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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Με την προτεινόµενη ρύθµιση ενσωµατώνεται στην

ελληνική έννοµη τάξη το πλαίσιο τακτικού ελέγχου των
επιχειρήσεων, όπως προβλέπεται στην Οδηγία
2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου της 26ης Ιουνίου 2013 σχετικά µε τις ετήσιες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, τις ενοποιηµένες
χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις
επιχειρήσεων ορισµένων µορφών, την τροποποίηση της
Οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συµβουλίου και την κατάργηση των Οδηγιών
78/660/ΕΟΚ του Συµβουλίου. Άξονας της προτεινόµενης
ρύθµισης είναι η ελάφρυνση των µικρών επιχειρήσεων
από δυσανάλογες διοικητικές επιβαρύνσεις, καθιστώ-
ντας ως προς αυτές προαιρετικό τον τακτικό έλεγχο, ε-
νώ ταυτόχρονα, προβλέπεται αναµόρφωση του ελεγκτι-
κού πλαισίου, θεσπίζοντας κανόνες που εγγυώνται τη
διαφάνεια και την έγκυρη πληροφόρηση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Δ.49/1968
(Α΄ 294)
Με τις υπόψη διατάξεις επιδιώκεται η άρση των περιο-

ρισµών στη χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας φορτη-
γών ιδιωτικής χρήσης µε την κατάργηση της απόδειξης
της πραγµατοποίησης ακαθάριστων εσόδων ως προϋπό-
θεσης για την χορήγηση των αδειών κυκλοφορίας. Με
τον τρόπο αυτό αναµένεται ότι θα διευκολυνθούν οι επι-
χειρήσεις στην απόκτηση την απαιτούµενων µεταφορι-
κών µέσων για την άσκηση της επαγγελµατικής τους
δραστηριότητας. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ-
ΤΩΝ

1. Με την προτεινόµενη ρύθµιση αίρεται ο νοµοθετι-
κός καθορισµός της ανώτατης διάρκειας συντήρησης
του παστεριωµένου γάλακτος, η οποία πλέον θα ορίζε-
ται µε ευθύνη του παρασκευαστή. Η ρύθµιση στοχεύει
στην πλήρη ενσωµάτωση στην ελληνική νοµοθεσία του
σχετικού ενωσιακού δικαίου, και προβλέπεται να δώσει
νέα ώθηση στην αγορά του παστεριωµένου γάλακτος, ε-
νισχύοντας τις ροές εισαγωγών και εξαγωγών, µέσω της
παροχής µεγαλύτερης χρονικής ευελιξίας στους παρα-
γωγούς. Ταυτόχρονα, δεν διακινδυνεύεται η προστασία
των καταναλωτών και της δηµόσιας υγείας.

2. α. Τροποποίηση άρθρου 2 παρ. 8 Ν. 3526/2007: Η
διάκριση µεταξύ αρτοποιείων και πρατηρίων πώλησης

άρτου, δηµιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές και δεν
εγγυάται ότι οι καταναλωτές αντιλαµβάνονται τη διαφο-
ρά µεταξύ των δύο. Με την προτεινόµενη τροποποίηση,
εγκαταστάσεις πρατηρίων πώλησης άρτου που προβαί-
νουν σε έψηση άρτου από έτοιµα προϊόντα ζύµης και
που διαθέτουν τις απαραίτητες εγκαταστάσεις περάτω-
σης της έψησης του άρτου θα µπορούν να κάνουν χρήση
της ονοµασίας "αρτοποιείου". Εξάλλου, οι αρτοποιοί θα
µπορούν να διευκρινίζουν και να τονίζουν (µε σχετικές
σηµάνσεις, πινακίδες κλπ) αν η παραγωγή λαµβάνει χώ-
ρα εξ ολοκήρου στην επιχείρησή τους ή αν εκεί του λαµ-
βάνει χώρα µόνο η τελική έψηση. Επιπρόσθετα, σηµεία
πώλησης άρτου που δεν διαθέτουν εγκαταστάσεις έψη-
σης, θα αποκλείονται από το δικαίωµα της χρήσης του ό-
ρου "αρτοποιείου" ή συναφών όρων. Με τον τρόπο αυτό
ενισχύεται αφενός ο ανταγωνισµός και αφετέρου οι κα-
ταναλωτές θα έχουν περισσότερες επιλογές.
β. Τροποποίηση εδαφίου 2 της παραγράφου 1 του άρ-

θρου 4 του νόµου 3526/2007: Με την παρούσα τροποποί-
ηση, αίρονται οι περιορισµοί αναφορικά µε τα σηµεία πώ-
λησης άρτου. Συγκεκριµένα, η προηγούµενη ρύθµιση, α-
παγόρευε αφενός την πώληση άρτου σε ιχθυοπωλεία,
περίπτερα, κρεοπωλεία, πτηνοπωλεία και παντοπωλεία
και αφετέρου σε καταστήµατα που δεν πωλούν τρόφιµα
ή ποτά. Ήδη µε την προτεινόµενη ρύθµιση αίρονται οι
περιορισµοί αυτοί, προσβλέποντας σε µία αύξηση της
ζήτησης προϊόντων άρτου ή αρτοσκευασµάτων, καθώς
σε κάθε περίπτωση για την δηµιουργία σηµείων πώλη-
σης άρτου θα είναι απαραίτητη ή τήρηση των αυστηρών
υγειονοµικών και οικοδοµικών κανόνων προκειµένου να
διαφυλάσσεται η υγείας των καταναλωτών. Με την άρση
των περιορισµών αυτών θα δηµιουργηθεί περισσότερη
ζήτηση για άρτο και αρτοσκευάσµατα οδηγώντας σε αύ-
ξηση των πωλήσεων και θα διευκολύνεται και ο κατανα-
λωτής.

3. Με την προτεινόµενη διάταξη σκοπείται η περαιτέ-
ρω αποσαφήνιση του µεταφορικού έργου που µπορούν
να διενεργούν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας
χρήσης, το οποίο συνίσταται στη µεταφορά προσχηµατι-
σµένης οµάδας προσώπων και αποσκευών, όπως ρητώς
περιγράφεται στις περιπτώσεις των στοιχείων α΄- η΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του νόµου 711/1977. Περαιτέρω, α-
παγορεύεται ρητώς η εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου
όπως αυτό εκτελείται από τις τακτικώς αστικές και υπε-
ραστικές επιβατικές γραµµές.

4. Στο πλαίσιο της πλήρους απελευθέρωσης της τουρι-
στικής αγοράς και της προσαρµογής αυτής στα νέα οικο-
νοµικά και φορολογικά δεδοµένα, καταργείται το όριο
των τριάντα (30) ηµερών που προβλεπόταν στις καταρ-
γούµενες νοµοθετικές διατάξεις για το χαρακτηρισµό
της µίσθωσης ως τουριστικής. Η έναρξη ισχύος του νέου
σχετικού θεσµικού πλαισίου από την 1η Νοεµβρίου 2015
αποσκοπεί στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηµατι-
κότητας και δραστηριότητας.

5. Καταργείται η υποχρέωση διατήρησης προς πώληση
µεµονωµένων τεµαχίων προϊόντος που αποτελεί µέρος
προωθητικής ενέργειας, η οποία προϋποθέτει την αγορά
δύο συσκευασιών.

6. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, διατηρείται ο καθορι-
σµός των συγκεκριµένων εκπτωτικών περιόδων, αλλά
ταυτόχρονα παρέχεται η ευκαιρία σε κάθε επιχείρηση να
προβεί σε πώληση εµπορευµάτων σε µειωµένες τιµές,



πέραν αυτών των περιόδων, συνεκτιµώντας τις ανάγκες
του καταναλωτικού κοινού και τους σχετικούς επιχειρη-
µατικούς κινδύνους.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Ελλάδα ως ισότιµο µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

δεσµεύεται να εναρµονίσει το θεσµικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας της ελληνικής αγοράς ενέργειας, Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου (ΦΑ) µε το ισχύον πλαίσιο του τρίτου ε-
νεργειακού πακέτου που προωθεί συστηµατικά η Ε.Ε σε
όλα τα κράτη µέλη προκειµένου οργανώσει την ‘Ενερ-
γειακή Ένωση» της Ευρώπης, όπως διακήρυξε προσφά-
τως.
Στόχος της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής εσωτερικής

αγοράς ενέργειας στον Ηλεκτρισµό και στο ΦΑ είναι η
δηµιουργία µιας ανοικτής ενεργειακής αγοράς που θα
παρέχει, σε όλους τους καταναλωτές, τη δυνατότητα να
επιλέγουν ελεύθερα προµηθευτή στο ρεύµα και το ΦΑ ,
σε όλους τους προµηθευτές να προµηθεύουν ελεύθερα
ενέργεια στους πελάτες τους, και στην οικονοµία να α-
ξιοποιεί τις νέες σύγχρονες ενεργειακές υποδοµές και
να περιορίζει το κόστος της ενέργειας στις παραγωγικές
δραστηριότητες της χώρας.
Ωστόσο διατηρούνται ακόµη εµπόδια και φραγµοί

στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής ενεργειακής αγοράς ,
κυρίως στην πρόσβαση στα δίκτυα, διαφορετικές ταχύ-
τητες στα κράτη µέλη στις προσπάθειες της σταδιακής
ολοκλήρωσης της ενεργειακής αγοράς, αποκλίσεις στις
τιµές καταναλωτή στη χονδρεµπορική και λιανική αγορά,
στην ελεύθερη επιλογή προµηθευτή για τους καταναλω-
τές, νέες ευκαιρίες για όλες τις επιχειρήσεις, αύξηση
του διασυνοριακού και εσωτερικού εµπορίου, ασφάλεια
και διαφοροποίηση στον εφοδιασµό, ανταγωνιστικές τι-
µές και υψηλότερη ποιότητα παρεχοµένων υπηρεσιών,
βελτίωση του µείγµατος καυσίµου και της αειφόρου ανά-
πτυξης.
Στο πλαίσιο αυτής της πραγµατικότητας, επιχειρείται

και στη χώρα µας η εναρµόνιση µε το µοντέλο αγοράς
που οικοδοµείται στην Ε.Ε µε το τρίτο ενεργειακό πακέ-
το (Target model) στον Ηλεκτρισµό και το ΦΑ.
Ειδικότερα δροµολογείται η προσαρµογή της λιανικής

αγοράς ΦΑ µε τα ισχύοντα στα άλλα κράτη µέλη. Απαι-
τείται για αυτό ο διαχωρισµός (Unbundling) των ήδη λει-
τουργούντων επιχειρήσεων διανοµής ΦΑ των γνωστών
ΕΠΑ που λειτουργούν µέχρι σήµερα µε απόκλιση από το
ισχύον θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας των δικτύων, λόγω
εγκεκριµένων από την Κοµισιόν παρεκκλίσεων που θε-
σµοθετήθηκαν κατά την αρχική συγκρότησή τους . Ανά-
λογος διαχωρισµός έχει υλοποιηθεί πρόσφατα στην Με-
ταφορά του ΦΑ (υψηλή πίεση) µε τη δηµιουργία της ΔΕ-
ΣΦΑ.
Απαιτείται για αυτό η τροποποίηση και συµπλήρωση

του νόµου 4001/2011 (Α΄ 179). 
Το µοντέλο ΦΑ που είναι θεσµοθετηµένο σε όλα τα

κράτη µέλη της Ε.Ε εφαρµόζει ήδη το διαχωρισµό των
δραστηριοτήτων της λιανικής, µε τη λειτουργία δύο επι-
χειρήσεων, Διαχείρισης και Διανοµής, ρυθµιζόµενη δρα-

στηριότητα Διανοµής µε αντικειµενικούς κανόνες πρό-
σβασης τρίτων στα δίκτυα και πλήρες άνοιγµα της αγο-
ράς µε σταδιακή κατάργηση των περιορισµών στην προ-
µήθεια.
Στόχοι του ήδη λειτουργούντος διαχωρισµού, η επί-

τευξη ανταγωνιστικών τιµών στο ΦΑ και η ελεύθερη επι-
λογή προµηθευτή. Λειτουργία ανάλογη µε την επιτυχή
ανταγωνιστική λειτουργία του τοµέα της τηλεφωνίας.
Ιδιαίτερη προσοχή κατά το διαχωρισµό πρέπει να δο-

θεί στο πόλο της ΔΕΠΑ σε όλη την έκταση της αναπτυσ-
σόµενης αγοράς ως παράγοντα καθοριστικού διαχρονι-
κά για τη διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας της λια-
νικής αγοράς ΦΑ. 
Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς του ΦΑ θα απο-

τελέσει από µόνη της καταλυτικό παράγοντα για την αύ-
ξηση του ανταγωνισµού στο σύνολο της αγοράς χον-
δρεµπορικής και λιανικής.
Για αυτό η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ΦΑ και

µάλιστα το ταχύτερο δυνατό αποτελεί τον κεντρικό στό-
χο του υπό έγκριση ν/σ µε την τροποποίηση του ν
4001/2001, .ώστε να προχωρήσει ο διαχωρισµός για να
λειτουργήσει απρόσκοπτα και αποτελεσµατικά η νέα δο-
µή της λιανικής αγοράς του ΦΑ.
Με βάση την ανάγκη υλοποίησης, του ανολοκλήρωτου

αυτού βήµατος, στην αγορά ΦΑ, τροποποιούνται ορισµέ-
νες τεχνοκρατικού χαρακτήρα διατάξεις του ν 4001/200,
τις οποίες γνωρίζουν οι περισσότεροι βουλευτές από κα-
τάθεση προηγούµενου σχετικού ν/σ και άρα θα γίνει ευ-
κολότερη η αφοµοίωσή και η αποδοχή, της αυστηρής τε-
χνοκρατικής υφής τους που στοχεύουν στην ολοκλήρω-
ση της απελευθέρωσης της αγοράς ΦΑ στη λειτουργία
του ανταγωνισµού προς όφελος των καταναλωτών οι-
κιακών και βιοµηχανικών και στη βελτίωση της ενεργεια-
κής υποδοµής της χώρας στην κρίσιµη προσπάθεια της
για την παραγωγική ανασυγκρότησή της.
Η απελευθέρωση της λιανικής αγοράς ΦΑ µπορεί αντι-

κειµενικά να ξεκινήσει στις αρχές του 2016 και να ολο-
κληρωθεί σταδιακά το 2018. Ανάλογη ήταν και η πρό-
σφατη χρονική περίοδος που απαιτήθηκε για το διαχωρι-
σµό και της Μεταφοράς του ΦΑ µε την ανεξαρτητοποίη-
ση της ΔΕΣΦΑ.
Κατά το διαχωρισµό των σηµερινών Εταιρειών Παρο-

χής Αερίου (ΕΠΑ) οι εταιρείες µετασχηµατίζονται σε Ε-
ταιρείες Διανοµής Αερίου (ΕΔΑ) και σε εταιρείες Διαχει-
ριστή Δικτύου Διανοµής.
Ο διαχωρισµός είναι κατ’ αρχήν λογιστικός και ως εκ

τούτου δεν επιβαρύνει τον προϋπολογισµό του κράτους.
Τυχόν απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν από το απο-
κλειστικό δικαίωµα προµήθειας που ασκούσαν κατά πα-
ρέκκλιση οι ΕΠΑ και η λήξη των αδειών τους πριν από
την ολοκλήρωση του χρόνου της αδείας τους θα διευθε-
τηθούν στο πλαίσιο των διαπραγµατεύσεων για τον δια-
χωρισµό των ΕΠΑ. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Για την ανάπτυξη του ανταγωνισµού µεταξύ των συµ-

µετεχόντων, στην χονδρεµπορική αλλά και την λιανική
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα, µε σκοπό την
µείωση του κόστους του ανταγωνιστικού σκέλους των
λογαριασµών ρεύµατος των καταναλωτών, τίθεται ως
στόχος, από 1/1/2020 κανένας συµµετέχων να µην εγχέ-
ει ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµένο
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σύστηµα και δίκτυο, η οποία να υπερβαίνει το πενήντα
τοις εκατό (50%) της συνολικά εγχεόµενης ηλεκτρικής
ενέργειας από εγχώριες µονάδες παραγωγής και εισα-
γωγές, σε ετήσια βάση. 
Το εγχείρηµα θα παρακολουθεί η Επιτροπή Ανταγωνι-

