθεση της µόνιµης διαµονής στην Ελλάδα, που είχε τεθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 2 
παρ. 2β του ν.3863/2010 (Α΄ 115 ) και επρόκειτο να ισχύσει από 1.1.2015, θα ισχύει πλέον 
από 1.1.2013, µε την προσθήκη όµως πέντε επιπλέον ετών διαµονής, ήτοι συνολικά είκοσι 
ετών µόνιµης και νόµιµης διαµονής στην Ελλάδα. Επίσης, διαµορφώνονται τα εισοδηµατικά 
κριτήρια του ετήσιου ατοµικού και οικογενειακού εισοδήµατος µε βάση το σύνολο της 
καταβαλλόµενης ετήσιας παροχής προς τους ανασφάλιστους υπερήλικες, όπως αυτή 
διαµορφώνεται από 1-1-2013 και εφεξής. Τα εισοδηµατικά κριτήρια θα αναπροσαρµόζονται 
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και 
Οικονοµικών.  

Προβλέπεται, επίσης, η έκδοση απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε την οποία θα καθορίζεται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου των 
εισοδηµατικών κριτηρίων, ο οποίος θα γίνεται µε βάση τα εισοδήµατα που δηλώνονται στη 
δήλωση φορολογίας εισοδήµατος του οικονοµικού έτους, που προηγείται αυτού εντός του 
οποίου υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης. Στην εν λόγω απόφαση θα προβλέπεται 
επίσης για πρώτη φορά ο συνυπολογισµός στο ατοµικό καθώς και στο οικογενειακό 
εισόδηµα και των εισοδηµάτων από κάθε άλλη πηγή, όπως είναι τα εισοδήµατα από 
οικονοµικές ενισχύσεις, ισόβια σύνταξη πολύτεκνης µητέρας, άλλες συντάξεις και επιδόµατα 
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στην Ελλάδα και το εξωτερικό, τόκους καταθέσεων και κάθε άλλο εισόδηµα που δεν έχει 
δηλωθεί, ακόµα και εάν απαλλάσσεται από το φόρο. 

Μέριµνα λαµβάνεται για όσους έχουν κύρια ιδιοκατοικούµενη κατοικία µέχρι 80 
τετραγωνικών µέτρων, αφού η αντικειµενική δαπάνη που προκύπτει από αυτήν δεν 
υπολογίζεται στο εισόδηµα. 

Τέλος, µε την ίδια απόφαση θα ορίζονται η διαδικασία, τα δικαιολογητικά, ο τρόπος 
απόδειξης της µόνιµης κατοικίας καθώς και η έναρξη, συνέχιση, αναστολή, διακοπή και 
επαναχορήγηση της σύνταξης καθώς και οι συνέπειες από την υποβολή ανακριβών ή ψευδών 
στοιχείων.  

Η προτεινόµενη ρύθµιση αποσκοπεί στο να λαµβάνουν την παροχή οι πραγµατικά 
ανασφάλιστοι που δε λαµβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης και 
κατά συνέπεια δεν δικαιούνται υγειονοµική περίθαλψη και έχουν πολύ µικρά εισοδήµατα. 

Επιπλέον, ρυθµίζεται το θέµα υπολογισµού των ληξιπρόθεσµων εισφορών των 
ασφαλισµένων του ΟΓΑ που δεν έχουν καταβληθεί ή δεν  θα καταβληθούν µέχρι 31-12-2012 
ώστε να υπολογίζονται µε ασφάλιστρο 2,50%  και επί του ποσού  της ασφαλιστικής 
κατηγορίας του άρθρου 4 του ν.2458/1997  που έχει καταταγεί  ο ασφαλισµένος στο ύψος 
όµως  του ποσού, που ισχύει  κατά το χρόνο  καταβολής-εξόφλησης  αυτών.  

 
Η) Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση δηµιουργείται Ενιαίο Σύστηµα Ελέγχου και Πληρωµών 

Συντάξεων τω δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, του ∆ηµοσίου καθώς και του 
ΜΤΠΥ. Κεντρική προτεραιότητα της Πολιτείας αποτελεί η δηµιουργία για το χώρο της 
Κοινωνικής Ασφάλισης  ενός ενιαίου συστήµατος για τον έλεγχο και την καταβολή των 
συντάξεων στους δικαιούχους. Η καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας και η υλοποίηση του 
σχετικού ηλεκτρονικού συστήµατος αποσκοπεί στην απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου 
και πληρωµών, ώστε ο υπολογισµός, ο έλεγχος και η κατανοµή των συντάξεων να γίνεται 
πλέον από έναν ενιαίο φορέα, δεδοµένης της πολυπλοκότητας και πολυδιάσπασης του 
Ελληνικού ασφαλιστικού συστήµατος. Υποχρέωση της Πολιτείας αποτελεί η παροχή 
υπηρεσιών προστιθέµενης αξίας στους πολίτες στη βάση των αρχών του δηµοσίου 
συµφέροντος, του λειτουργικού Κράτους και του ενιαίου χαρακτήρα των δηµοσίων 
λειτουργιών. Με τον τρόπο αυτό εναρµονίζεται το θεσµικό πλαίσιο µε τις διεθνείς 
δεσµεύσεις  της Χώρας µας.   

Σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης είναι η οργάνωση των επιµέρους διαδικασιών των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης σε ενιαία διαδικασία, η οποία θα εξασφαλίζει την 
ορθολογική και αποτελεσµατική καταβολή των συντάξεων στους δικαιούχους, περιορίζοντας 
ταυτόχρονα τα φαινόµενα παραβατικότητας και πολυµελούς ελέγχου, τα οποία 
παρουσιάζονται στο ασφαλιστικό µας σύστηµα επί σειρά ετών. 

Με τη ρύθµιση αυτή ορίζεται ως Ενιαίος Φορέας Ελέγχου και Πληρωµών Συντάξεων η 
Ηλεκτρονική ∆ιακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε.), στα πρότυπα της 
Ενιαίας Αρχής Πληρωµών του Υπουργείου Οικονοµικών. Παράλληλα, καθορίζεται ενιαία 
διαδικασία και χρόνος ενεργειών για όλο το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης, όπως οι 
έλεγχοι, οι διασταυρώσεις και οι πληρωµές των συντάξεων. Ορίζονται, επίσης, οι 
εµπλεκόµενοι φορείς, η διοικητική τους αρµοδιότητα, οι βασικές ηµεροµηνίες έναρξης του 
νέου συστήµατος και οι σχετικές διαδικασίες. Επιπλέον παρέχεται η εξουσιοδότηση για 
έκδοση Υπουργικής Απόφασης που θα ρυθµίζει θέµατα σχετικά µε τις υποχρεώσεις των 
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης. τις υποχρεώσεις της Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε., θέµατα 
διασταυρώσεων και ταυτοποίησης στοιχείων προσώπων και αλληλοενηµερώσεων µεταξύ 
Η.∆Ι.Κ.Α. Α.Ε. και Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων  καθώς και κάθε 
άλλο σχετικό θέµα. 

 
Θ) Κατάργηση Εργοδοτικών Εισφορών 1,1 
Σύµφωνα µε το ν.4046/2012 και σε εκτέλεση των ρυθµίσεων του Κεφαλαίου Ε΄ 

«∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις », παράγραφος 29 του Μνηµονίου Οικονοµικής και 
Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και του Κεφαλαίου 4 «∆ιαρθρωτικές Μεταρρυθµίσεις για την 
ενίσχυση της ανάπτυξης » παράγραφος 4.1 «∆ιασφάλιση της ταχείας προσαρµογής της 
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αγοράς εργασίας και ενίσχυση των θεσµών εργασίας » του Μνηµονίου Συνεννόησης στις 
Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οικονοµικής Πολιτικής, τα σχέδια των οποίων εγκρίθηκαν 
κατά την παρ.2 του άρθρου 1 του ν.4046/2012 και προσαρτήθηκαν , ως παράρτηµα V, στον 
ως άνω νόµο, προβλέπεται για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της 
επιχειρηµατικότητας και της  µείωσης  του µη µισθολογικού κόστους εργασίας , η µείωση 
των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες. 

Σε πρώτη φάση, για την επίτευξη του σκοπού αυτού, µε την παρούσα διάταξη 
καταργούνται οι διατάξεις µε τις οποίες προβλεπόταν εργοδοτική εισφορά σε συνολικό 
ποσοστό 1,10% υπέρ των καταργηθέντων πλέον,  Οργανισµών Εργατικής Κατοικίας και 
Εργατικής Εστίας. 
 
Υποπαράγραφος  ΙΑ.4. Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή, τις εταιρίες 
προσωρινής απασχόλησης, τα ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας στο πλαίσιο 
εξειδίκευσης σύµφωνα µε τους ν.3919/2011 και ν. 4038/2012 

 
Α) Ρυθµίσεις για το επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή ξηράς και  λιµένων (εκτός των 

εργαζοµένων-φορτοεκφορτωτών στον ΟΛΠ και ΟΛΘ) στο πλαίσιο εξειδίκευσης των ν. 
3919/2011 και 4038/2012. 

Στα πλαίσια προσαρµογής του ν.3919/2011 και ν.4038/2012, που αφορά την 
απελευθέρωση των κλειστών επαγγελµάτων και τη κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών 
στην πρόσβαση του επαγγέλµατος του Φορτοεκφορτωτού Ξηράς και Λιµένος µε τη 
προτεινόµενη ρύθµιση απελευθερώνεται το επάγγελµα του Φορτοεκφορτωτή Λιµένος και 
Ξηράς. 

Η παραπάνω απελευθέρωση όσον αφορά τους Φορτοεκφορτωτές  Ξηράς προβλέπεται και 
στο ν. 4046/012. Με την προτεινόµενη ρύθµιση καταργείται όλη η υφιστάµενη 
φορτοεκφορτωτική νοµοθεσία Λιµένος και Ξηράς, διασφαλίζεται ο καθορισµός της αµοιβής 
των φορτοεκφορτωτών γι’ αυτούς που δεν απασχολούνται µε εξαρτηµένη εργασία, µε 
ελεύθερη διαπραγµάτευση, δεν υπάρχει κρατική παρέµβαση σε ζητήµατα κατωτάτων 
αµοιβών, καταργούνται τα υφιστάµενα τιµολόγια αµοιβής των φορτοεκφορτωτών, έχουν 
ελεύθερη πρόσβαση στο επάγγελµα του φορτοεκφορτωτή όλοι, σύµφωνα µε τις 
προϋποθέσεις που τίθενται. 

Καταργούνται οι γεωγραφικοί περιορισµοί, τίθενται ελάχιστες προϋποθέσεις άσκησης του 
επαγγέλµατος, καταργούνται οι περιορισµοί ότι οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες 
διενεργούνται  στους χώρους κοινής χρήσης αποκλειστικά από φορτοεκφορτωτές 
εφοδιασµένους µε επαγγελµατικά βιβλιάρια.  

Οι φορτοεκφορτώσεις γίνονται πλέον από οποιονδήποτε που έχει ενταχθεί στο Μητρώο 
σε οποιονδήποτε.  Συστήνεται Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών, το οποίο χορηγεί τη 
σχετική Βεβαίωση για την άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή. ∆ιασφαλίζεται η  
ασφάλεια των φορτοεκφορτώσεων και η προστασία της δηµόσιας υγείας.  

Ειδικότερα, οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες πλέον διενεργούνται από τους εφοδιασµένους 
µε Βεβαίωση φορτοεκφορτωτή.  ∆εν απαιτείται από εργαζοµένους που διαθέτουν Βεβαίωση 
φορτοεκφορτωτή  να εκτελούνται οι φορτοεκφορτωτικές εργασίες : 

α) Φορτώσεις γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, λιπασµάτων, εφοδίων που 
ανήκουν στους παραγωγούς από τους τόπους παραγωγής προς τόπους αποθήκευσης για 
λογαριασµό των παραγωγών και  

β) Φορτώσεις ή εκφορτώσεις ειδών σε βιοµηχανικούς χώρους παραγωγής. 
Οι Φορτοεκφορτωτές που δεν απασχολούνται  µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, η αµοιβή 

τους συµφωνείται ελευθέρως µε τον φορτοπαραλήπτη και για την ασφάλιση των 
φορτοεκφορτωτών  εφαρµόζονται οι διατάξεις περί  Ι.Κ.Α. 

Τίθενται ελάχιστες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του 
φορτοεκφορτωτή. Όσοι πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις υποβάλλουν αναγγελία έναρξης του 
επαγγέλµατος µε τα δικαιολογητικά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας , το οποίο καταχωρεί τον ενδιαφερόµενο στο Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών  
και εκδίδει τη σχετική Βεβαίωση.   
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Το Εθνικό Μητρώο Φορτοεκφορτωτών λειτουργεί ως δηµόσιος κόµβος πιστοποίησης των 
προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση του επαγγέλµατος του φορτοεκφορτωτή και 
περιλαµβάνει δύο επίπεδα: το Μητρώο Α (Εισαγωγικό) εντάσσονται τα πρόσωπα που 
εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες µε εξαίρεση το χειρισµό µηχανηµάτων και οχηµάτων 
φορτοεκφόρτωσης , του χειρισµού ειδικών ή επικίνδυνων φορτίων και εξειδικευµένων 
φορτ/τικών εργασιών και τα οποία θα παρακολουθήσουν υποχρεωτικά ειδικό πρόγραµµα 
κατάρτισης σε θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της φορτοεκφορτωτικής εργασίας. 