σµού και εάν µέχρι 1/1/2019 διαπιστώσει αδυναµία επί-
τευξης του στόχου και του σκοπού, θα προτείνει κατάλ-
ληλα µέτρα. Εάν ο συµµετέχων δεν συµµορφωθεί στα
µέτρα που του έχουν επιβληθεί, τότε η Επιτροπή Αντα-
γωνισµού, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, επιβάλει συ-
γκεκριµένο πρόστιµο από πέντε τοις εκατό (5%) έως δέ-
κα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών
της εταιρείας / συµµετέχων, κατά το προηγούµενο έτος.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2318/1995
(Α΄126)

1-2-3: Με την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 1 του Ν. 2318/1995 διευρύνεται η περιφέρεια εντός
της οποίας οι δικαστικοί επιµελητές ασκούν τα καθήκο-
ντά τους και ορίζεται ως τέτοια εκείνη του εφετείου. Δε-
δοµένης της ύπαρξης δύο εφετείων στο νοµό Αττικής
(Αθηνών και Πειραιά), σε καθένα από τα οποία υπάγεται
ένα µόνο πρωτοδικείο (Αθηνών και Πειραιά αντίστοιχα),
ορίζεται ότι οι δικαστικοί επιµελητές µπορούν να ασκούν
τα καθήκοντά τους στις περιφέρειες και των δύο εφετεί-
ων, χωρίς ουσιαστικά να επέρχεται καµία µεταβολή στο
υπάρχον καθεστώς, καθώς ήδη ασκούν τα καθήκοντά
τους και στις δύο περιφέρειες των πρωτοδικείων Αθη-
νών και Πειραιά. 
Η τροποποίηση της ανωτέρω διάταξης συνεπάγεται

την τροποποίηση και της διάταξης του άρθρου 43 Ν.
2318/1995 που αφορά στις αποσπάσεις δικαστικών επι-
µελητών, ώστε σε περίπτωση που ανακύπτει ανάγκη, να
είναι δυνατή η απόσπαση δικαστικού επιµελητή από πε-
ριφέρεια άλλου εφετείου.
Με την τροποποίηση του άρθρου 50 του Ν. 2318/1995

εισάγεται διάταξη σύµφωνα µε την οποία οι αµοιβές των
δικαστικών επιµελητών θα καθορίζονται µε κοινή απόφα-
ση των Υπουργών Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων δικαιωµάτων και Οικονοµικών και για διάστηµα που
δεν θα υπερβαίνει την πενταετία, ενώ για τον καθορισµό
τους θα λαµβάνονται υπόψη οι διενεργούµενες πράξεις,
σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες άσκησης του επαγγέλµα-
τος του δικαστικού επιµελητή και τις γεωγραφικές ιδιαι-
τερότητες της χώρας. Ακόµη, ορίζεται ότι σε κάθε πράξη
δικαστικού επιµελητή θα αναγράφεται υποχρεωτικά το
κόστος αυτής. 

4: Μετά την τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 1 του Ν. 2318/1995 επέρχονται οι αναγκαίες αλλα-
γές στις λοιπές διατάξεις του µε την αντικατάσταση της
λέξης «Πρωτοδικείο» µε τη λέξη «Εφετείο» ή «Εφετεί-
ου» όπου αναφέρονται οι όροι «Πρωτοδικείο», ή «περι-
φέρεια Πρωτοδικείου», «γραµµατεία Πρωτοδικείου», ή
«Γραµµατέας Πρωτοδικείου».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜ-
ΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφα-

ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που θα τροποποιεί

το άρθρο 1 της υπ' αριθµ.111376 απόφασης
(Β΄13/11.1.2012) για τη µείωση του ποσοστού αµοιβής
των συµβολαιογραφικών πράξεων για ποσό αντικειµέ-
νου συναλλαγής από 00 έως 120.000€, από 1% σε
0,80%.
Τα υπόλοιπα ποσοστά αµοιβής παραµένουν αµετάβλη-

τα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα Κ.Υ.Α.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 3588/
2007 (Α΄153)

1 έως 22: Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις επιχειρείται
εκσυγχρονισµός συγκεκριµένων πτυχών του Πτωχευτι-
κού Κώδικα µε σκοπό τη βελτίωση, κατά προτεραιότητα,
της αποτελεσµατικής του εφαρµογής και λειτουργικότη-
τας, καθώς και την ενίσχυση της ανταπόκρισής του προς
τις αντίστοιχες διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι τροπο-
ποιήσεις αυτές αποτελούν µέρος ενός ευρύτερου πλαι-
σίου αλλαγών του δικαίου αφερεγγυότητας, οι οποίες
θα λάβουν χώρα µε πρωτοβουλία της Ειδικής Νοµοπαρα-
σκευαστικής Επιτροπής, η οποία λειτουργεί υπό την επο-
πτεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αν και ο Πτωχευτικός Κώδικας του 2007 αποτελεί ένα

σύγχρονο νοµοθέτηµα το οποίο ανταποκρίνεται στις πε-
ρισσότερες ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές, υ-
πάρχουν επιµέρους τµήµατά του που δεν φαίνεται να α-
νταποκρίνονται πλήρως στις ανάγκες της συναλλακτι-
κής δραστηριότητας (οφειλετών και πιστωτών), η οποία
για περισσότερο από µια πενταετία µαστίζεται από τις ε-
πιπτώσεις µιας οξείας κρίσης ρευστότητας και γενικότε-
ρης οικονοµικής κρίσης. Οι αλλαγές που προτείνονται µε
το παρόν αναµένεται να ανταποκριθούν στις παρατηρού-
µενες δυσκολίες, εισάγοντας περισσότερο εύχρηστες
λύσεις και, ειδικότερα σε ότι αφορά τις αλλαγές στη δια-
δικασία εξυγίανσης, να διευκολύνουν τη διάσωση βιώσι-
µων επιχειρήσεων, επιτρέποντας σε αυτές ένα νέο ξεκί-
νηµα, προς το γενικότερο όφελος της οικονοµίας. Ειδικά
στην προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης, οι αλλαγές
που επιχειρούνται αναµένεται να καταστήσουν δυνατή
την περισσότερο αποτελεσµατική χρησιµοποίησή της
προς όφελος οφειλετών και δανειστών, την ενίσχυση
της δυνατότητας διάσωσης βιώσιµων επιχειρήσεων και
διατήρησης θέσεων εργασίας και την αποτροπή κατα-
στρατηγήσεων από µη βιώσιµες επιχειρήσεις. Οι τροπο-
ποιήσεις που προτείνονται βρίσκονται σε πλήρη εναρµό-
νιση µε τις αρχές που υιοθετεί η πρόσφατη Σύσταση της
Επιτροπής της 12.3.2014 για µια νέα προσέγγιση για την
επιχειρηµατική αποτυχία και την αφερεγγυότητα (C
2014/1500, εφεξής «η Σύσταση»), καθώς και τις αποδε-
κτές διεθνείς πρακτικές στον τοµέα της αντιµετώπισης
της αφερεγγυότητας.
Ειδικότερα:
1. Με τις παραγράφους 1 και 2 καταργούνται οι ρυθµί-

σεις που προβλέπουν την αυτόµατη λύση των διαρκών
συµβάσεων συνεπεία της κήρυξης της πτώχευσης δυνά-
µει αντίστοιχων συµβατικών ρητρών (ρήτρες "ispo
facto"), µε την εξαίρεση των χρηµατοοικονοµικών συµ-
βάσεων, ήτοι των συµβάσεων που έχουν ως αντικείµενο
την παροχή τραπεζικών, πιστωτικών, επενδυτικών, α-
σφαλιστικών υπηρεσιών. Η εν λόγω τροποποίηση συνά-
δει µε την διεθνή πρακτική και επιδιώκει την διατήρηση
της αξίας της επιχείρησης του οφειλέτη. 