Στο Μητρώο Β εντάσσονται τα πρόσωπα που εκτελούν φορτοεκφορτωτικές εργασίες 
ανάλογα µε την πιστοποιηµένη εξειδίκευσή τους που θα λάβουν από τον ΕΟΠΠΕΠ, µε βάση 
προδιαγραφών  που προβλέπει το επαγγελµατικό τους περίγραµµα. 

Οι εφοδιασµένοι µέχρι την έναρξη  του παρόντος νόµου µε βιβλιάρια επαγγελµατικής 
ταυτότητος φορτοεκφορτωτή εγγράφονται αυτοδίκαια στο Μητρώο Β, καθώς και αυτοί που 
έχουν µέχρι ισχύος του Νόµου και όσοι έχουν αναγγελθεί και καταθέσει τα δικαιολογητικά 
στις Επιτροπές Ρύθµισης Φορτοεκφορτώσεων Ξηράς ή Λιµένος.   

Το Σ.ΕΠ.Ε. και η Γενική ∆/νση Υγιεινής και Ασφάλειας του Υπουργείου Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας διενεργούν ελέγχους σε επιχειρήσεις και χώρους 
εργασίας, όπου απασχολούνται φορτοεκφορτωτές σχετικά µε την εφαρµογή της νοµοθεσίας 
και για τα µέτρα πρόληψης, ασφάλειας και προστασίας της υγείας των φορτοεκφορτωτών και 
δηµόσιας υγείας.  Με Υπουργικές Αποφάσεις καθορίζονται πλέον οι λεπτοµέρειες εφαρµογής 
του νέου πλαισίου.  Οι κανονισµοί διεξαγωγής των φορτοεκφορτωτικών εργασιών 
καταρτίζονται στα πλαίσια Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και όπου δεν υπάρχουν για να 
καλυφθεί το κενό µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

Επίσης τα πάσης φύσεως δικαιώµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις Νοµικών Προσώπων 
∆ηµοσίου ∆ικαίου και Οργανισµών (Λιµενικά Ταµεία) και φυσικών προσώπων (ναυτικοί 
πράκτορες), τα οποία επιβαρύνουν τα φορτία και πλοία κατά τις φορτοεκφορτώσεις στα 
λιµάνια καθορίζονται  µε Υπουργικές Αποφάσεις. 

Καταργούνται από την έναρξη ισχύος του νόµου  οι αναφερόµενες στην παράγραφο 9 
διατάξεις νόµων, π.δ, α.ν., ν.δ. όπως ισχύουν σήµερα, καθώς και κάθε κανονιστική διοικητική 
πράξη που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών. 

 
Β) ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και Γ) ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Σκοπός της παρούσας είναι η κατάργηση ορισµένων διατάξεων της υφιστάµενης 
νοµοθεσίας, οι οποίες έχουν κριθεί ως έµµεσοι περιορισµοί κατά την άσκηση του 
επαγγέλµατος των Ιδιωτικών Γραφείων Ευρέσεως Εργασίας και των Επιχειρήσεων 
Προσωρινής Απασχόλησης, και ως εκ τούτου αντίθετες στις διατάξεις του ν.3919/2011. 
Επίσης, σκοπός των προτεινόµενων διατάξεων είναι η απλούστευση  των διαδικασιών και η 
µείωση του διοικητικού βάρους κατά την άσκηση της δραστηριότητας του Ιδιωτικού 
Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ σχετικά 
µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά τις διατάξεις του ν. 3844/2010 Ειδικότερα: 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΠΑ) 

Επεκτείνεται το αντικείµενο  δραστηριότητας των  Επιχειρήσεων Προσωρινής 
Απασχόλησης, δια της υπαγωγής στις κατ΄ εξαίρεση δραστηριότητες που µπορούν να ασκούν 
οι ΕΠΑ, της κατάρτισης και της παροχής συµβουλευτικής και επαγγελµατικού 
προσανατολισµού, ως δραστηριότητες  συναφείς µε  το αντικείµενο τους. Επισηµαίνεται ότι 
οι εν λόγω κατ’ εξαίρεση δραστηριότητες (δηλ. συµβουλευτική και επαγγελµατικός 
προσανατολισµός) ασκούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Το κεφάλαιο των 176.000 ευρώ που απαιτούντο για τη σύσταση και λειτουργία ΕΠΑ 
κρίθηκε ως έµµεσος περιορισµός κατά  την πρόσβαση και την άσκηση του επαγγέλµατος, σε 
αντίθεση µε τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, 
κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελµάτων» 
και ως εκ τούτου καταργείται .  



68 

 

Με την  ανωτέρω διάταξη  καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της υπ’ αριθµ. 
30342/2002 απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Συγκεκριµένα 
καταργούνται οι απαιτήσεις περί ελάχιστου αριθµού 5 εργαζοµένων στις επιχειρήσεις 
προσωρινής απασχόλησης καθώς και ελάχιστου χώρου 150 τ.µ. (άρθρο 2 της ανωτέρω 
υπουργικής απόφασης)  καθώς έχουν κριθεί ως έµµεσοι περιορισµοί  κατά την άσκηση  της 
δραστηριότητας προσωρινής απασχόλησης, αντίθετοι στις διατάξεις του ν.3919/2011.Επίσης 
καταργείται το άρθρο 3 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καθώς αφορά επίσης σε 
απαιτήσεις κτιριακής υποδοµής και προσωπικού στις περιπτώσεις που επιχείρηση 
προσωρινής απασχόλησης ασκεί και τη δραστηριότητα της διαµεσολάβησης, ασκώντας τη 
δραστηριότητα του Ιδιωτικού Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας.  

Με τη νέα ρύθµιση  προβλέπεται ότι, σε περίπτωση συνέχισης της απασχόλησης του 
µισθωτού από τον έµµεσο εργοδότη µετά τη λήξη της διάρκειας της αρχικής τοποθέτησης και 
των τυχόν νόµιµων ανανεώσεών της ακόµα και µε νέα τοποθέτηση χωρίς να µεσολαβεί 
διάστηµα είκοσι τριών (23) ηµερολογιακών ηµερών, θεωρείται ότι πρόκειται για σύµβαση 
εργασίας αορίστου χρόνου, µεταξύ του µισθωτού και του έµµεσου εργοδότη. 

ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΙΓΕΕ) 

Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται η δυνατότητα στα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 
που ασκούν την δραστηριότητα του ΙΓΕΕ, δηλαδή της διενέργειας µεσολαβήσεων για τη 
σύναψη συµβάσεων εξηρτηµένης εργασίας, να ασκούν και τις παρεµφερείς µε το ως άνω 
αντικείµενο δραστηριότητες της συµβουλευτικής και του επαγγελµατικού προσανατολισµού. 
Επισηµαίνεται ότι οι εν λόγω δραστηριότητες (δηλ. συµβουλευτική και επαγγελµατικός 
προσανατολισµός) ασκούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  

Καταργείται η προηγούµενη απαγόρευση άσκησης και άλλων δραστηριοτήτων  από τα 
Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας στο χώρο που λειτουργούν. Η δυνατότητα αυτή 
ωστόσο θα ασκείται σύµφωνα µε την υποχρέωση που προβλέπεται στην περ. β , της παρ. 2 
του άρθρου 101 του ν. 4052/12 σύµφωνα µε την οποία το ΙΓΕΕ πρέπει να διαθέτει έναν 
επαγγελµατικό χώρο αυτόνοµο, δηλαδή διακεκριµένο, για τους σκοπούς του ώστε ο 
χειρισµός των προσωπικών δεδοµένων των  αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών να 
πραγµατοποιείται υπό συνθήκες που θα προστατεύουν τα δεδοµένα αυτά και θα σέβονται την 
ιδιωτική ζωή.  

Μειώνεται ο χρόνος της απαιτούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας για τον διευθυντή του 
ΙΓΕΕ από τα τέσσερα στα δύο χρόνια.  

∆ιευκολύνεται η άσκηση της δραστηριότητας των διαµεσολαβήσεων ούτως ώστε σε 
περίπτωση που και άλλοι εργαζόµενοι πέρα από τον διευθυντή του ΙΓΕΕ έχουν τα προσόντα 
που προβλέπονται  για το διευθυντή (είτε το απαιτούµενο πτυχίο είτε εµπειρία σε θέµατα 
ανθρώπινου δυναµικού), να µπορούν και αυτοί να ασκούν διαµεσολαβήσεις ενώ ταυτόχρονα 
διασφαλίζεται το επίπεδο των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Καταργείται ο ελάχιστος χώρος των 75 τµ. που απαιτείτο για τα Ιδιωτικά Γραφεία 
Ευρέσεως Εργασίας,  καθώς είχε κριθεί ως έµµεσος περιορισµός κατά  την πρόσβαση και την 
άσκηση του επαγγέλµατος, σε αντίθεση µε τις διατάξεις του ν. 3919/2011 «Αρχή της 
επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση και 
στην άσκηση επαγγελµάτων» αλλά ορίζεται ρητά ότι ο χώρος που ασκείται η δραστηριότητα 
του ΙΓΕΕ πρέπει να είναι αυτόνοµος ώστε να προστατεύονται τα προσωπικά δεδοµένα των 
αναζητούντων εργασία και των εργοδοτών στους οποίους παρέχονται οι υπηρεσίες του.  

Τα αποδεικτικά της απαιτούµενης επαγγελµατικής εµπειρίας, τα οποία συνοδεύουν τη 
σχετική υπεύθυνη δήλωση του διευθυντή του ΙΓΕΕ δεν απαιτείται να είναι επικυρωµένα 
εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του ν. 2690/1999 (45 Α), όπως ισχύει, σε συνδυασµό µε 
τον ν. 3844/2010 (63 Α).  

Με την προωθούµενη διάταξη απλουστεύεται η διαδικασία έναρξης της δραστηριότητας 
καθώς η αρµόδια υπηρεσία αναζητά υπηρεσιακά τον Πίνακα Προσωπικού από την οικεία 
Επιθεώρηση Εργασίας διευκολύνοντας έτσι τον πολίτη που ενδιαφέρεται να ασκήσει τη 
συγκεκριµένη δραστηριότητα.  

 Στο πλαίσιο της  επιχειρηµατικής ελευθερίας καταργείται η απαίτηση ύπαρξης τεχνικού 
εξοπλισµού για την άσκηση της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ. Σηµειώνεται ότι η υποχρέωση 
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παροχής προς τις αρµόδιες αρχές των στοιχείων σχετικά µε τις µεσολαβήσεις που 
προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις παραµένει ως έχει.  

∆ιευκολύνεται η διαδικασία άσκησης της δραστηριότητας του ΙΓΕΕ σε υποκατάστηµα, 
καθώς ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει στη ∆/νση Απασχόλησης, από τα απαιτούµενα 
δικαιολογητικά, µόνο αυτά που αναφέρονται αποκλειστικά στο υποκατάστηµα και αυτά που 
έχει καταθέσει ήδη στην ανωτέρω αρχή για την κύρια εγκατάσταση ή για άλλο 
υποκατάστηµα αλλά έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.  

Απλοποιείται η διαδικασία µεταβολής της έδρας του ΙΓΕΕ ή του υποκαταστήµατος  
καθώς στην περίπτωση αυτή πλέον απαιτείται µόνο η υποβολή των δικαιολογητικών που 
αφορούν τη µεταβολή και από τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά αυτά τα οποία είναι 
κατατεθειµένα αλλά έχει παρέλθει η ηµεροµηνία ισχύος τους.  
 
Υποπαράγραφος  ΙΑ.5. Ρυθµίσεις για την ενδυνάµωση της αγοράς εργασίας και 
προώθηση της απασχόλησης 

 
Α) Χρονικά όρια λειτουργίας των καταστηµάτων και εργασίας του προσωπικού 

αυτών. 
Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις διαφοροποιείται µε ορθολογικό τρόπο το ωράριο 

λειτουργίας των καταστηµάτων από τα χρονικά όρια εργασίας των απασχολουµένων στα 
καταστήµατα αυτά. Οι ώρες λειτουργίας των καταστηµάτων έτσι όπως ορίζονται µε ενιαίο 
τρόπο από τις σχετικές ρυθµίσεις της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου (Υπουργείο 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων) αποσκοπούν στην 
προστασία από τον αθέµιτο ανταγωνισµό. Ως εκ τούτου δεν αφορούν τις σχετικές διατάξεις 
για τις ώρες απασχόλησης των εργαζοµένων, οι οποίες αποβλέπουν στην προστασία τους και 
υπάγονται στις αρµοδιότητες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας. Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, οι εργαζόµενοι στα καταστήµατα δύνανται να 
απασχολούνται εντός του πλαισίου των καθηκόντων που προβλέπονται από τις ατοµικές τους 
συµβάσεις και τηρουµένων των σχετικών διατάξεων για τα χρονικά όρια εργασίας.  

 
Β) Κατώτατος νόµιµος µισθός  και ηµεροµίσθιο  για τους εργαζοµένους ιδιωτικού 

δικαίου όλης της χώρας – Νέο σύστηµα διαµόρφωσης νόµιµου κατώτατου µισθού και 
κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζοµένους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας. 
(∆ιάταξη Πλαίσιο) . 

Ο θεσµός του κατώτατου µισθού συνιστά µια κρίσιµη και αναγκαίο παράµετρο για την 
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Αφενός διασφαλίζει ένα αξιοπρεπές όριο 
διαβίωσης για τους εργαζόµενους που αµείβονται µε αυτόν, αφετέρου αποτελεί δικλείδα 
ασφαλείας έτσι ώστε να αποφεύγεται ο αθέµιτος ανταγωνισµός µεταξύ των επιχειρήσεων. 
Κυριότερα, συνιστά την αφετηρία επί της οποίας οικοδοµούνται συµφωνηµένα µεταξύ των 
κοινωνικών εταίρων επίπεδα αµοιβών σε κλαδικό, οµοιοεπαγγελµατικό και επιχειρησιακό 
επίπεδο.  

∆εδοµένου ότι το ύψος του κατώτατου µισθού έχει αλυσιδωτές και σύνθετες επιπτώσεις 
στο επίπεδο της συνολικής απασχόλησης και στην ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας, αλλά 
και στο δυναµισµό των εξωστρεφών κλάδων της οικονοµίας, επηρεάζει άµεσα και έµµεσα τα 
δηµοσιονοµικά µεγέθη. Συνεπώς σε µία περίοδο συντεταγµένης προσπάθειας εξυγίανσης των 
δηµοσιονοµικών µεγεθών και αποκατάστασης της µακροοικονοµικής ισορροπίας ο ρόλος του 
κράτους πρέπει να είναι περισσότερο αποφασιστικός. Αυτό άλλωστε υποδηλώνει και η 
εµπειρία των τελευταίων τριάντα ετών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πολλές ευρωπαϊκές 
χώρες που αντιµετώπιζαν παρόµοια προβλήµατα δηµοσιονοµικής στενότητας και 
ανισορροπίας των µακροοικονοµικών µεγεθών τους, ενίσχυσαν το ρόλο του κράτους στη 
διαδικασία διαµόρφωσης αµοιβών στην οικονοµία.  

Σήµερα, η παρέµβαση της Πολιτείας γίνεται επικουρικά και µε σεβασµό στον ρόλο των 
κοινωνικών εταίρων, σε ένα πλαίσιο εξαιρετικών περιστάσεων. Με σεβασµό στην αρχή της 
αναλογικότητας, η υιοθέτηση του νέου µηχανισµού διασφαλίζει το Ευρωπαϊκό κεκτηµένο, 
καθώς και τον ρόλο των κοινωνικών εταίρων τόσο στη διαµόρφωση των προτάσεων για την 
υιοθέτηση του κατώτατου µισθού όσο και στη δυνατότητά τους, µέσα από τις µεταξύ τους 
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διαβουλεύσεις και τις ελεύθερες διαπραγµατεύσεις, να καθορίζουν καλύτερους όρους για 
τους εργαζόµενους. Οι κοινωνικοί εταίροι, µε γνώµονα την δυναµικότητα των διαφόρων 
κλάδων µπορούν να συµφωνούν και να ορίζουν υψηλότερους ως προς τον καθορισµένο 
κατώτατο µισθό, µισθολογικούς και µη, κανονιστικούς όρους. 

Επιπρόσθετα, µε την παρούσα διάταξη ορίζεται ότι ο κατώτατος µισθός θα παραµείνει 
σταθερός στα επίπεδα που διαµορφώθηκε µε το ν.4046/2012 (σε συνδυασµό µε το άρθρ.1 της 
ΠΥΣ 6/2012), ενώ θα συνεχίσουν να προσαρτώνται σε αυτό τα επιδόµατα προϋπηρεσίας 
(τριετίες) υπολογιζόµενα µε τους υφιστάµενους ανασταλµένους συντελεστές ωριµότητας (οι 
οποίοι έχουν ανασταλλεί µέχρι η ανεργία να διαµορφωθεί σε ποσοστό κάτω του 10%, 
σύµφωνα µε τον ν.4046/2012, σε συνδυασµό µε το άρθρο 4 της υπ’ αριθµόν 6 ΠΥΣ/2012), 
όπως αυτοί οι συντελεστές ωριµότητας έχουν διαµορφωθεί από την 15-7-2010 ΕΓΣΣΕ κατά 
την 1-1-2012 πρόβλεψή της.   

 
Γ) Αποζηµίωσης απόλυσης ιδιωτικών υπαλλήλων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 

ιδιωτικού δίκαιου αορίστου χρόνου  
Με τις προτεινόµενες διατάξεις, που αφορούν θέµατα καταγγελίας της σύµβασης ή 

σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου ιδιωτικών υπαλλήλων, προβλέπονται ρυθµίσεις µε τις 
οποίες επιδιώκεται η προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας µε στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Με τις εν λόγω ρυθµίσεις επιχειρείται µεταξύ άλλων 
η άµβλυνση των εµποδίων στην κινητικότητα των εργαζοµένων, ούτως ώστε η ενδεχόµενη 
αύξησή της να οδηγήσει σε µείωση της ανεργίας δίνοντας στην οικονοµία την ώθηση που 
χρειάζεται. 

Υπολογισµός αποζηµίωσης Προειδοποιηµένης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου µε σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου. 

Πιο συγκεκριµένα, προβλέπεται η µείωση του χρόνου προειδοποίησης σε περίπτωση 
τακτικής καταγγελίας της σύµβασης εργασίας υπαλλήλου µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας 
αορίστου χρόνου άνω των 12 µηνών, θέτοντας ως µέγιστο χρόνο προειδοποίησης τους 4 
µήνες πριν τη λύση της σύµβασης προκειµένου ο εργοδότης να καταβάλλει το ήµισυ της 
προβλεπόµενης κατά το επόµενο εδάφιο αποζηµίωσης απόλυσης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
επιχειρείται η άρση των προσκοµµάτων  σε ότι αφορά την δυνατότητα των επιχειρήσεων να 
προβαίνουν σε απολύσεις σε περιπτώσεις µείωσης του κύκλου εργασιών τους. Οι χρόνοι 
προειδοποίησης διαµορφώνονται ως εξής: 

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα (12) «συµπληρωµένους» µήνες έως 
δύο (2) χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός (1) µηνός πριν την απόλυση. 

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δύο (2) έτη συµπληρωµένα έως πέντε (5) 
έτη, απαιτείται προειδοποίηση δύο (2) µηνών πριν την απόλυση. 

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από πέντε (5) έτη συµπληρωµένα έως δέκα (10) 
έτη απαιτείται προειδοποίηση τριών (3) µηνών πριν την απόλυση. 

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δέκα (10) έτη συµπληρωµένα και άνω 
απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων (4) µηνών πριν την απόλυση.  

Υπολογισµός Αποζηµίωσης Απροειδοποίητης Απόλυσης Ιδιωτικού Υπαλλήλου µε σχέση 
εργασίας αορίστου χρόνου. 

Το ύψος της αποζηµίωσης ανάλογα µε τα χρόνια υπηρεσίας, στις περιπτώσεις που ο 
εργοδότης δεν κάνει χρήση της δυνατότητας έγγραφης προειδοποίησης διαµορφώνεται ως 
εξής: 

α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 1 έτος συµπληρωµένο έως 4 έτη, η 
αποζηµίωση προσδιορίζεται στους 2 µηνιαίους µισθούς. 

β) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 4 έτη συµπληρωµένη έως 6 έτη, η 
αποζηµίωση προσδιορίζεται στους 3 µηνιαίους µισθούς. 

γ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 6 έτη συµπληρωµένα έως 8 έτη, η 
αποζηµίωση προσδιορίζεται στους 4 µηνιαίους µισθούς. 

δ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 8έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη, η 
αποζηµίωση προσδιορίζεται στους 5 µηνιαίους µισθούς. 

ε) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 10 έτη συµπληρωµένα, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους 6 µηνιαίους µισθούς. 
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στ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 11 έτη συµπληρωµένα, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους 7 µηνιαίους µισθούς. 

ζ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 12 έτη συµπληρωµένα, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους 8 µηνιαίους µισθούς. 

η) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 13 έτη συµπληρωµένα, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους 9 µηνιαίους µισθούς. 

θ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 14 έτη συµπληρωµένα, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους 10 µηνιαίους µισθούς. 

ι) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 15 έτη συµπληρωµένα, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους 11 µηνιαίους µισθούς. 

κ) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει 16 έτη συµπληρωµένα και άνω, η αποζηµίωση 
προσδιορίζεται στους  12 µηνιαίους µισθούς. 

Ο υπολογισµός της ως άνω αποζηµίωσης γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του 
τελευταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1995 εξακολουθεί να ισχύει. 
Επιπρόσθετα, µε στόχο τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων µε αυξηµένη 
προϋπηρεσία, περιλαµβάνεται µεταβατική διάταξη η οποία προβλέπει για τους εργαζόµενους 
που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη 17 έτη 
συµπληρωµένα και άνω, σύµφωνα µε την οποία, εκτός της προβλεπόµενης στο προηγούµενο 
εδάφιο αποζηµίωσης, δικαιούνται επιπλέον αποζηµίωσης η οποία αυξάνεται κατά ένα 
µηνιαίο µισθό για κάθε επιπλέον έτος υπηρεσίας µέχρι και τους 12 µηνιαίους µισθούς. 
Ωστόσο αυτή η ειδικά προβλεπόµενη επιπλέον αποζηµίωση υπόκειται στο πλαφόν των 2.000 
ευρώ ανά µήνα καθώς ο υπολογισµός της γίνεται βάσει των τακτικών αποδοχών του 
τελευταίου µήνα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης µε την προϋπόθεση όµως ότι δεν 
υπερβαίνουν το ως άνω ποσό. Ως χρόνος υπηρεσίας για τον υπολογισµό αυτής της επιπλέον 
αποζηµίωσης απόλυσης είναι εκείνος που συµπληρώνει ο εργαζόµενος κατά τη δηµοσίευση 
του παρόντος και ισχύει  οποτεδήποτε και αν απολυθεί ο εργαζόµενος.  

Για τον υπολογισµό της επιπλέον αυτής αποζηµίωσης εργαζόµενων που πληρούν τις  
προϋποθέσεις του δευτέρου εδαφίου του άρθρου 8 του ν. 3198/1955, όπως ισχύει, εφαρµογή 
έχει η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 3198/1955. 

 
∆) Απλοποίηση διαδικασιών και µείωση διοικητικών βαρών που αφορούν το Σώµα 

Επιθεώρησης Εργασίας ( ΣΕΠΕ)  
Στο πλαίσιο µείωσης του διοικητικού βάρους, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να 

γνωστοποιούν στην οικεία Επιθεώρηση Εργασίας εντός 2 ηµερών, κάθε αλλαγή ή 
τροποποίηση του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας εν γένει. Η προηγούµενη 
ρύθµιση του ν.3996/2011 (άρθρο 30, παρ.4) προέβλεπε την αυθηµερόν, γνωστοποίηση 
τέτοιων αλλαγών, συνήθως έκτακτου χαρακτήρα, δηµιουργώντας «ασφυκτικά» χρονικά 
πλαίσια για τις επιχειρήσεις.   

Στο ίδιο πλαίσιο, δηλαδή της µείωσης του διοικητικού βάρους των επιχειρήσεων, 
καταργείται η υποχρέωση θεώρησης του Βιβλίου Ηµερησίων ∆ελτίων Απασχολούµενου 
Προσωπικού στην εκτέλεση οικοδοµικών και τεχνικών έργων καθώς και του Βιβλίου 
∆ροµολογίων για τους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων, τουριστικών λεωφορείων και 
λεωφορείων ΚΤΕΛ. Αυτό έχει ως συνέπεια να δίνεται η δυνατότητα στις Επιθεωρήσεις 
Εργασίας να µειώσουν τις γραφειοκρατικές διαδικασίες, εντείνοντας και µεγιστοποιώντας 
ταυτόχρονα το ελεγκτικό τους έργο για την καταπολέµηση της παράνοµης και αδήλωτης 
εργασίας. Εξάλλου, µε την υιοθέτηση του συστήµατος  αναγγελίας των υπερωριών προς τις 
Επιθεωρήσεις Εργασίας, για όλες τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, παύει η 
διαφοροποίηση που υπήρχε σε διάφορους κλάδους οικονοµικής δραστηριότητας σε ότι 
αφορά τη διαδικασία έγκρισης της υπερωριακής απασχόλησης και ακολουθείται πλέον 
ενιαίος και ευέλικτος τρόπος. 

 
Ε) Χρονικά Όρια Εργασίας 
∆ιαδικασία καθορισµού της εβδοµαδιαίας 40ώρης απασχόλησης εργαζοµένων στα 

καταστήµατα. 
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Με τη ρύθµιση αυτή παρέχεται η δυνατότητα στους κοινωνικούς εταίρους στον κλάδο 
των καταστηµάτων να καθορίζουν µέσω Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας τις ηµέρες 
εβδοµαδιαίας απασχόλησης για τους εργαζοµένους στα καταστήµατα. Για τον καθορισµό των 
ηµερών αυτών θα πρέπει να τηρείται η 40ωρη εβδοµαδιαία απασχόληση που προβλέπεται 
ήδη από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της 14-2-1984 και αποτελεί το 
ανώτατο συµβατικό ωράριο των εργαζοµένων της χώρας. Θα πρέπει επίσης να λαµβάνονται 
υπόψη οι προστατευτικές διατάξεις των Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
εβδοµαδιαία και ηµερήσια ανάπαυση και τα ανώτατα όρια απασχόλησης 

Ηµερήσια ανάπαυση.  
Με τη ρύθµιση αυτή δίνεται η δυνατότητα για αύξηση της ευελιξίας στην παραγωγική 

διαδικασία των επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως αυτών που έχουν ανάγκη από ορθολογική 
εναλλαγή των βαρδιών των εργαζοµένων. Η διάταξη αυτή εναρµονίζεται πλήρως µε τις 
επιταγές της Οδηγίας 93/104/ΕΚ η οποία έθεσε τα ελάχιστα όρια προστασίας των 
εργαζοµένων σε θέµατα υγείας και ασφάλειας και έχει ενσωµατωθεί στο Εθνικό ∆ίκαιο µε το 
Π.∆. 88/1999.   