2. Με τις παραγράφους 3, 4 και 5, η διαδικασία αναγ-
γελίας των απαιτήσεων, επαλήθευσής τους, καθώς και υ-
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ποβολής σχετικών αντιρρήσεων, συντέµνονται χρονικά,
καθώς οι ισχύουσες ρυθµίσεις προβλέπουν ένα αδικαιο-
λόγητα χρονοβόρο πλαίσιο. Ειδικότερα, η προθεσµία α-
ναγγελίας των απαιτήσεων συντέµνεται από τρεις (3) σε
έναν (1) µήνα, η προθεσµία επαλήθευσης επίσης από
τρεις (3) σε έναν (1) µήνα, αλλά µε κατ’εξαίρεση δυνατό-
τητα παράτασης για δύο επιπλέον µήνες, ενώ εισάγο-
νται σύντοµες προθεσµίες έγερσης αντιρρήσεων και έκ-
δοσης αποφάσεων επ’αυτών. 

3. Με την παράγραφο 6 καταργείται η υποχρεωτική
κλήτευση των µελών της διοίκησης στη δίκη της πτώχευ-
σης καθώς δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό ενώ αυξάνει το
κόστος της διαδικασίας.

4. Με την παράγραφο 7 διευρύνεται το υποκειµενικό
πεδίο εφαρµογής της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυ-
γίανσης (άρθρο 99 παρ. 1), έτσι ώστε να καταλαµβάνο-
νται όχι µόνον οφειλέτες που βρίσκονται σε κατάσταση
παρούσας ή επαπειλούµενης αδυναµίας εκπλήρωσης
ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώσεων κατά τρόπο
γενικό, αλλά και οφειλέτες, οι οποίοι, χωρίς να έχουν ει-
σέλθει σε µια τέτοια κατάσταση, αντιµετωπίζουν απλώς
πιθανότητα αφερεγγυότητας, η οποία δύναται να αρθεί
µε την ένταξή τους στη διαδικασία αυτή. Με τον τρόπο
αυτό υλοποιείται η σχετική αρχή της Σύστασης (παρ. 6α)
για έγκαιρη ένταξη στη διαδικασία, η οποία ενισχύει τη
δυνατότητα εξυγίανσης επιχειρήσεων σε πρώιµο στάδιο
πριν εισέλθουν στο στάδιο της αφερεγγυότητας. Επι-
πρόσθετα, το χρονικό διάστηµα µετά το οποίο οφειλέ-
της, σε σχέση µε τον οποίο έχει ήδη επικυρωθεί συµφω-
νία εξυγίανσης, µπορεί να επανυποβάλει αίτηση υπαγω-
γής, µειώνεται από πέντε (5) σε τρία (3) έτη. 

5. Με την παράγραφο 8, καταργείται η διάταξη που ε-
πιβάλει στον οφειλέτη την υποχρέωση κατάθεσης πο-
σού από 2000 έως 7000 ευρώ, ανάλογα µε την περίπτω-
ση, µε ποινή απαραδέκτου της αίτησης. Η κατάργηση αυ-
τή κρίθηκε απαραίτητη όχι µόνον εξαιτίας των εξαιρετι-
κά υψηλών ποσών που προβλέπει και της υποχρέωσης
για προκατάθεση αυτών, αλλά επίσης, εξαιτίας της ρύθ-
µισης ενός αντικειµένου που θα πρέπει να αφεθεί στη
διακριτική ευχέρεια των µερών. 

6. Με την παράγραφο 9, η διάρκεια της περιόδου δια-
πραγµάτευσης που προβλέπεται στο άρθρο 101 παρ. 1,
διευρύνεται από δύο (2) (µε δυνατότητα παράτασης για
ακόµη έναν) σε τέσσερις (4) µήνες. Η διάρκεια αυτή δύ-
ναται να ανανεωθεί εφόσον αποδεικνύεται (κυρίως δια
του αριθµού των πιστωτών που συµµετέχουν στις δια-
πραγµατεύσεις και του ύψους των εκπροσωπούµενων α-
παιτήσεων) πρόοδος στις διαπραγµατεύσεις µε ανώτατο
όριο τη συνολική διάρκεια δώδεκα (12) µηνών. Η τροπο-
ποίηση αυτή είναι αναγκαία, καθώς η σχετική πρακτική έ-
χει αναδείξει την αδυναµία ευόδωσης των διαπραγµα-
τεύσεων στο προβλεπόµενο σήµερα µικρό χρονικό διά-
στηµα. Οι προτεινόµενες προθεσµίες αντιστοιχούν στις
µέγιστες προβλεπόµενες προθεσµίες αναστολής εκτέ-
λεσης, οι οποίες µε τη σειρά τους, είναι πλήρως εναρµο-
νισµένες µε τις προβλεπόµενες στην σχετική αρχή αρ.
13 της Σύστασης (βλ. και παρ. 8 παρόντος άρθρου). 

7. Με την παράγραφο 10, διευκολύνεται η χορήγηση
προσωρινής αναστολής µε την κατάθεση της αίτησης α-
νοίγµατος της διαδικασίας (άρθρο 103), για περιπτώσεις
όπου υπάρχει αυξηµένη πιθανότητα επίτευξης της συµ-
φωνίας και υλοποίησης του στόχου της, αποτροπής δηλ.
περιέλευσης του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης πλη-

ρωµών. Με τον τρόπο αυτό, το ισχύον πλαίσιο χορήγη-
σης αναστολής στο στάδιο αυτό, προσαρµόζεται πλή-
ρως µε αντίστοιχη αρχή της Σύστασης (αρ. 11), διασφα-
λίζοντας την απρόσκοπτη διεξαγωγή των διαπραγµατεύ-
σεων σε περιπτώσεις όπου εµφανίζεται πιθανή τόσο η ε-
πίτευξη συµφωνίας όσο και η ευόδωση του σκοπού της.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση του δικαστηρίου θα
βασισθεί προεχόντως στην έκθεση του εµπειρογνώµο-
να, η οποία συνοδεύει την αίτηση, κατά τα προβλεπόµε-
να στο άρθρο 100 παρ. 3.

8. Με την παράγραφο 11, η µέγιστη διάρκεια αναστο-
λής που προβλέπεται στο άρθρο 103 παρ. 7, αυξάνεται
κατά τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται πλήρης εναρµόνιση
µε την αρχή υπ’αριθµ. 13 της Σύστασης. Η διάρκεια, έτσι,
από δύο µήνες αυξάνεται σε τέσσερις, µε δυνατότητα α-
νανέωσης, εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις δια-
πραγµατεύσεις και ανώτατο όριο τους δώδεκα µήνες. 

9. Με την παράγραφο 12, η παρ. 2 του άρθρου 106 β α-
ντικαθίσταται, εισάγοντας ρύθµιση για αυτόµατη ανα-
στολή λήψης µέτρων ατοµικής και συλλογικής αναγκα-
στικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη, σε περίπτωση υπο-
βολής αιτήµατος για άµεση επικύρωση συµφωνίας εξυ-
γίανσης κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 106 β του
ΠτΚ. Η αναστολή προβλέπεται για το διάστηµα από την
υποβολή της συµφωνίας προς επικύρωση µέχρι την έκ-
δοση απόφασης του δικαστηρίου για την αποδοχή ή α-
πόρριψή της και για ανώτατο χρόνο τεσσάρων µηνών α-
πό την υποβολή της. Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται για λό-
γους ενίσχυσης και ευρύτερης χρήσης των προσυµφω-
νηµένων διαδικασιών του άρθρου 106β, όπου οι πιστω-
τές έχουν ήδη συµβληθεί µε τα απαιτούµενα ποσοστά
και οιαδήποτε λήψη µέτρου στο ενδιάµεσο στάδιο, θα α-
πέβαινε ενδεχοµένως επιζήµια για την ευόδωση του
σκοπού της διαδικασίας. Η ίδια ρύθµιση επιβάλλεται για
τον ίδιο λόγο να επεκταθεί και σε περίπτωση αίτησης ε-
πικύρωσης συµφωνίας που δεν υποβάλλεται στο πλαίσιο
της άµεσης διαδικασίας του άρθρου 106β αλλά συνάπτε-
ται µετά το άνοιγµα της διαδικασίας εξυγίανσης, στο
πλαίσιο του άρθρου 106στ. Για την αποτροπή καταχρή-
σεων, αυτόµατη αναστολή διώξεων µπορεί να ισχύσει
µόνον µία φορά. 