Κατάτµηση αδείας.  
Με τη ρύθµιση αυτή προσαρµόζεται η διαδικασία χορήγησης και κατάτµησης της ετήσιας 

κανονικής άδειας των εργαζοµένων στις ιδιαίτερες ανάγκες εποχικού χαρακτήρα που 
ανακύπτουν στις επιχειρήσεις. Πιο συγκεκριµένα, η ιδιαίτερη συσσώρευση εργασίας που 
προκύπτει εντός του έτους σε συγκεκριµένη χρονική περίοδο, επιτάσσει τη χορήγηση του 
τµήµατος αδείας των δύο εργάσιµων εβδοµάδων, που προκύπτει από πιθανή κατάτµηση, σε 
χρονικό σηµείο εντός του ηµερολογιακού έτους κατά το οποίο έχει µειωθεί η ιδιαίτερη 
ένταση εργασίας. Με τη διαδικασία αυτή δεν κάµπτεται η παραγωγικότητα των επιχειρήσεων 
µε συνέπεια τη διατήρηση των θέσεων απασχόλησης, ιδιαιτέρως του τακτικού προσωπικού 
µε συµβάσεις αορίστου χρόνου.   

 
Υποπαράγραφος  ΙΑ.6. Κατάργηση εισφοράς υπέρ ΤΕΑΠΥΚ 

 
Mε την προτεινόµενη ρύθµιση ορίζεται η κατάργηση της εισφοράς ασφαλισµένου υπέρ 

Τοµέα «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. Στο Μνηµόνιο 
Συνεννόησης του ν.4046/2012 - Κεφ. 4 «∆ιαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της 
ανάπτυξης» και συγκεκριµένα στη δράση «4.2- Βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος και ενίσχυση στις ανοικτές αγορές» προβλέπεται η ρητή δέσµευση - 
υποχρέωση της Ελληνικής Κυβέρνησης να προβεί σε άµεσες ενέργειες (2ο τρίµηνο 2012),  
προκειµένου να υιοθετήσει πακέτο µέτρων για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού 
περιβάλλοντος, µεταξύ των οποίων να παύσει τη διάθεση του µη ανταποδοτικού τέλους επί 
της τιµής των καυσίµων υπέρ του Ταµείου Αµοιβαίας Κατανοµής Χειριστών Αντλιών 
Πετρελαίου Υγρών Καυσίµων. Μετά από έρευνα διαπιστώθηκε ότι δεν υφίσταται  το 
ανωτέρω ταµείο µε την επωνυµία αυτή και η ανωτέρω δέσµευση αφορά το πρώην Ταµείο 
Επικουρικής Ασφάλισης και Κοινής ∆ιανοµής Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων, το οποίο 
από 1.8.2008 εντάχθηκε στο Κλάδο Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε. ως «Τοµέας 
Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων».  

Επειδή κρίνεται ότι, η εισφορά του ασφαλισµένου της παρ. 2 του άρθρου 9 της 
υπουργικής απόφασης 20210/4231/152/26-2-2004 (Β’427), που συνίσταται σε ποσοστό 4,950 
τοις χιλίοις επί των ανά λίτρο προ ΦΠΑ τιµών των βενζινών, των πετρελαίων και του 
υγραερίου, τις οποίες καταβάλλει ο πρατηριούχος στον εν γένει έµπορο βενζίνης, πετρελαίου 
και υγραερίου για την αγορά των προϊόντων αυτών υπέρ του Τοµέα «ΤΕΑΠΥΚ» του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Ε., µετακυλίεται και επηρεάζει τη διαµόρφωση της τιµής 
των εν λόγω προϊόντων καυσίµων, µε συνέπεια την επιβάρυνση τρίτων δηλαδή του 
κοινωνικού συνόλου, θεωρήθηκε αναγκαία η κατάργησή της και η  αντικατάστασή της από 
ατοµική εισφορά ασφαλισµένου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 

 
Υποπαράγραφος  ΙΒ.1. Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  

 
Σχετικά µε την προτεινόµενη ρύθµιση της περίπτωσης 1 επισηµαίνεται ότι µε τις 

διατάξεις του ν.3918/2011 (Α’ 31) συστήθηκε Εθνικός Οργανισµός Παροχών Υπηρεσιών 
Υγείας (ΕΟΠΥΥ) µε σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας σε είδος ενιαία σε όλους τους εν 
ενεργεία  ασφαλισµένους, συνταξιούχους  και τα προστατευόµενα µέλη των οικογενειών 
τους, µε τη θέσπιση ενιαίου κανονισµού παροχών. Με την έναρξη λειτουργίας του 
εντάχθηκαν οι  κλάδοι υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του ΟΑΕΕ, του ΟΓΑ και του ΟΠΑ∆ και 
ΟΠΑ∆/ΤΥ∆ΚΥ. Στη συνέχεια από 1.4.2012 εντάχθηκε ο Οίκος Ναύτου  και από 1.5.2012 ο 
Κλάδος Υγείας του ΤΑΥΤΕΚΩ εκτός των Τοµέων των Κλάδων Ασθένειας Προσωπικού 
Τραπεζών ΕΤΒΑ, Εµπορικής και Πίστεως, Γενικής και Αµέρικαν Εξπρές. Όµως µε δεδοµένο 
ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να ενταχθούν στον ενιαίο φορέα για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των ασφαλισµένων τους κρίνεται σκόπιµη η θέσπιση της διάταξης αυτής ώστε και οι εν λόγω 
φορείς να ενταχθούν από 1.11.2012 στον ΕΟΠΥΥ. 

Σηµειώνεται ότι η προτεινόµενη ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τους κλάδους υγείας των 
ασφαλιστικών Ταµείων που λειτουργούν µε τη µορφή ν.π.ι.δ. και είναι πιθανό να στηρίζονται 
οικονοµικά µε τη θέσπιση υπέρ αυτών κοινωνικών πόρων (π.χ. Ε∆ΟΕΑΠ). Τα εν λόγω 
Ταµεία θα τύχουν αντικείµενο ξεχωριστής ρύθµισης στο άµεσο µέλλον προκειµένου να 
εξορθολογιστεί ο τρόπος χρηµατοδότησής τους, ιδίως µέσω της κατάργησης τυχόν 
προβλεπόµενων κοινωνικών πόρων.   

Σχετικά µε την προτεινόµενη περίπτωση 2 επισηµαίνεται ότι µε τις ισχύουσες διατάξεις η 
εισφορά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ για παροχές υγείας  σε είδος και σε χρήµα, ανέρχεται 
σε ποσοστό 2,50% επί του ποσού της Ασφαλιστικής Κατηγορίας στην οποία έχει καταταγεί ο 
ασφαλισµένος. Οι ασφαλιστικές κατηγορίες του άρθρου 4 του ν.2458/1997 (Α,15)  είναι επτά 
(7) και η συντριπτική πλειονότητα  των ασφαλισµένων έχει ενταχθεί στην 1η –κατώτερη και 
από 1.1.2012 µετατάχθηκαν υποχρεωτικά στη 2η . Με βάση αυτή την κατάταξη η εισφορά 
για υγειονοµική περίθαλψη ανέρχεται σε 14,65€ το µήνα ήτοι σε 175,80€ το χρόνο, εισφορά 
πολύ µικρή σε σχέση  αφενός µε τις παρεχόµενες από τον ΕΟΠΥΥ υπηρεσίες υγείας  
αφετέρου µε την εισφορά που καταβάλλουν οι ασφαλισµένοι  όλων των ασφαλιστικών 
οργανισµών. Για το λόγο αυτό προτείνεται η  εισφορά των ασφαλισµένων του ΟΓΑ από 
1.1.2013 να υπολογίζεται στην Ασφαλιστική Κατηγορία στην οποία έχει καταταγεί  ο 
ασφαλισµένος και όχι σε ποσό µικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί στην 5η ασφαλιστική 
κατηγορία, όπως ισχύει κάθε φορά. Με τη ρύθµιση αυτή η εισφορά ανέρχεται σε 25,87€ το 
µήνα έναντι 14,65€ που  είναι σήµερα ήτοι  310,44€ και θα επιφέρει ετήσια αύξηση  της 
τάξης των 86.000.000 €, ταµειακή δε απόδοση της τάξης των 56.000.000  περίπου €. 

 
 

Υποπαράγραφος  ΙΒ.2. Ρυθµίσεις θεµάτων φαρµακευτικών δαπανών, συµψηφισµού 
απαιτήσεων και εκκαθαρισµένων οφειλών νοσοκοµείων  

 
Με την προτεινόµενη διάταξη της περίπτωσης 1 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 11 

του ν.4052/2012 µε τις οποίες απλοποιείται η διαδικασία υπολογισµού του υπερβάλλοντος 
µηναίου ποσού φαρµακευτικής δαπάνης από τους ασφαλιστικούς φορείς, Πλέον ο 
υπολογισµός διενεργείται από έκαστο φορέα κοινωνικής ασφάλισης, µε δυνατότητα χρήσης 
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ως βάσης υπολογισµού του συνόλου της πράγµατι διατεθείσας ποσότητας φαρµάκων και 
προβλέπεται ρητά η δυνατότητα διενέργειας συµψηφισµού. Τέλος, καταργείται η προθεσµία 
δεκαπέντε ηµερών εντός της οποίας έπρεπε, κατ’ εξουσιοδότηση, να δηµοσιευθεί η 
προβλεπόµενη υπουργική απόφαση. 

Με τη διάταξη των περιπτώσεων 2-10 θεσπίζεται η εκχώρηση προς τον ΕΟΠΥΥ των 
απαιτήσεων των ασφαλιστικών φορέων που απορρέουν από τα ποσά επιστροφής των 
φαρµακευτικών εταιριών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) για τις πωλήσεις 
προϊόντων που ανήκουν στον κατάλογο συνταγογραφούµενων σκευασµάτων. Η εκχώρηση 
αυτή γίνεται προς το σκοπό της ενίσχυσης του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ για τη 
φαρµακευτική δαπάνη, ώστε να αποφευχθεί η δηµιουργία ληξιπρόθεσµων οφειλών σε 
προµηθευτές του Οργανισµού, η οποία θα οδηγούσε στη µη επιχορήγηση του ΕΟΠΥΥ 
σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ Οικ.2/21967/0094/13-3-2012 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους. Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα στον Οργανισµό αφού συµψηφίσει τα ως 
άνω ποσά µε τα χρέη που δηµιουργούν τα Φαρµακεία ΕΟΠΥΥ, να διαχειριστεί τα υπόλοιπα 
ποσά επιστροφής των εταιρειών εκχωρώντας τις απαιτήσεις του Οργανισµού από τις 
εταιρείες προς τα νοσοκοµεία, τα οποία επίσης οφείλουν στις φαρµακευτικές εταιρίες. Μέσω 
της εκχώρησης αυτής θα καλυφθεί µέρος των νοσηλίων που οφείλει να καταβάλει ο ΕΟΠΥΥ 
στα αντίστοιχα νοσοκοµεία για την περίθαλψη ασφαλισµένων του σε αυτά.    

Με τη διάταξη της περίπτωσης 3 εναρµονίζεται η προθεσµία αποπληρωµής των 
φαρµακοποιών από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προς τα διεθνώς ισχύοντα, ενώ 
συνυπολογίζεται και η υφιστάµενη εξαιρετικά δυσµενής δηµοσιονοµική συγκυρία, η οποία 
καθιστούσε πρακτικά αδύνατη την τήρηση της ισχύουσας σύντοµης προθεσµίας των σαράντα 
πέντε ηµερών. Έτσι, η προθεσµία αποπληρωµής των φαρµακοποιών από τους φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης παρατείνεται εφεξής από τις σαράντα πέντε ηµέρες που ίσχυε µέχρι 
σήµερα, στις εξήντα ηµέρες από την υποβολή του λογαριασµού. Σηµειώνεται ότι το όριο των 
εξήντα ηµερών είναι σύµφωνο µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 3 και 4 της 
κοινοτικής οδηγίας 2011/7/ΕΕ για την  καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις 
εµπορικές συναλλαγές, σύµφωνα µε τις οποίες είναι δυνατή η παράταση της προθεσµίας των 
τριάντα ηµερών, σε εξήντα το πολύ ηµέρες, σε περιπτώσεις δηµοσίων φορέων που έχουν ως 
σκοπό την παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Με τις περιπτώσεις 4 έως 6, αποσυνδέεται η θεσπισθείσα µε το άρθρο 34 του 
ν.3918/2011 υποχρέωση των φαρµακοποιών να επιστρέφουν µηνιαίως προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, εφεξής Φ.Κ.Α., ποσό (rebate), ως κλιµακούµενο ποσοστό επί των 
οφειλών των Φ.Κ.Α. προς το αντίστοιχο φαρµακείο, από την εµπρόθεσµη εξόφληση-
καταβολή του ποσού που οφείλουν οι Φ.Κ.Α. προς το φαρµακείο αυτό. Η προθεσµία 
αποπληρωµής των φαρµακοποιών από τους Φ.Κ.Α. ήταν σαράντα πέντε ηµέρες από την 
υποβολή του λογαριασµού. Στην πράξη, λόγω της υφιστάµενης δυσµενούς δηµοσιονοµικής 
συγκυρίας και της ελλιπούς και καθυστερηµένης χρηµατοδότησης οι Φ.Κ.Α. αδυνατούσαν να 
εξοφλήσουν εµπρόθεσµα τις οφειλές τους προς τους φαρµακοποιούς, κάτι που παρατηρήθηκε 
όλους τους µήνες από τον Μάρτιο το 2012 και εφεξής. Όµως, η έστω και ολιγοήµερη 
καθυστέρηση των Φ.Κ.Α. να εξοφλήσουν τους φαρµακοποιούς συνεπαγόταν αυτόµατα την 
απαλλαγή των φαρµακοποιών από την υποχρέωση καταβολής του ποσού της επιστροφής 
(rebate)µε αποτέλεσµα οι Φ.Κ.Α. και το ∆ηµόσιο να χάνουν τη δυνατότητα είσπραξης πολύ 
µεγάλων χρηµατικών ποσών. Επιπροσθέτως επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση η τυχόν 
εκπρόθεσµη καταβολή συναρτάται µεν µε την υποχρέωση καταβολής τόκων υπερηµερίας, 
πλην όµως δεν δύναται να έχει ως αποτέλεσµα την απόσβεση του δικαιώµατος εισπράξεως 
εσόδων του ∆ηµοσίου. Με την παρούσα ρύθµιση, επιτυγχάνεται η αποσύνδεση της 
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υποχρέωσης των φαρµακοποιών για επιστροφή κλιµακούµενου ποσού (rebate)από την 
εµπρόθεσµη εξόφλησή τους από τους Φ.Κ.Α.  

Με την περίπτωση 6 εισάγεται εφεξής η υποχρέωση των φαρµακοποιών για καταβολή 
ποσού επιστροφής (rebate) υπέρ των Φ.Κ.Α. και για τα φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για τη 
θεραπεία σοβαρών ασθενειών, τα οποία αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρο 12 του 
ν.3816/2010, και τα οποία µέχρι σήµερα εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής, ενώ µε την 
παράγραφο 7 εισάγεται η υποχρέωση των φαρµακευτικών εταιρειών για καταβολή ποσού 
επιστροφής (rebate) και στα φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, το οποίο υπολογίζεται στο 5% επί 
της νοσοκοµειακής τιµής, όπως αυτή ορίζεται από τις αγορανοµικές διατάξεις υπέρ των 
Φ.Κ.Α., σύµφωνα µε την παρ. 2 αρ. 35 του ν.3918/2011, τα οποία (φαρµακεία) εξαιρούνταν 
της ανωτέρω ρυθµίσεως. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται αφενός µεν ενιαία εφαρµογή του 
rebate για όλα τα φαρµακευτικά σκευάσµατα, κάτι που θα αποφέρει και επιπλέον έσοδα για 
τον προϋπολογισµό των Φ.Κ.Α., αφετέρου δε µείωση τιµής για την προµήθεια 
φαρµακευτικών σκευασµάτων από τα Φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.   

Με την περίπτωση  9 παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Υγείας να εξειδικεύει µε 
απόφασή του τον τρόπο κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισµού των 
τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία και οι διαδικασίες αναθεώρησης και 
συµπλήρωσης του καταλόγου, καθώς και τις αποζηµιούµενες ενδείξεις, περιεκτικότητες και 
συσκευασίες ανά φαρµακευτικό προϊόν και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 

Στις ανωτέρω υπό 4 έως και 9 περιπτώσεις προσδίδεται µε την περίπτωση 10 αναδροµική 
ισχύς από την 1η Ιανουαρίου 2012, ώστε οι Φ.Κ.Α. και τα Φαρµακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να 
µπορέσουν να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν στο rebate των µηνών αυτών.   

Με την διάταξη της περίπτωσης 12 προβλέπεται µέγιστο ποσοστό εξαιρέσεων από την 
καθολική συνταγογράφηση µε βάση τη δραστική ουσία για λόγους προστασίας 
συγκεκριµένων οµάδων ασθενών και συνέπειας στη θεραπευτική αγωγή ειδικών και χρόνιων 
παθήσεων. 

Προς εξορθολογισµό της δηµόσιας φαρµακευτικής δαπάνης και δαπάνης νοσοκοµειακής 
περίθαλψης, καθώς και για την επίτευξη του στόχου της εξοικονόµησης του ποσού των 
1.112.900.000,00 ευρώ που αποτελεί τη συµµετοχή του Υπουργείου Υγείας στη µείωση του 
δηµοσιονοµικού ελλείµµατος του ελληνικού κράτους, έχουν ήδη σχεδιασθεί οι απαραίτητες 
πολιτικές και ληφθεί σχετικά νοµοθετικά µέτρα. Προς εξασφάλιση των ανωτέρω στόχων 
καθίσταται αναγκαία η λήψη επικουρικών πρόσθετων µέτρων ύψους 114.000.000,00 ευρώ, 
τα οποία θα εφαρµοσθούν από 1.1.2014 προκειµένου να υπάρξει ικανός χρόνος ευόδωσης 
των ήδη ληφθέντων µέτρων µείωσης του ελλείµµατος (περίπτωση 13). 
 

Υποπαράγραφος  ΙΒ.3. Τροποποιήσεις που αφορούν την κατάργηση περιορισµών του 
ν.3919/2011 
 

Τροποποιούνται οι διατάξεις του νοµοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει την 
άσκηση επαγγελµάτων και την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας στον τοµέα της 
παροχής Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και συγκεκριµένα στη λειτουργία ιατρείων, 
οδοντιατρείων, πολυϊατρείων, πολυοδοντιατρείων, ιδιωτικών διαγνωστικών εργαστηρίων, 
ιδιωτικών εργαστηρίων φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, Ιδιωτικών Μονάδων Χρόνιας 
Αιµοκάθαρσης, εργαστηρίων φυσικοθεραπείας, εργαστηρίων αισθητικής, οδοντοτεχνικών 
εργαστηρίων, µονάδες αδυνατίσµατος και διαιτολογικών µονάδων, καταστηµάτων οπτικών 
ειδών και τµήµατος φακών επαφής. Οι τροποποιήσεις αυτές συντελούν στην οµοιόµορφη και 
ενιαία προσαρµογή  του θεσµικού πλαισίου στις διατάξεις του ν.3919/2011. Ειδικότερα, 
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επιχειρείται η αναγραφή των διοικητικών περιορισµών που καταργήθηκαν µε το ν. 
3919/2011 καθώς και µε την παράγραφο 16 του άρθρου 4 του ν. 4038/2012 (Α’14) που 
αναφέρονται στην άσκηση και στην πρόσβαση επαγγελµάτων. Με το παρόν Σχέδιο 
προτείνονται τροποποιήσεις που αφορούν αποκλειστικά στην άρση των περιορισµών που 
ορίζονται στο άρθρο 2 του Ν.3919/2011 και δεν συµπεριλαµβάνονται ρυθµίσεις που αίρουν ή 
καταργούν περιορισµούς που έχουν υποκειµενικό χαρακτήρα αναγόµενοι στο πρόσωπο του 
ενδιαφερόµενου να ασκήσει το επάγγελµα ή την επαγγελµατική δραστηριότητα, όπως 
αξιούµενα προσόντα, αποκτηθείσα εµπειρία, ικανότητες και δεξιότητες που διαπιστώνονται 
µε δοκιµασία και προς την ηλικία, για την είσοδο στο επάγγελµα ή την υποχρεωτική έξοδο 
από αυτό. 

Επίσης, δεν καταργούνται περιορισµοί που έχουν σχέση µε τη διαφύλαξη υπέρτερου 
δηµόσιου συµφέροντος και δη τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και της υγείας των 
πολιτών. Κατά συνέπεια, µε το παρόν σχέδιο νόµου, δεν θίγονται ρυθµίσεις που σχετίζονται 
µε τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας Μονάδων Π.Φ.Υ. ήτοι ιατρείων κλπ., όπως 
κτιριακές προδιαγραφές, εξοπλισµός, στελέχωση, δυναµικότητα κλπ.  

 
Υποπαράγραφος  ΙΒ.4. Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 84/2001 
Με τις διατάξεις της παρούσας υποπαραγράφου τροποποιείται το π.δ. 84/2011. 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΓ’  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 

Υποπαράγραφος  ΙΓ.1. Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα 

 

Με τις περιπτώσεις 1 έως 4 προβλέπεται η αύξηση του ορίου µετατροπής των 
περιοριστικών της ελευθερίας ποινών. Η εν λόγω αύξηση κρίνεται αναγκαία, καθώς 
συµβάλλει στη µείωση του ολοένα αυξανόµενου αριθµού του σωφρονιστικού πληθυσµού, 
ενώ παράλληλα υπηρετεί µια πιο σύγχρονη σωφρονιστική αντίληψη. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 5 προβλέπεται µικρή αύξηση του ποσοστού 
προσαύξησης των επιβαλλόµενων σε χρήµα ποινών η οποία κρίνεται αναγκαία για λόγους 
δηµοσιονοµικών αναγκών. 

Με την περίπτωση 6 και για λόγους συστηµικής ενότητας των διατάξεων περί δικαστικού 
ενσήµου, κρίνεται επιβεβληµένος ο λεπτοµερής καθορισµός του τέλους δικαστικού ενσήµου, 
που προβλέπεται από το νόµο ΓΠΟΗ/1912. Παράλληλα, η προτεινόµενη αύξηση αυτού 
κρίνεται επιβεβληµένη, προκειµένου να αποτραπεί η προπετής άσκηση αγωγών. 

Για την επίσπευση και απλούστευση των διαδικασιών που αφορούν κυρίως τις ιδιωτικές 
επενδύσεις, κρίνεται αναγκαία, µε την περίπτωση 7, η κατάργηση της υποχρεωτικής 
παράστασης δικηγόρου για τη υπογραφή συµβολαιογραφικών εγγράφων σύστασης 
ανωνύµων εταιρειών ή εταιρειών περιορισµένης ευθύνης, η οποία οδηγεί στη µείωση του 
συνολικού κόστους ίδρυσης τους. 

Με τη διάταξη της περίπτωση 8 προβλέπεται: (α) η κατάργηση της υποχρεωτικής 
παράστασης δικηγόρου για λογαριασµό του πωλητή, (β) η κατάργηση της υποχρεωτικής 
παράστασης δικηγόρου για όλες τις συµβάσεις πλην των επαχθών, δηλαδή, των 
αγοραπωλητηρίων συµβολαίων που αφορούν µεταβίβαση ακινήτων και πλοίων, (γ) η για τον 
αγοραστή σύµπραξη δικηγόρου µόνον όταν το αγοραπωλητήριο συµβόλαιο υπερβαίνει τα 
60.000 € για την περιφέρεια των ∆ικηγορικών Συλλόγων Αθηνών και Πειραιώς και 20.000 € 
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για τους λοιπούς ∆ικηγορικούς Συλλόγους (λόγω της διαφοράς της αξίας των ακινήτων 
ανάµεσα στην πρωτεύουσα και στην περιφέρεια). Έτσι, εξασφαλίζεται: (α) η εγκυρότητα της 
µεταβίβασης της κυριότητας ή άλλων εµπράγµατων δικαιωµάτων στα ακίνητα, ενόψει και 
της έλλειψης κτηµατογράφησης, της µη ύπαρξης περιουσιολογίου του ∆ηµοσίου και 
∆ασολογίου, (β) η προστασία του αγοραστή από όρους που θα συµφωνήσει µε τον πωλητή 
καθώς και από τις εγγυήσεις που θα παράσχει σ’ αυτόν ή σε τρίτους, ιδία δε όταν 
εµπλέκονται και χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα. Σηµειώνεται ότι προβλέπεται η επισύναψη στο 
συµβόλαιο δήλωσης του δικηγόρου του πωλητή, σχετικά µε το νοµικό καθεστώς της 
ιδιοκτησίας και των τίτλων ιδιοκτησίας. Τέλος δεν καταργείται µόνο η παράσταση δικηγόρου 
για τον πωλητή αλλά και η παράσταση δικηγόρων στα συµβόλαια µεταβίβασης κινητών, στη 
διανοµή κινητών και ακινήτων, στις ανταλλαγές ακινήτων και στις συµβάσεις εκ χαριστικής 
αιτίας, εκτός, εάν κατά την κρίση του Συµβολαιογράφου προκύπτουν σοβαρά νοµικά 
ζητήµατα ή υπάρχουν αντιτιθέµενα συµφέροντα µεταξύ των συµβαλλοµένων. 