10. Mε τις παραγράφους 13 και 15, ρυθµίζεται η δυνα-
τότητα επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης χωρίς να α-
παιτείται η γνώµη του εµπειρογνώµονα ως προς τη συν-
δροµή του κριτηρίου της βιωσιµότητας και χωρίς να πι-
θανολογεί το δικαστήριο τη συνδροµή του κριτηρίου αυ-
τού, όπως προβλέπεται κατά το ισχύον δίκαιο στις διατά-
ξεις 106 στ και 106 ζ. Η τροποποίηση αυτή διευκολύνει
την επικύρωση συµφωνιών µεταξύ οφειλέτη και πιστω-
τών, που πληρούν όλες τις υπόλοιπες τασσόµενες προϋ-
ποθέσεις, απαλλάσσοντας το δικαστήριο από την κρίση
βιωσιµότητας που συνεπάγεται εξοικείωση µε οικονοµι-
κές έννοιες και στοιχεία, η κρίση επί των οποίων επιβα-
ρύνει χρονικά την έκδοση της απόφασης. Κατά τη ρύθµι-
ση, η κρίση για τη βιωσιµότητα του οφειλέτη, επαφίεται
εύλογα στους ίδιους τους πιστωτές του, µε εισαγωγή ό-
µως προϋποθέσεων που διασφαλίζουν τη γνώση όλων
των πιστωτών για τις ρυθµίσεις της συµφωνίας και του
συνοδευτικού επιχειρηµατικού σχεδίου που τους αφο-
ρούν. Με την παράγραφο 14 τροποποιείται η διατύπωση
της παραγράφου 2 του άρθρου 106ζ από αποφατική σε
καταφατική για λόγους ευχερούς ανάγνωσής της σε
συνδυασµό µε την παράγραφο 15. 
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11. Με την παράγραφο 16, η διαδικασία ειδικής εκκα-
θάρισης που προβλέπεται στο άρθρο 106 ια απλοποιείται
ως προς συγκεκριµένες πτυχές της, έτσι ώστε να κατα-
στεί περισσότερο εύχρηστη και δηµοφιλής και να αποτε-
λέσει ένα αποτελεσµατικό εργαλείο συνέχισης της δρα-
στηριότητας της επιχείρησης ενός αφερέγγυου οφειλέ-
τη. Προς το σκοπό αυτό, διευρύνεται το πεδίο εφαρµο-
γής της διαδικασίας έτσι ώστε να καλύπτει κάθε οφειλέ-
τη, νοµικό πρόσωπο, που πληροί τα κριτήρια του άρθρου
3 του Κώδικα, καταργείται η προϋπόθεση ύπαρξης αξιό-
χρεου επενδυτή ενδιαφερόµενου για την αγορά του ε-
νεργητικού της επιχείρησης, προβλέπεται ο διορισµός
εκκαθαριστή κατά το πρότυπο της διαδικασίας ειδικής
διαχείρισης του ν. 4307/2014 (άρθρα 68 επ.), ρυθµίζεται
η ευθύνη του εκκαθαριστή κατά τα ισχύοντα στο ν.
4307/2014 (άρθρα 69 παρ. 4), προβλέπεται ότι κύριες πα-
ρεµβάσεις µπορούν να ασκηθούν µόνον από πιστωτές
του οφειλέτη που εκπροσωπούν συγκεκριµένο ποσοστό
απαιτήσεων, προβλέπεται η άµεση καταβολή του προ-
σφερόµενου τιµήµατος, εισάγεται αναστολή ατοµικών
διώξεων σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης και προ-
βλέπεται ότι η χρηµατοδότηση καθώς και οι παροχές
που λαµβάνονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απο-
λαµβάνουν το προνόµιο του άρθρου 154 στοιχ. (α).

12. Με την παράγραφο 17, καταργούνται οι περιορι-
σµοί που επιβάλλονται στη µείωση των απαιτήσεων, η ο-
ποία µπορεί να συµφωνηθεί στο πλαίσιο ενός σχεδίου α-
ναδιοργάνωσης. Όπως προβλέπονται (άρθρο 110), οι πε-
ριορισµοί δεν εξυπηρετούν το σκοπό εισαγωγής τους,
λαµβανοµένου υπόψη ότι το σχέδιο αναδιοργάνωσης έ-
χει τύχει πενιχρότατης εφαρµογής. 

13. Με τις παραγράφους 18 και 19, η ρύθµιση των γε-
νικών και της συρροής προνοµίων στην πτώχευση ευθυ-
γραµµίζεται µε τις αντίστοιχες, πρόσφατες, ρυθµίσεις
των άρθρων 975 και 977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
µίας (ν. 4335/2015), έτσι ώστε να µην υπάρχει διαφορο-
ποίηση µεταξύ τους. Η ευθυγράµµιση αυτή ενισχύει τη
νοµική συνοχή και την ασφάλεια δικαίου σε έναν τοµέα
όπου τα συµφέροντα των οφειλετών και των διαφορετι-
κών τάξεων των πιστωτών συγκρούονται µεταξύ τους.

14. Με την παράγραφο 20, η διαδικασία για µικρές επι-
χειρήσεις του άρθρου 162 απλοποιείται περαιτέρω µε τη
διεύρυνση εφαρµογής της και σε επιχειρήσεις που δια-
θέτουν ακίνητη περιουσία. Οι υπόλοιποι περιορισµοί πα-
ραµένουν αµετάβλητοι. Σκοπός της διεύρυνσης αυτής
είναι να αποτελέσει η διαδικασία ένα πιο εύχρηστο ερ-
γαλείο πτώχευσης για µικροµεσαίες επιχειρήσεις.

15. Με την παράγραφο 21, η περίοδος απαλλαγής από
χρέη φυσικών προσώπων µειώνεται από δέκα (όπως
προκύπτει από συνδυασµό των άρθρων 168 και 170) σε
τρία χρόνια. Με την εισαγωγή της διάταξης αυτής για
πλήρη απαλλαγή χρεών µετά από µέγιστη χρονική διάρ-
κεια τριών χρόνων, οι αρνητικές συνέπειες της πτώχευ-
σης µειώνονται σηµαντικά και επιχειρηµατίες που επιθυ-
µούν να επαναδραστηριοποιηθούν έχουν τη δυνατότητα
για ένα νέο ξεκίνηµα, σε πλήρη εναρµόνιση µε τις σχετι-
κές αρχές της Σύστασης (αρ. 30-33). Επειδή η εισαγωγή
της ρύθµισης αυτής καθιστά αναγκαία τη µείωση ολό-
κληρου του χρονικού πλαισίου διεξαγωγής της πτωχευ-
τικής διαδικασίας, η οποία αποτελείται από υπερβολικά
µεγάλο αριθµό βηµάτων και υπο-διαδικασιών που ενδέ-
χεται να ολοκληρωθούν σε χρόνο πέραν της δεκαετίας

από την έναρξη της πτώχευσης, η ρύθµιση αυτή θα ισχύ-
σει από 1-1-2016, όταν τεθούν σε ισχύ και οι άλλες αλ-
ληλοεξαρτώµενες αλλαγές. 

16. Με την παράγραφο 22, προβλέπεται η εισαγωγή
του επαγγέλµατος του Συµβούλου Αφερεγγυότητας, ο
οποίος θα ασκεί τις εξουσίες και αρµοδιότητες που προ-
βλέπει ο ισχύον νόµος και κατανέµονται, ανάλογα µε τη
διαδικασία, στο σύνδικο, στο µεσολαβητή, στον ειδικό ε-
ντολοδόχο και στον ειδικό εκκαθαριστή. Η εισαγωγή και
θέσπιση του επαγγέλµατος ανταποκρίνεται στις ισχύου-
σες διεθνείς πρακτικές. Όλες οι ρυθµίσεις που απαιτού-
νται για την εισαγωγή του νέου αυτού επαγγελµατικού
θεσµού θα αποτελέσουν περιεχόµενο προεδρικού δια-
τάγµατος µε το οποίο θα καθορισθούν οι τυπικές και ου-
σιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος, τα
επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται για την πρό-
σβαση στο επάγγελµα, οι όροι πρακτικής εξάσκησης, οι
όροι και ο φορέας εγγραφής, οι επιµέρους αρµοδιότητες
σε σχέση µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του Πτω-
χευτικού Κώδικα, καθώς και όλες οι αναγκαίες ρυθµίσεις
µεταβατικού χαρακτήρα.