Με την περίπτωση 9 ορίζεται ότι οι ελάχιστες αµοιβές των δικηγόρων, οι οποίοι 
παρέχουν τις υπηρεσίες τους µε έµµισθη εντολή πρέπει να προβλέπονται νοµοθετικά και να 
είναι ανάλογες µε εκείνες των συναδέλφων τους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους στους 
φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως έχει ήδη προσδιορισθεί, γεγονός που επιβάλλεται από την 
θεµελιώδη αρχή της ισότητας, δεδοµένου ότι οι παρεχόµενες υπηρεσίες είναι ίδιες. 

 
Υποπαράγραφος  ΙΓ.2. Τροποποιήσεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας 

 
Με τις διατάξεις της παρούσας επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στον Κώδικα 
∆ιοικητικής ∆ικονοµίας προκειµένου να εναρµονιστεί µε τις ρυθµίσεις του ν.4079/2012. 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι∆’  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
΄ 

Υποπαράγραφος Ι∆.1. Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού 
 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις στο θεσµικό 

πλαίσιο που διέπει την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού, κυρίως σε συµµόρφωση προς 
τις επιταγές του ν.3919/2011. Ειδικότερα, µε την περίπτωση 1 καταργούνται οι παράγραφοι 
2 και 3 του άρθρου 1 του ν. 710/1977, όπως ισχύει, οι οποίες προέβλεπαν τη δυνατότητα 
νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού µόνο κατόπιν άδειας εκδιδόµενης από τον 
Γενικό Γραµµατέα του ΕΟΤ (ήδη Υπουργού Τουρισµού), κατ’ εφαρµογή της ρύθµισης του 
άρθρου 3 του ν. 3919/2011, που περιέχει γενική καταργητική ρήτρα των προβλεπόµενων στο 
νόµο απαιτήσεων προηγούµενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλµατος µετά την 
πάροδο 4 µηνών από τη δηµοσίευση του νόµου. Επίσης καταργούνται οι παράγραφοι 4 και 5 
του ίδιου άρθρου δεδοµένου ότι το θέµα της παροχής υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα από 
υπηκόους κρατών - µελών της Ε.Ε. για ορισµένη χρονική διάρκεια ρυθµίζεται πλέον από τις 
διατάξεις του τίτλου ΙΙ του Π.∆ 38/2010 (Α’ 78), µε το οποίο ενσωµατώθηκε στο ελληνικό 
δίκαιο η Οδηγία 2005/36 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου για την 
αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων και από τη µε αρ. 165255/ΙΑ/29-12-2010 
(Β’2157) Κ.Υ.Α. Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Με την περίπτωση 2, µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 2 του ν. 710/1977 που αφορά 
τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος και προσαρµόζεται η 
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κείµενη νοµοθεσία στις διατάξεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ για την αναγνώριση των 
επαγγελµατικών προσόντων, η οποία ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το Π.∆. 
38/2010, αναγνωρίζοντας το δικαίωµα πρόσβασης και άσκησης του επαγγέλµατος του 
ξεναγού – εκτός από τους κατόχους του διπλώµατος της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ – και σε 
υπηκόους κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατόχους σχετικών τίτλων εκπαίδευσης, 
οι οποίοι έχουν αποκτηθεί σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. και έχουν αναγνωριστεί από το 
Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων σύµφωνα µε τις διαδικασίες του 
Τίτλου ΙΙΙ του Π.∆. 38/2010. Επίσης, αναγνωρίζεται ισότιµο δικαίωµα πρόσβασης και 
άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού σε αλλοδαπούς ελληνικής καταγωγής αποφοίτους 
της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ, καθώς και σε αποφοίτους των ταχύρυθµων προγραµµάτων 
κατάρτισης ξεναγών του άρθρου 14, όπως θα αναλυθεί παρακάτω. 

Με την περίπτωση 3 τροποποιείται το άρθρο 3 του ν. 710/1977 ορίζοντας την εφεξής 
εφαρµοστέα διαδικασία για την πρόσβαση στο επάγγελµα του ξεναγού. Συγκεκριµένα, το 
επάγγελµα του ξεναγού ασκείται ελεύθερα µετά την πάροδο δέκα (10) ηµερών από την 
υποβολή από τους ενδιαφεροµένους στο Υπουργείο Τουρισµού αίτησης για αναγγελία 
έναρξης άσκησης επαγγέλµατος ξεναγού, συνοδευόµενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 
Τα δικαιολογητικά αυτά καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Τουρισµού. Το Υπουργείο 
Τουρισµού εξετάζει εντός δέκα (10) ηµερών τα υποβληθέντα σε αυτό δικαιολογητικά, 
προκειµένου να διαπιστώσει τη συνδροµή των νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση του 
επαγγέλµατος του ξεναγού.  Αν διαπιστωθεί η συνδροµή των προϋποθέσεων, χορηγείται στον 
ξεναγό εντός δέκα (10 ηµερών) από την υποβολή της αναγγελίας βεβαίωση συνδροµής των 
νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού και εγγραφής του 
στο οικείο µητρώο, που συστήνεται στο Υπουργείο Τουρισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο άρθρο 9, συνοδευόµενη από δελτίο ταυτότητας, το οποίο ο ξεναγός φέρει κατά την 
άσκηση του επαγγέλµατός του, προκειµένου να επιδεικνύεται σε κάθε διενεργούµενο έλεγχο. 
Πρέπει να τονισθεί ότι η διατήρηση της απαίτησης ύπαρξης δελτίου ταυτότητας ξεναγού 
αποσκοπεί στη διασφάλιση των συµφερόντων των καταναλωτών, που µε τον τρόπο αυτό 
γνωρίζουν µετά βεβαιότητας ότι απευθύνονται σε νόµιµα αδειοδοτηµένους ξεναγούς. 
Ταυτόχρονα, αποτελεί εύλογο και αναλογικό µέτρο ελέγχου των ασκούντων το επάγγελµα 
του ξεναγού, το οποίο στοχεύει την προστασία της πολιτιστικής κληρονοµιάς της Ελλάδας, η 
οποία αποτελεί επιτακτικό λόγο δηµόσιου συµφέροντος. Ωστόσο, είναι απαραίτητο το εν 
λόγω δελτίο ταυτότητας να αποστέλλεται πάντοτε από την αρµόδια υπηρεσία εντός της 
παραπάνω προθεσµίας, διότι σε διαφορετική περίπτωση θα στερεί τον ξεναγό από τη 
δυνατότητα να ασκήσει στην πράξη το επάγγελµά του, διατρέχοντας τον κίνδυνο να 
αποτελέσει συγκεκαλυµµένη απαίτηση προηγούµενης διοικητικής άδειας.. Προστίθεται 
µάλιστα εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω 
προθεσµίας χωρίς η αρµόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους 
για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού, η βεβαίωση συνδροµής 
των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού τεκµαίρεται 
χορηγηθείσα. 

Με την περίπτωση 4, µε την οποία τροποποιείται το άρθρο 9 του ν. 710/1977 
θεσµοθετείται η τήρηση Μητρώου Ξεναγών, στο οποίο καταχωρίζονται όσοι πληρούν τις 
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του ξεναγού. Η υποχρέωση εγγραφής των ξεναγών 
στο οικείο Μητρώο αποτελεί απλά µια αυτόµατη καταγραφή των διοικούµενων που έχουν 
προβεί σε αναγγελία έναρξης, µε παράλληλη υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών, η 
οποία διευκολύνει την άντληση στοιχείων και την επικαιροποίησή τους από την αρµόδια 
υπηρεσία. Στο άρθρο περιλαµβάνεται και εξουσιοδότηση προς τον Υπουργό Τουρισµού να 
ρυθµίσει µε απόφασή του τα ειδικότερα ζητήµατα του εν λόγω Μητρώου. 
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Με την περίπτωση 5 καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 «Προστασία 
Επαγγέλµατος», που αναφέρονται στις ποινικές κυρώσεις που επιβάλλονται σε όσους 
παρέχουν υπηρεσίες ξεναγού χωρίς να έχουν σχετικό δικαίωµα, καθώς οι διοικητικές 
κυρώσεις του άρθρου 12 που διατηρούνται, αναπροσαρµοζόµενες επί το αυστηρότερο, 
κρίνονται απολύτως επαρκείς και σύµφωνες µε την αρχή της αναλογικότητας.   

Με την περίπτωση 6 τροποποιείται το άρθρο 11 του ν. 710/1977 Αναλυτικά, η 
παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται από νέα διάταξη που προβλέπει σε ποιες 
περιπτώσεις και µε ποιους όρους  δικαιούνται άτοµα που δεν πληρούν τις νόµιµες 
προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού να πραγµατοποιούν κατ’ 
εξαίρεση ξεναγήσεις στην ελληνική επικράτεια άνευ αµοιβής. Επίσης η νέα παράγραφος 2 
του άρθρου 11 προβλέπει τη διαδικασία που ακολουθείται σε περίπτωση έλλειψης ξεναγού 
δυνάµενου να ξεναγήσει σε ορισµένη γλώσσα. Τέλος, η παράγραφος 3 αναφέρεται στην 
προσωρινή και περιστασιακή παροχή υπηρεσιών ξεναγού στην Ελλάδα από υπηκόους 
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περιλαµβανοµένων και των Ελλήνων υπηκόων, οι 
οποίοι είναι νόµιµα εγκατεστηµένοι στα κράτη αυτά και διαθέτουν τα νόµιµα προσόντα για 
την εκεί άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας του ξεναγού, σύµφωνα µε τα 
διαλαµβανόµενα στο Π.∆ 38/2010 και µε τις διατάξεις της µε αρ. 165255/ΙΑ/29-12-2010 (Β’ 
2157) κοινής απόφασης των Υπουργών Παιδείας, ∆ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και 
Πολιτισµού και Τουρισµού. 

Με την περίπτωση 7 τροποποιείται το άρθρο 12 του ν. 710/1977 το οποίο αναφέρεται 
στην εποπτεία των ξεναγών από το Υπουργείο Τουρισµού και καθιερώνει ένα νέο πλέγµα 
διοικητικών κυρώσεων που επιβάλλονται τόσο σε ξεναγούς που δεν ασκούν σύννοµα τις 
επαγγελµατικές τους δραστηριότητες, όσο και σε τουριστικές επιχειρήσεις, οι οποίες, στο 
πλαίσιο άσκησης του έργου τους, συνεργάζονται για την παροχή υπηρεσιών ξεναγού κατά 
παράβαση των άρθρων 2, 3 και 11 του ν. 710/1977. 

Με την περίπτωση 8, η οποία τροποποιεί το άρθρο 14 του ν. 710/1977, θεσµοθετούνται 
ταχύρυθµα προγράµµατα κατάρτισης ξεναγών, τα οποία απευθύνονται σε αποφοίτους 
τµηµάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Αναλυτικότερα, το 
επάγγελµα του ξεναγού µπορούσαν να ασκήσουν µέχρι σήµερα µόνο Έλληνες πολίτες και 
υπήκοοι των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάτοχοι διπλώµατος Σχολή Ξεναγών 
του Οργανισµού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΟΤΕΚ) σύµφωνα µε το άρθρο 2. 
Η διάταξη αυτή  φαίνεται να στρεβλώνει τις συνθήκες λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισµού 
και να έρχεται σε αντίθεση µε την αρχή της αναλογικότητας, καθώς δεν µπορεί να γίνει δεκτό 
ότι το δίπλωµα της Σχολής Ξεναγών του ΟΤΕΚ αποτελεί τη µοναδική επαρκή απόδειξη 
επιστηµονικής κατάρτισης και ποιότητας του ξεναγού. Αντιθέτως, υφίστανται πτυχία 
τµηµάτων σχολών τριτοβάθµιας εκπαίδευσης µε συναφές προς το επάγγελµα του ξεναγού 
αντικείµενο (όπως π.χ.  Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας), που σε 
συνδυασµό µε την παρακολούθηση ολιγόµηνων ταχύρυθµων εκπαιδευτικών σεµιναρίων 
επικεντρωµένων στην τεχνική της ξενάγησης, θα µπορούσαν να αποτελέσουν επαρκή 
διασφάλιση της επιζητούµενης επαγγελµατικής κατάρτισης και ποιότητας. 

Ειδικότερα, τα δύο εδάφια του άρθρου 14 παραµένουν ως έχουν και αριθµούνται ως 
παράγραφος 1, ενώ προστίθενται νέες παράγραφοι 2, 3, 4 και 5, οπού προβλέπεται η 
θεσµοθέτηση ταχύρυθµων προγραµµάτων κατάρτισης ξεναγών. Συγκεκριµένα, στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 14 του ν. 710/1977 προβλέπεται η θεσµοθέτηση ταχύρυθµων 
προγραµµάτων διάρκειας έως δυο (2) µηνών για την κατάρτιση αποφοίτων τµηµάτων 
Αρχαιολογίας, Ιστορίας και Ιστορίας και Αρχαιολογίας πανεπιστηµίων της ηµεδαπής και 
αναγνωρισµένων της αλλοδαπής στην ειδικότητα του ξεναγού, κατόπιν έκδοσης κοινής 
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απόφασης των Υπουργών Τουρισµού και Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 
Αθλητισµού για τον καθορισµό του ακριβούς αναλυτικού προγράµµατός τους. 

Με την προτεινόµενη αυτή διάταξη, που αντανακλά και τις απόψεις της Επιτροπής 
Ανταγωνισµού, όπως αυτές αποτυπώνονται στην υπ.’ αριθ. 18/VI/2012 Γνωµοδότησή της (Β’ 
752), σε συνδυασµό την παράγραφο 5 του άρθρου 14 του ν. 710/1977, παρέχεται η 
δυνατότητα εξειδίκευσης και πρόσβασης στο επάγγελµα του ξεναγού, και µάλιστα µε όρους 
ισότιµους προς τους απόφοιτους της δηµόσιας σχολής ξεναγών του ΟΤΕΚ, που µέχρι σήµερα 
ήταν η µοναδική που δραστηριοποιούνταν στον εν λόγω κλάδο. Με τον τρόπο αυτό το 
Υπουργείο Τουρισµού αίρει µία προϋπόθεση που αποτελούσε αδικαιολόγητο εµπόδιο 
εισόδου στο επάγγελµα του ξεναγού, επιδιώκοντας την κατ’ ουσίαν απελευθέρωση του 
επαγγέλµατος στην πράξη. 

Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ότι τα σεµινάρια θα πραγµατοποιούνται τουλάχιστον 
τρεις φορές το χρόνο και παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Τουρισµού για την έκδοση 
απόφασης που θα ρυθµίζει ειδικότερα τον τόπο και χρόνο υλοποίησης των ταχύρυθµων 
προγραµµάτων, τη διαδικασία,  τα κριτήρια εισαγωγής των υποψηφίων, τον αριθµό των 
καταρτιζοµένων και την οικονοµική επιβάρυνση για την συµµετοχή στα εν λόγω ταχύρυθµα 
σεµινάρια, ενώ αναφέρεται η άριστη γνώση ξένης γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση για 
τη συµµετοχή στα προγράµµατα αυτά. Στην παράγραφο 4 τέλος διαλαµβάνεται ρύθµιση για 
τη διαδικασία πρόσληψης του ωροµίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού των εν λόγω 
προγραµµάτων, προκειµένου να εξασφαλιστεί τόσο η αποτελεσµατική πλήρωση των 
απαιτούµενων θέσεων εκπαιδευτικών, όσο και η αποφυγή υπερβολικών και δυσανάλογων 
δαπανών για την εν λόγω διαδικασία. 
 
Υποπαράγραφος  Ι∆.2. Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ναυτιλίας 

 
Με την περίπτωση 1 προβλέπεται η υπογραφή συνυποσχετικού µεταξύ της Ελληνικής 

Κυβέρνησης και της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας για οικοιοθελή συνεισφορά της 
τελευταίας για τη στήριξη της ελληνικής οικονοµίας. 

 
Με την περίπτωση 2 αντικαθίσταται η διάταξη του άρθρου 10 «Μεταβατικές διατάξεις» 

του π.δ. 103/11 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και πρότυπα για τους οργανισµούς 
επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες των ναυτικών αρχών 
σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 
23ης Απριλίου 2009» (Α’236) µε την οποία είχε προβλεφθεί ότι: «Οι συναφθείσες διµερείς 
συµφωνίες µε τους ήδη εξουσιοδοτηµένους αναγνωρισµένους οργανισµούς κατά την έναρξη 
ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι να συναφθούν νέες το αργότερο εντός 
έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος.». Επισηµαίνεται ότι η προτεινόµενη διάταξη δεν 
ενσωµατώνει απαίτηση της προαναφερθείσας ή άλλων διατάξεων. Στην Υπουργική απόφαση 
4113.190/01/2004/25.02.2004 (Β’ 379), όπως τροποποιήθηκε µε την Υπουργική απόφαση . 
4113.200/01/2005/ 01.04.2005 (Β’ 419) και ισχύει, έχει συµπεριληφθεί το κείµενο της 
πρότυπης συµφωνίας δυνάµει της οποίας η χώρα µας εξουσιοδοτεί µε διµερείς συµφωνίες 
τους παρακάτω αναγνωρισµένους οργανισµούς: 

American Bureau of Shipping (ABS) 
Bureau Veritas (BV)   
China Classification Society (CCS)   
Det Norske Veritas (DNV)   
Germanischer Lloyd (GL)  
Korean Register (KR)  
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Lloyd’s Register (LR)  
Nippon Kaiji Kyokai (NK)  
Registro Italiano Navale (RINA)  
Russian Maritime Register of Shipping (RS).  
Στην πρότυπη συµφωνία συµπεριλαµβάνονται και εξουσιοδοτήσεις προς τους ως άνω 

αναγνωρισµένους οργανισµούς για υπηρεσίες που προβλέπονται από ειδικές απαιτήσεις της 
Αρχής (νοµοθετικές διατάξεις) πολλές εκ των οποίων καταργήθηκαν ή τροποποιήθηκαν. 
Επιπροσθέτως µε το ν. 4078/2012 (Α’179) κυρώθηκε από τη χώρα µας η ∆ιεθνής Σύµβαση 
Εργασίας (MLC 2006), και µε διατάξεις της εν λόγω Σύµβασης προβλέπεται δυνατότητα 
παροχής εξουσιοδότησης της Αρχής σε Οργανισµούς για εξέταση πιστοποίηση υπόχρεων 
πλοίων. Συνεπεία των ανωτέρω αλλά και για να µην προκληθεί αυτοδίκαιη λήξη των 
συµφωνιών µε την Αρχή χωρίς να έχει προηγηθεί η συνυπογραφή λόγω προθεσµίας 
(7.11.2012) νέων συµβάσεων, όπως προβλέπεται στην υπό τροποποίηση διάταξη του άρθρου 
10 «Μεταβατικές διατάξεις» του π.δ. 103/11 «Σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και πρότυπα 
για τους οργανισµούς επιθεώρησης και ελέγχου πλοίων και για τις συναφείς δραστηριότητες 
των ναυτικών αρχών σύµφωνα µε την Οδηγία 2009/15/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συµβουλίου της 23ης Απριλίου 2009» (Α’236) δηµιουργείται η επείγουσα ανάγκη, 
όπως αυτή τροποποιηθεί, ώστε οι συναφθείσες διµερείς συµφωνίες µε τους ήδη 
εξουσιοδοτηµένους αναγνωρισµένους οργανισµούς να εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι να 
συναφθούν νέες (που θα περιλαµβάνουν τις προαναφερθείσες διατάξεις της MLC 2006) το 
αργότερο εντός δύο ετών από την αρχική δηµοσίευση του εν λόγω π.δ., δηλαδή µέχρι τις 
7.11.2013. Η προσθήκη νοµοθετικής ρύθµισης προτείνεται, ώστε να δοθεί ο απαραίτητος 
χρόνος για να καταστεί δυνατή η ρύθµιση των αναγκαίων λεπτοµερειών σε επίπεδο 
νοµοθετικής διάταξης, οι οποίες επιβάλλονται από τις τρέχουσες και επείγουσες συνθήκες 
και τις εν γένει υποχρεώσεις της χώρας σχετικά µε την παροχή εξουσιοδότησης στους 
προαναφερθέντες οργανισµούς. 

 
 
Υποπαράγραφος  Ι∆.3. Πρακτορεία Εφηµερίδων και Περιοδικών 

 
Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1 προβλέπεται ρητά το δικαίωµα κάθε φυσικού και 

προσώπου να προβεί στην ίδρυση και λειτουργία Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών 
µε µόνη την υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της εν λόγω δραστηριότητας, σύµφωνα 
µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 2 προβλέπεται ο καθορισµός µε απόφαση του αρµόδιου 
Υπουργού των δικαιολογητικών, που πρέπει να συνοδεύουν την αναγγελία έναρξης της 
δραστηριότητας ίδρυσης και λειτουργίας Πρακτορείου Εφηµερίδων και Περιοδικών, 
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 3919/2011 (Α΄ 32). 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 καταργείται η διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του ν. 1436/1984 (Α΄ 54), διότι επιβάλλει την υποχρέωση στα Πρακτορεία Εφηµερίδων και 
Περιοδικών να διακινούν τα εκδιδόµενα εκτός της έδρας τους έντυπα µόνο µέσω των 
υποπρακτορείων του τόπου έκδοσής τους. 

 
Υποπαράγραφος  Ι∆.4. Εφηµεριδοπώλες- Πώληση και διακίνηση εφηµερίδων, 
περιοδικών και εν γένει εντύπων 
 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 1: 
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α) Προβλέπεται ρητά το δικαίωµα κάθε φυσικού ή νοµικού προσώπου να πωλεί και να 
διακινεί εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα, στο πλαίσιο της κατάργησης των 
περιορισµών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµάτων. 

β) Προβλέπεται ρητά, στο πλαίσιο της κατάργησης των περιορισµών στην πρόσβαση και 
άσκηση επαγγελµάτων, ότι οι εφηµερίδες, τα περιοδικά και τα έντυπα εν γένει µπορούν να 
πωλούνται χωρίς περιορισµούς από κάθε εγκατάσταση, υπαίθρια ή στεγασµένη, χωρίς να 
απαιτείται η δραστηριότητα αυτή να αποτελεί τη µοναδική ή την κύρια δραστηριότητα που 
ασκείται στην εν λόγω εγκατάσταση. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης  2 καταργούνται διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας, 
που προβλέπουν περιορισµούς στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελµατικών δραστηριοτήτων 
συναφών µε την πώληση και διακίνηση εφηµερίδων, περιοδικών και εντύπων εν γένει. 

Ειδικότερα: 
α. Καταργείται το άρθρο µόνον του αναγκαστικού νόµου της 28/28 Μαϊου 1935 (Α` 219), 

όπως είχε συµπληρωθεί µε τη διάταξη του άρθρου 16 του ν.δ. 4231/1962 (Α΄ 105), διότι 
προβλέπει περιορισµένο αριθµό προσώπων, τα οποία δικαιούνται να κυκλοφορούν και να 
µεταφέρουν εφηµερίδες και περιοδικά στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, 

β. Καταργείται το άρθρο 4 του ν. 73/1944 (Α΄ 37), όπως ισχύει µετά την τροποποίησή του 
µε το άρθρο 3 του ν. 117/1945 (Α΄ 29) και την επαναφορά του σε ισχύ µε το άρθρο 2 του ν. 
10/1975 (Α΄ 34), διότι πρόκειται για µία αναχρονιστική διάταξη, η οποία επιτρέπει την 
εισαγωγή περιορισµών ως προς την άσκηση των δραστηριοτήτων των συναφών µε την 
πώληση, την κυκλοφορία και εν γένει τη διακίνηση των εφηµερίδων. Πιο συγκεκριµένα, 
προβλέπει τη δυνατότητα καθορισµού µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού της τιµής 
πώλησης των εφηµερίδων, του σχήµατος αυτών, τον τρόπο κυκλοφορίας τους, την οργάνωση 
της πρακτόρευσής τους κ.α. 

γ. Καταργείται το ν.δ. 2943/1954 (Α΄ 181), διότι προβλέπει: α) περιορισµούς ως προς τα 
πρόσωπα, που δικαιούνται να πωλούν και να διανέµουν εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει 
έντυπα, β) περιορισµούς ως προς τις εγκαταστάσεις από τις οποίες µπορούν να πωλούνται 
εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα, γ) τον καθορισµό µε αποφάσεις κρατικών 
οργάνων της αµοιβής των εφηµεριδοπωλών και των περιπτέρων. 

δ. Καταργείται η παράγραφος 2 και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 54 
του α.ν. 1093/1938 (Α΄ 68), διότι προβλέπουν περιορισµούς ως προς τα πρόσωπα, τα οποία 
δικαιούνται να πωλούν εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα. 

ε. Καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 (Α’ 159), διότι 
προβλέπει αποκλειστικό δικαίωµα των εφηµεριδοπωλών να εφοδιάζουν τα τοπικά σηµεία 
πώλησης µε εφηµερίδες, περιοδικά και εν γένει έντυπα. 

στ. Καταργούνται οι παράγραφοι 1 και 3 του άρθρου 6 του ν. 1436/1984, διότι 
προβλέπουν περιορισµούς ως προς την κατώτατη τιµή ορισµένων κατηγοριών εφηµερίδων.  

Σηµειώνεται ότι η ισχύς των εν λόγω διατάξεων έχει ήδη λήξει, καθώς µε την παράγραφο 
5 του ίδιου άρθρου είχε οριστεί ότι αυτές ισχύουν µέχρι την 31.12.1985. Η ισχύς τους 
παρατάθηκε διαδοχικά µε υπουργικές αποφάσεις µέχρι 31.12.1987. Ωστόσο, για λόγους 
ασφάλειας δικαίου είναι σκόπιµη και η ρητή κατάργησή τους. 

Με τις διατάξεις της περίπτωσης 3 καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη η 
οποία αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. 