17. Με την παράγραφο των µεταβατικών διατάξεων
προβλέπεται ότι οι παράγραφοι 1έως 20 και 22 θα εφαρ-
µόζονται µόνον για τις διαδικασίες που αρχίζουν µετά
την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος. Οι διαδι-
κασίες θεωρούνται ότι αρχίζουν µετά την ηµεροµηνία ι-
σχύος του παρόντος, εφόσον υποβληθεί η αίτηση για κή-
ρυξη της πτώχευσης (άρθρο 5) ή η αίτηση για το άνοιγµα
της διαδικασίας εξυγίανσης (άρθρο 99) ή η αίτηση για
την άµεση επικύρωση συµφωνίας εξυγίανσης (άρθρο
106β) ή η αίτηση για την υπαγωγή σε διαδικασία ειδικής
εκκαθάρισης (άρθρο 106ια) µετά την ηµεροµηνία κατά
την οποία ο παρών νόµος αρχίζει να ισχύει. Η παράγρα-
φος 21 θα εφαρµόζεται σε διαδικασίες πτώχευσης οι ο-
ποίες ξεκινούν µετά την 1.1.2016, ήτοι η αίτηση για κή-
ρυξη της πτώχευσης υποβάλλεται µετά την ηµεροµηνία
αυτή.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν.Δ.356/1974
(Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013 (Α΄167),
4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237) ΚΑΙ 4321/2015
(Α΄32)

1 έως 6:. Α.Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις-συ-
µπληρώσεις στην περίπτωση α της πρώτης παραγράφου
του άρθρου 82 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει µε τις
διατάξεις της υποπαραγράφου Α3 της παραγράφου Α
του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 σκοπούνται:

α) η επιτάχυνση της διαδικασίας χαρακτηρισµού οφει-
λών ως ανεπίδεκτων είσπραξης µε την ταχύτερη και
πληρέστερη ολοκλήρωση του φακέλου που υποβάλλεται
στο αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, εξειδικεύοντας τα
µέσα αναζήτησης πηγών αποπληρωµής,
β) η ρητή θέση της παύσης εργασιών της πτώχευσης

ως προϋπόθεση για τον χαρακτηρισµό οφειλής ως ανε-
πίδεκτης είσπραξης όταν ο οφειλέτης έχει κηρυχθεί σε
πτώχευση, ώστε να έχει ολοκληρωθεί και η προσπάθεια
του συνδίκου της πτώχευσης για τη ρευστοποίηση της
πτωχευτικής περιουσίας και την ικανοποίηση των απαι-
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τήσεων του Δηµοσίου, ως πτωχευτικού πιστωτή, πριν α-
πό την έναρξη της διαδικασίας χαρακτηρισµού του πτω-
χευτικού χρέους ως ανεπίδεκτου είσπραξης και η απο-
φυγή επαναλήψεων, καθώς η υποχρέωση για έλεγχο της
πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής περιουσίας από τη
φορολογική διοίκηση πέραν της, κατά τα ανωτέρω, δρά-
σης του συνδίκου προβλέπεται ήδη µε γενικό τρόπο
στην οικεία διάταξη και
γ) η µη παρακώλυση χαρακτηρισµού οφειλών ως ανε-

πίδεκτων είσπραξης σε περίπτωση που ο οφειλέτης τε-
λεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης και, αν και δεν υφίστα-
νται περιουσιακά στοιχεία, δεν µπορεί να προχωρήσει
και να ολοκληρωθεί τυπικά η διαδικασία εκκαθάρισης λό-
γω µη διορισµού εκκαθαριστή ή συνεχών παραιτήσεων
των διορισµένων εκκαθαριστών.
Β. Με την προτεινόµενη τροποποίηση στην περίπτωση

β της πρώτης παραγράφου του άρθρου 82 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
όπως ισχύει, επιτυγχάνεται η εναρµόνιση µε τις πρό-
σφατα θεσπισθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του ν.
4321/2015, όπως ισχύει, µε τις οποίες τροποποιήθηκε το
άρθρο 25 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, και αυξήθηκε το
κατώτερο όριο για την άσκηση ποινικής δίωξης για το α-
δίκηµα που προβλέπεται σε αυτό. 
Γ. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις-συµπληρώσεις

στην περίπτωση γ της τρίτης παραγράφου του άρθρου
82 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει, υπαγορεύθηκαν από την
αλλαγή του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου µε τη
θέση σε ισχύ του ν. 4174/2013.

7: Σκοπός της προτεινόµενης διάταξης είναι η περαι-
τέρω βελτίωση και αύξηση της αποτελεσµατικότητας
της διαδικασίας επιβολής κατασχέσεων εις χείρας πι-
στωτικών ιδρυµάτων µε ηλεκτρονικά µέσα για µεγάλους
οφειλέτες του Δηµοσίου. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται
µε την πρόβλεψη µιας προκαταρκτικής διερευνητικής
διαδικασίας, η οποία θα γίνεται αυτόµατα και κεντρικά,
χωρίς διάθεση ανθρωπίνων και υλικών πόρων, µε την α-
ποστολή ερωτηµάτων σε όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα για
την ύπαρξη τραπεζικών λογαριασµών στο όνοµα µεγά-
λων οφειλετών του Δηµοσίου, παρέχοντας έτσι τη δυνα-
τότητα στη Φορολογική Αρχή να επαναλαµβάνει ερωτή-
µατα για τον ίδιο φορολογούµενο χωρίς κόστος και να ε-
πιβάλει στοχευµένα κατασχέσεις µόνο εάν και κατά το
χρόνο που υφίστανται λογαριασµοί µε διαθέσιµο υπόλοι-
πο.
Επιπροσθέτως δίνεται η δυνατότητα διαρκούς ελέγ-

χου των πιστωτικών ιδρυµάτων για την απόδοση ποσών
που κατατίθενται µετά την επιβολή της κατάσχεσης και
την υποβολή της δήλωσής τους και µέχρι την εξόφληση
των οφειλών για τις οποίες έχουν επιβληθεί τα κατασχε-
τήρια.

8: Με την προτεινόµενη διάταξη αναπροσαρµόζεται το
κατώτατο όριο του ακατάσχετου µισθών, συντάξεων, και
ασφαλιστικών βοηθηµάτων που καταβάλλονται περιοδι-
κώς, το οποίο προκύπτει µετά την αφαίρεση των υποχρε-
ωτικών εισφορών, από 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ, λόγω
των µεγάλων δηµοσιονοµικών αναγκών της χώρας και
της εξαιρετικά δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας. Επι-
τρέπεται η κατάσχεση των ανωτέρω απαιτήσεων, εφό-
σον αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.000 ευρώ, σε πο-
σοστό το οποίο αυξάνεται κλιµακωτά, ήτοι στο ½ επί του
υπερβάλλοντος των 1.000 ευρώ και µέχρι του ποσού
των 1.500 ευρώ για τις ασθενέστερα οικονοµικές τάξεις
και στο 100% του ποσού που υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ
για τα µεγαλύτερα εισοδηµατικά κλιµάκια. Οι ανωτέρω

τροποποιήσεις εφαρµόζονται και επί των ενεργών κατα-
σχέσεων, δηλαδή και επί των κατασχέσεων που έχουν ε-
πιβληθεί επί των συγκεκριµένων απαιτήσεων βάσει των
προγενέστερων διατάξεων ήτοι για ποσά αυτών άνω
των 1.500 ευρώ. Στο εξής και στις περιπτώσεις αυτές για
τις απαιτήσεις που γεννώνται µετά την ισχύ των νέων
διατάξεων τα αποδοτέα ποσά θα υπολογίζονται βάσει
των διατάξεων αυτών. Επίσης µειώνεται στα 1.250 ευρώ
το κατώτατο όριο ακατάσχετου των καταθέσεων φυσι-
κών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύµατα, σε ατοµικό ή κοι-
νό λογαριασµό, το οποίο ρητά ορίζεται ότι υπολογίζεται
ανά µήνα, ενώ αποκλείεται σωρευτικός υπολογισµός αυ-
τού σε χρονικά διαστήµατα µεγαλύτερα του µήνα.