 
 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΕ’  
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Προσαρµογή στην οδηγία 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 «για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων 

χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές»  και άλλες διατάξεις 
 

Σκοπός των διατάξεων της παρούσας παραγράφου είναι η εξειδίκευση και ο 
εκσυγχρονισµός της νοµοθεσίας που καλύπτει τη µίσθωση οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές 
εµπορευµατικές µεταφορές. Επιλέγεται δε αυτό να γίνει µε την προσαρµογή της Ελληνικής 
νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας 2006/1/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου 2006 "για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς 
οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και άλλες διατάξεις" [Επίσηµη Εφηµερίδα 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) L 33 της 4.2.2006, σελ. 82 επ.]. Η οδηγία 2006/1/ΕΚ 
κωδικοποίησε την προηγούµενη οδηγία 84/647/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 19ης ∆εκεµβρίου 
1984 (ΕΕ L 335 της 22.12.1984, σ. 72), η οποία είχε τροποποιηθεί ουσιαστικά µε την οδηγία 
90/398/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 31.7.1990 (ΕΕ L 202 της 31.7.1990, σ. 46). Η οδηγία 
84/647/ΕΟΚ είχε ενσωµατωθεί στην εθνική µας νοµοθεσία µε το π.δ. 91/1988 (Α' 42) και η 
οδηγία 90/398/ΕΟΚ είχε ενσωµατωθεί µε το π.δ. 209/1991 (Α' 79). Αντί λοιπόν της µερικής 
τροποποίησης προηγούµενων νοµοθετηµάτων, επελέγη η προσαρµογή στην 
κωδικοποιούµενη κοινοτική νοµοθεσία µε νέα πλήρη νοµοθετική διάταξη.  

Με τις παρούσες διατάξεις επιχειρείται η ορθή ενσωµάτωση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ στο 
ελληνικό δίκαιο, µέσω της κατάργησης των περιορισµών που είχαν τεθεί στα προεδρικά 
διατάγµατα, τα οποία δεν προβλέπονταν από την οδηγία. Κύριος λόγος κατάργησης των εν 
λόγω περιορισµών είναι ότι η εφαρµογή τους συντελούσε στην αποµάκρυνση από τους 
στόχους της οδηγίας, που είναι η βέλτιστη κατανοµή των πόρων και η δυνατότητα χρήσης 
µισθωµένων οχηµάτων. Επίσης η οδηγία στοχεύει στην βελτίωση της παραγωγικότητας των 
επιχειρήσεων µέσω της ευελιξίας που παρέχει η δυνατότητα χρησιµοποίησης µισθωµένων 
οχηµάτων για την πραγµατοποίηση οδικών εµπορευµατικών µεταφορών. Οι ανωτέρω στόχοι 
εξυπηρετούνται καλύτερα µέσω της κατάργησης των εθνικών περιορισµών που αφορούν την 
µέγιστη διάρκεια της µίσθωσης, τον ελάχιστο αριθµό ιδιόκτητων οχηµάτων που πρέπει να 
διαθέτει ένας οδικός µεταφορέας προκειµένου να µισθώσει φορτηγό όχηµα, καθώς και τον 
περιορισµό στο ανώτατο µεικτό βάρος του φορτηγού οχήµατος που µπορεί να µισθώσει µια 
µη µεταφορική επιχείρηση. Με την εξάλειψη των περιορισµών αυτών και τη βελτίωση των 
όρων χρήσης µισθωµένων οχηµάτων αναµένεται να επιτευχθεί η πληρέστερη κάλυψη των 
αναγκών των καταναλωτών, καθώς και η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας σε σχετιζόµενες 
µε τη δραστηριότητα αυτή επιχειρήσεις. 

Ταυτόχρονα µε την ενσωµάτωση της οδηγίας 2006/1/ΕΚ, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις  
επιχειρούν να ρυθµίσουν µε συνολικό τρόπο τα θέµατα που σχετίζονται µε τις µισθώσεις 
φορτηγών οχηµάτων, κάθε τύπου, δεδοµένου ότι οι ισχύουσες διατάξεις ήταν διάσπαρτες σε 
νοµοθετήµατα και κανονιστικές πράξεις.  
Με τις διατάξεις των άρθρων του παρόντος προβλέπονται ειδικότερα τα ακόλουθα: 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.1. 
Ορισµοί 
Άρθρο 1 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ  

Αναφέρονται οι ορισµοί των εννοιών. Οι ορισµοί του οχήµατος και του µισθωµένου 
οχήµατος προέρχονται από την οδηγία 2006/1/ΕΚ. Για τους υπόλοιπους όρους του σχεδίου 
νόµου γίνεται παραποµπή στα βασικά νοµοθετήµατα του τοµέα εµπορευµατικών µεταφορών 
για λόγους οµοιογένειας του δικαίου. 
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Υποπαράγραφος ΙΕ’.2. 
Άρθρο 2 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ  

Μεταφέρεται αυτούσιο το άρθρο 2 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. Στο άρθρο 
αυτό προσδιορίζονται οι όροι βάσει των οποίων επιτρέπεται να χρησιµοποιούνται στο 
ελληνικό έδαφος για τις εµπορευµατικές µεταφορές µεταξύ των κρατών µελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης τα οχήµατα που έχουν µισθώσει οι επιχειρήσεις οι εγκατεστηµένες στο 
έδαφος άλλου κράτους µέλους. 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.3. 
Άρθρο 3 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ  

Λαµβάνονται µέτρα εφαρµογής του άρθρου 3 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ. Απαλείφονται οι 
περιορισµοί που υπήρχαν στην προηγούµενη νοµοθεσία και προέβλεπαν:  

α. ότι η µεταφορική επιχείρηση έπρεπε να διαθέτει τουλάχιστον ένα ιδιόκτητο φορτηγό 
δηµοσίας χρήσης προκειµένου να µισθώσει φορτηγό όχηµα,  

β. ότι ο αριθµός των µισθωµένων φορτηγών οχηµάτων µιας µεταφορικής επιχείρησης δεν 
µπορούσε να υπερβαίνει το διπλάσιο του αριθµού των ιδιόκτητων φορτηγών δηµοσίας 
χρήσης της επιχείρησης, 

γ. ότι οι µη µεταφορικές επιχειρήσεις και επαγγελµατίες µπορούσαν να µισθώνουν µόνον 
φορτηγά ιδιωτικής χρήσης µεικτού βάρους έως έξι τόνων από άλλες µη µεταφορικές 
επιχειρήσεις και επαγγελµατίες.  

Σηµειώνεται ότι η σχετική νοµοθεσία και η άρση των γενικών περιορισµών αναφέρεται σε 
κάθε τύπου φορτηγά που καλύπτονται από τις εν λόγω διατάξεις, όπως π.χ. βυτιοφόρα. 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.4. 
Μίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων µικτού βάρους έως και 3,5 τόνων από επιχειρήσεις 
και ιδιώτες 

Βασική καινοτοµία που εισάγεται µε την υποπαράγραφο αυτή είναι η αναγνώριση σε 
ιδιώτες της δυνατότητας µίσθωσης φορτηγού οχήµατος µεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων 
από επιχειρήσεις εκµίσθωσης για την εξυπηρέτηση των ιδιωτικών µεταφορικών αναγκών 
τους. Στόχος της ρύθµισης είναι να µειωθεί η οικονοµική επιβάρυνση των ιδιωτών και να 
τους δοθεί ευελιξία για τις µη εµπορικές µεταφορές τους. Η ρύθµιση αυτή θα επιτρέψει 
επίσης την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών προσώπων που δεν πληρούσαν τις 
προϋποθέσεις χορήγησης άδειας κυκλοφορίας φορτηγού ιδιωτικής χρήσης σύµφωνα µε το 
ν.δ. 49/1968 (Α' 294), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 1959/1991 (Α' 123). 

Η δυνατότητα της µίσθωσης φορτηγού οχήµατος µεικτού βάρους κάτω των 3,5 τόνων από 
επιχειρήσεις εκµίσθωσης αναγνωρίζεται και στις µη µεταφορικές επιχειρήσεις και 
επαγγελµατίες, για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών τους, χωρίς να απαιτείται η 
συνδροµή των προϋποθέσεων του ν.δ. 49/1968.  

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.5. 
Επιχειρήσεις εκµίσθωσης  

Ρυθµίζεται η εκµίσθωση φορτηγών οχηµάτων µεικτού βάρους έως τρεισήµισυ τόνων από 
επιχειρήσεις εκµίσθωσης. Αυτή η ρύθµιση προβλεπόταν στην υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011 
(Β' 1290) και εντάσσεται στο παρόν σχέδιο νόµου για λόγους ενότητας της νοµοθεσίας. 
Απαλείφεται ο περιορισµός που υπήρχε στην υ.α. Β4/οικ27851/3242/2011, σύµφωνα µε τον 
οποίο η ελάχιστη διάρκεια µίσθωσης από εταιρεία εκµίσθωσης ήταν τα δύο έτη. Κατά 
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συνέπεια είναι επιτρεπτή η µίσθωση µικρού φορτηγού οχήµατος για οποιοδήποτε χρονικό 
διάστηµα, ακόµα και ηµερών ή ωρών, ανάλογα µε τις µεταφορικές ανάγκες του µισθωτή. 

Το όχηµα µεικτού βάρους κάτω των τρεισήµισι τόνων, το οποίο µισθώνει επιχείρηση ή 
επαγγελµατίας για την εξυπηρέτηση των µεταφορικών αναγκών της επιχείρησης ή του 
επαγγέλµατός του, µπορεί οδηγείται είτε από τα πρόσωπα που αναφέρονται ως µισθωτής ή 
οδηγοί στο συµφωνητικό µίσθωσης είτε από πρόσωπα που αποδεικνύεται εγγράφως ότι 
συνδέονται µε την επιχείρηση µε οποιονδήποτε τρόπο, όπως ενδεικτικά σύµβαση 
εξαρτηµένης εργασίας, σύµβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύµβαση έργου 
(εργολαβία). 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.6. 
Συµφωνητικό µίσθωσης 

Προβλέπεται το συµφωνητικό που καταρτίζεται για τη σύµβαση µίσθωσης και η 
διαδικασία θεώρησής του από τις αρµόδιες υπηρεσίες. Επίσης προβλέπει ότι η αρµόδια 
υπηρεσία µεταφορών της Περιφέρειας εντός της ίδιας ηµέρας ελέγχει και βεβαιώνει επί του 
µισθωτηρίου ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του ν.δ. 49/1968 σε περίπτωση όπου 
επιχείρηση ή επαγγελµατίας µισθώνει φορτηγό άνω των 3,5 τόνων ιδιωτικής ή δηµοσίας 
χρήσης από άλλη µεταφορική ή µη επιχείρηση. Ο περιορισµός που προέβλεπε το π.δ. 
209/1991, σύµφωνα µε τον οποίο ο χρόνος µίσθωσης του οχήµατος δεν µπορεί να υπερβαίνει 
τα τρία έτη, δεν διατηρείται. 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.7. 
Έλεγχος νοµιµότητας κυκλοφορίας µισθωµένων οχηµάτων 

Ορίζονται τα έγγραφα που πρέπει να βρίσκονται στο µισθωµένο όχηµα και να 
επιδεικνύονται στα όργανα ελέγχου καθ' οδόν, προκειµένου να γίνεται έλεγχος της 
νοµιµότητας της µίσθωσης. Σηµειώνεται ότι οι κυρώσεις που επιβάλλονται για την τήρηση 
του παρόντος νόµου, προβλέπονται στον ν.3446/2006.  

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.8. 
Άρθρο 5 Οδηγίας 2009/1/ΕΚ 

Μεταφέρεται αυτούσιο το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/1/ΕΚ στο εθνικό δίκαιο. 
 

Υποπαράγραφος ΙΕ’.9. 
Παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον αρµόδιο Υπουργό για τη ρύθµιση τεχνικών 

λεπτοµερειών που αφορούν τη διοικητική διαδικασία ενώπιον των υπηρεσιών µεταφορών της 
Περιφέρειας και τα συνοδευτικά έγγραφα που αποδεικνύουν τη νοµιµότητα της κυκλοφορίας 
του µισθωµένου οχήµατος, εφόσον κριθεί απαραίτητο τα ανωτέρω να προσδιοριστούν 
περαιτέρω. 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.10. 
Μεταβατικές διατάξεις 

Ρυθµίζεται η τύχη των µισθώσεων που έχουν ήδη συναφθεί υπό το καθεστώς των 
διατάξεων που καταργούνται. 

 
Υποπαράγραφος ΙΕ’.11. 
Καταργούµενες διατάξεις 

Καταργούνται ρητά οι κανονιστικές διατάξεις που ρύθµιζαν τα ίδια θέµατα µε τον 
παρόντα νόµο. 
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Πίνακας αντιστοιχίας των υποπαραγράφων µε τα άρθρα της οδηγίας 2006/1/ΕΚ 
 
Άρθρο 1 οδηγίας 2006/1/ΕΚ Υποπαράγραφος ΙΕ.1. σχεδίου νόµου  
Άρθρο 2 οδηγίας 2006/1/ΕΚ Υποπαράγραφος ΙΕ.2. σχεδίου νόµου 
Άρθρο 3 οδηγίας 2006/1/ΕΚ Υποπαράγραφος ΙΕ.3. σχεδίου νόµου 
Άρθρο 5 οδηγίας 2006/1/ΕΚ Υποπαράγραφος ΙΕ.8. σχεδίου νόµου 
 
 

ΙΣΤ. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ 
 
Με την παράγραφο ΙΣΤ. ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.  
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Αθήνα,  5 Νοεµβρίου 2012   

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ  

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ    

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ   

 

 

 

 

ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ  

  ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ   

 

 

 

 

ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ   
  

 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ  

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ  

∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ   

 

 

 

 

 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, 

ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ  

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ     ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ     

ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ  

ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 

 ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

& ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ  

 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ    ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ    
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ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ   

 

 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ  

 ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ  

 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 

 

 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ   

 ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ  

& ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ  

 

 

 

 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ  
  

∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ  

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ  

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ    

 ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

 

 

 

 

 
ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ   
  

 

 
 ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 

 

 

 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ   

 ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  

 

 

 

 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ  
 

  

 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  

 

 

 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ  

 

 