9: Με τις νέες διατάξεις τροποποιείται και συµπληρώ-
νεται το άρθρο 62Α του ν.δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων), το οποίο προβλέπει τη δυνατό-
τητα ρύθµισης πτωχευτικών χρεών µε κριτήρια την επι-
σφάλεια είσπραξης των χρεών αυτών από το Δηµόσιο
και την οικονοµική αδυναµία του οφειλέτη. Ήδη, µε τη
διάταξη του δεύτερου υποεδαφίου του εδαφίου α της
παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν. 3808/2009, οι διατά-
ξεις αυτές εφαρµόζονται αναλογικά αφενός µεν για τη
ρύθµιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει, χωρίς τη
συµµετοχή του Δηµοσίου, συµφωνία συνδιαλλαγής, η ο-
ποία επικυρώθηκε δικαστικά κατ’ εφαρµογή των διατάξε-
ων των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα (ν.
3588/2007), όπως ίσχυε πριν από το νόµο 4013/2011
(Α΄204), αφετέρου δε, δυνάµει της διάταξης της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, και για τη
ρύθµιση χρεών οφειλετών που έχουν συνάψει συµφωνία
εξυγίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατ’ εφαρ-
µογή των διατάξεων των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτι-
κού Κώδικα (ν. 3588/2007), όπως ισχύουν µετά το ν.
4013/2011, εφόσον τα προς ρύθµιση χρέη δεν ρυθµίζο-
νται ήδη από τη συµφωνία (ΠΟΛ 1068/2013). 
Με τις νέες διατάξεις το περιεχόµενο των προαναφερ-

θεισών διατάξεων του ν. 3808/2009 και του άρθρου 13
του ν. 4013/11, που αποτελούν το νόµιµο έρεισµα για
την εφαρµογή του 62Α του ΚΕΔΕ στις προπτωχευτικές
διαδικασίες συνδιαλλαγής και εξυγίανσης, ενσωµατώνε-
ται, για λόγους σαφήνειας και ασφάλειας δικαίου, στο
σώµα του Κ.Ε.Δ.Ε. και συγκεκριµένα στο οικείο άρθρο
62Α, ως νέα παράγραφος 9 αυτού (κατόπιν αναρίθµησης
της νυν παραγράφου 9 σε 10) και συµπληρώνεται µε τον
καθορισµό των απαραίτητων προϋποθέσεων που εξειδι-
κεύουν την έννοια της «ανάλογης εφαρµογής», όπως
αυτές διαπλάστηκαν µέσα από τις γνωµοδοτήσεις του
αρµόδιου οργάνου (Επιτροπή άρθρου 9 ν. 2386/1996).
Για τον ίδιο λόγο, συµπληρώνεται ο τίτλος του άρθρου,
προκειµένου να ανταποκρίνεται στο νέο περιεχόµενό
του.
Περαιτέρω, µε τις νέες διατάξεις αντιµετωπίζεται νο-

µοθετικά το κενό που προέκυψε µετά την έναρξη ισχύος
του ν. 4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας)
και την τροποποίηση του Κ.Ε.Δ.Ε. µε το ν. 4224/2013
(ΦΕΚ 288 Α΄) σχετικά µε το ποσοστό επιβάρυνσης των
καθυστερούµενων δόσεων της ρύθµισης του άρθρου
62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., λόγω των διαφορετικών διατάξεων
που διέπουν πλέον την επιβάρυνση των ληξιπρόθεσµων
οφειλών προς το Δηµόσιο ανάλογα µε το χρόνο καταχώ-
ρισής τους στα βιβλία εισπρακτέων εσόδων («προσαυξή-
σεις εκπρόθεσµης καταβολής κατ’ άρθρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε.,
όπως ίσχυε πριν από τον ν. 4224/2013, για τις βεβαιωµέ-
νες έως τις 31/12/2013 οφειλές, «τόκοι και πρόστιµα εκ-
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πρόθεσµης καταβολής» κατ’ άρθρα 53 και 57 του ν.
4174/2013 για νεότερες φορολογικές οφειλές ή κατ’ άρ-
θρο 6 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως τροποποιήθηκε µε τον ν.
4224/2013 για νεότερες µη φορολογικές οφειλές). Η αµ-
φισβήτηση που προκύπτει σχετικά µε την έννοια της
«προσαύξησης» στη σχετική διάταξη του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 3 του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε. αίρεται
και το ανωτέρω κενό καλύπτεται πλέον µε σχετική προ-
σθήκη στο εδάφιο αυτό, όπου ορίζεται συγκεκριµένο πο-
σοστό προσαύξησης επί του καθυστερούµενου ποσού
(1%), το οποίο είναι σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της
ρύθµισης. Τέλος, µε την αντικατάσταση της παραγρά-
φου 6 του άρθρου 62Α του Κ.Ε.Δ.Ε., το θέµα της λήξης
της αναστολής παραγραφής, στην περίπτωση που η ρύθ-
µιση ενεργοποιήθηκε µε την αποδοχή της από τον οφει-
λέτη, διέπεται πλέον από τον ίδιο κανόνα που εφαρµό-
ζεται στις λοιπές ισχύουσες ρυθµίσεις (οράτε ρυθµίσεις
άρθρου 43 ν. 4174/2013/Απόφαση ΠΟΛ 1277/2013, ν.
4152/2013/Απόφαση ΠΟΛ 1112/2013, ν. 4321/2015/Από-
φαση ΠΟΛ 1080/2015).

10 και 13: Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι ήδη υφι-
στάµενες διατάξεις περί ρυθµίσεων του άρθρου 43 του
ν.4174/2013 (Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) και της
πάγιας ρύθµισης της υποπαραγράφου Α2 του ν.
4152/2013. Η αναστολή υποχρέωσης προσκόµισης δικαι-
ολογητικών, κρίθηκε απαραίτητη ώστε, µετά το πέρας
της δυνατότητας υπαγωγής στη ρύθµιση των 100 δόσε-
ων, οι πάγιες ρυθµίσεις να προσαρµοστούν στην παρού-
σα οικονοµική συγκυρία, να αρθούν τα προσκόµµατα υ-
παγωγής (βεβαίωση εκτιµητή, εγγυήσεις/εµπράγµατες
ασφάλειες, βιωσιµότητα διακανονισµού) στις εν λόγω
ρυθµίσεις και να διευκολυνθούν πολίτες και επιχειρήσεις
για την τακτοποίηση των υποχρεώσεών τους προς το
Δηµόσιο, µε ταυτόχρονη αύξηση των Δηµοσίων Εσόδων.
Εγγυήσεις ή εµπράγµατα βάρη που τυχόν έχουν παρα-
σχεθεί κατ΄ εφαρµογή των σχετικών διατάξεων εξακο-
λουθούν να ισχύουν. Η εν λόγω διευκόλυνση των οφει-
λετών καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθείσες πάγιες
ρυθµίσεις, ενώ µε την επανέναρξη ισχύος των κρίσιµων
διατάξεων, η υποχρέωση προσκόµισης των ως άνω δικαι-
ολογητικών και εγγυήσεων δεν καταλαµβάνει τις ήδη
χορηγηθείσες ρυθµίσεις κατά τη διάρκεια της αναστο-
λής.
Επιπλέον επιδιώκεται η διευκόλυνση των οφειλετών

µε τη µείωση του επιτοκίου µε το οποίο επιβαρύνονται οι
οφειλές, στα επίπεδα του επιτοκίου αγοράς, προκειµέ-
νου να δοθεί κίνητρο στους οφειλέτες για την εκούσια
συµµόρφωσή τους καταβάλλοντας τις οφειλές τους
σταδιακά, µέσω ρύθµισης µε τρόπο ευνοϊκότερο από την
εκπρόθεσµη καταβολή αυτών εκτός ρύθµισης. Κατά τον
ίδιο τρόπο επιδιώκεται η θεµελίωση σχέσης εµπιστοσύ-
νης µεταξύ κράτους - πολίτη, µε τη µειωµένη επιβάρυν-
ση της οφειλής υπό την προϋπόθεση τήρησης της ρύθµι-
σης και κατά τη διάρκεια αυτής. Ευνόητο είναι ότι οι υ-
παγόµενες οφειλές στις ρυθµίσεις επιβαρύνονται µε το
οριζόµενο στις παρούσες διατάξεις ποσοστό προσαυξή-
σεων/τόκων, αντί των υπολογιζόµενων κατά την, εκτός
ρύθµισης, είσπραξη της βεβαιωµένης οφειλής τόκων,
προστίµων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΕΔΕ/ΚΦΔ.

11:α. Με τις προτεινόµενες διατάξεις καταργείται το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 71 του

ν. 4172/2013, δεδοµένου ότι το ποσοστό της προκαταβο-
λής δεν διαφέρει για τις τραπεζικές ηµεδαπές ανώνυµες
εταιρείες και τα υποκαταστήµατα αλλοδαπών τραπεζών
που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα σε σχέση µε τα
λοιπά νοµικά πρόσωπα. 
β. Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται η πα-

ράγραφος 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013, ώστε το
ποσοστό της προκαταβολής φόρου της παραγράφου 1
του ίδιου άρθρου να ισχύει και για τα κέρδη που απο-
κτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες των
περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ µόνο για τις κοινοπρα-
ξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45.
γ. Με τις προτεινόµενες διατάξεις τροποποιείται η πα-

ράγραφος 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του
άρθρου 1 του ν. 4334/2015, και συγκεκριµένα προβλέπε-
ται ότι το ποσοστό της προκαταβολής είναι εκατό τοις ε-
κατό (100%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογι-
κά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µε-
τά, µε εξαίρεση τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντό-
τητες των περ. β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ µόνο για τις κοινοπρα-
ξίες των προσωπικών εταιρειών του άρθρου 45 για τα ο-
ποία το ποσοστό προκαταβολής αυξάνεται σταδιακά από
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προ-
κύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ια-
νουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έ-
τους, σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη
που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από
την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεµβρίου του
ίδιου έτους και τελικά σε εκατό τοις εκατό (100%) για τα
κέρδη που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν
από την 1η Ιανουαρίου 2016 και µετά.
δ. Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων

δ΄ και ε΄ ο συντελεστής προκαταβολής του φόρου εισο-
δήµατος φυσικών προσώπων από επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα, αυξάνεται σταδιακά από πενήντα πέντε τοις
εκατό (55%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε φορολογι-
κά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και
την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, σε εβδοµήντα πέ-
ντε τοις εκατό (75%) για τα κέρδη που προκύπτουν σε
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
2015 έως και την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους και τε-
λικά σε εκατό τοις εκατό (100%) για τα κέρδη που προ-
κύπτουν σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ια-
νουαρίου 2016 και µετά.
ε. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου στ

τροποποιείται ο χρόνος καταβολής και ο αριθµός των
δόσεων του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων µε φορολογικό έτος που αρχίζει την
1η Ιανουαρίου 2014 και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ί-
διου έτους και συγκεκριµένα προβλέπεται, ότι η καταβο-
λή του φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 68 του ν. 4172/2013
γίνεται σε πέντε (5) ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις ο-
ποίες η πρώτη καταβάλλεται µέχρι την 21η Αυγούστου
2015 και η καθεµία από τις επόµενες µέχρι την τελευ-
ταία εργάσιµη ηµέρα των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρί-
ου, Νοεµβρίου και Δεκεµβρίου 2015.
στ. Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου ζ

καταργείται η παράγραφος 1 του άρθρου 21 του ν.
4321/2015, από τότε που ίσχυσε, ώστε να επανέλθει σε
ισχύ από την κατάργησή της, η διάταξη της περ. ιγ’ του
άρθρου 23 του ΚΦΕ (ν. 4172/2013) σχετικά µε τη µη έκ-
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πτωση των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα που είναι φορολογι-
κός κάτοικος σε κράτος µη συνεργάσιµο ή που υπόκειται
σε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ.
ζ. Με τις διατάξεις της παραγράφου η καταργείται η

δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγµατοποιούµενες πω-
λήσεις των επιχειρήσεων επαγγελµατιών πρακτόρων Ο-
ΠΑΠ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων, κα-
θώς και η έκπτωση 2% σε περίπτωση άπαξ καταβολής
του φόρου εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώ-
πων, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά
έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και µετά,
λόγω των δηµοσιονοµικών αναγκών της χώρας.
η. Με τις διατάξεις της παραγράφου θ για όσους απο-

κτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική
δραστηριότητα επαναφέρεται το προς βεβαίωση ποσό
φόρου στο 55% του φόρου που προκύπτει από επιχειρη-
µατική δραστηριότητα, για τα εισοδήµατα που αποκτώ-
νται στο φορολογικό έτος 2014.

12: Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται η δυνα-
τότητα επιλογής υποθέσεων για την κατά προτεραιότη-
τα επιδίωξη της είσπραξης αυτών λαµβάνοντας υπόψη
κριτήρια ανάλυσης κινδύνου ή άλλα κριτήρια όπως το ύ-
ψος της οφειλής, προκειµένου η Φορολογική Διοίκηση
να αντιµετωπίζει άµεσα τις σοβαρότερες εισπρακτικά υ-
ποθέσεις. Τα ανωτέρω δεν εµποδίζουν την έγκυρη επι-
δίωξη της αναγκαστικής είσπραξης σε βάρος οποιουδή-
ποτε οφειλέτη. Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στον Υ-
πουργό Οικονοµικών να ζητά, εκ των υστέρων, στοιχεία
αναφορικά µε το είδος των κριτηρίων που χρησιµοποιή-
θηκαν για την κατά προτεραιότητα επιλογή υποθέσεων. 

14: Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις περί
ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκη-
ση του άρθρου 51 του ν.4305/2014, µε την προσαρµογή
του αριθµού των δόσεων σύµφωνα µε την πραγµατική
οικονοµική δυνατότητα των οφειλετών και την προσθήκη
όρου απώλειας της ρύθµισης εφόσον ο οφειλέτης δεν
τακτοποιεί τις τρέχουσες υποχρεώσεις του. Με την εν
λόγω τροποποίηση επιδιώκεται η προσαρµογή των δια-
τάξεων, ώστε να µη γίνεται κατάχρηση αυτών από οφει-
λέτες οι οποίοι δύνανται να εκπληρώσουν τις υποχρεώ-
σεις τους σε µικρότερο χρονικό διάστηµα ή από αυτούς
που αµελούν την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώ-
σεών τους.

15: Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι διατάξεις περί
ρύθµισης βεβαιωµένων οφειλών στη Φορολογική Διοίκη-
ση των άρθρων 1-17 του ν.4321/2015, µε την αύξηση του
επιτοκίου στα επίπεδα της αγοράς και την προσαρµογή
του αριθµού των δόσεων σύµφωνα µε την πραγµατική
οικονοµική δυνατότητα των οφειλετών αλλά και του ύ-
ψους της οφειλής τους, την προσθήκη όρου απώλειας
της ρύθµισης εφόσον ο οφειλέτης δεν τακτοποιεί τις
τρέχουσες υποχρεώσεις του. Με την εν λόγω τροποποί-
ηση επιδιώκεται η προσαρµογή του επιτοκίου µε το ο-
ποίο επιβαρύνονται εφεξής όλες οι υπαχθείσες στη ρύθ-
µιση οφειλές, στα επίπεδα του επιτοκίου αγοράς, ενώ
παραµένει για τους οικονοµικά ασθενέστερους µικροο-
φειλέτες το µηδενικό επιτόκιο, εφόσον πληρούν αθροι-
στικά κάποιες προϋποθέσεις. Ευνόητο είναι, ότι οι υπα-
γόµενες εναποµένουσες οφειλές στη ρύθµιση επιβαρύ-
νονται µε το οριζόµενο στις παρούσες διατάξεις ποσο-
στό τόκου. Επιπλέον σκοπείται η προσαρµογή των δια-

τάξεων, ώστε να µη γίνεται κατάχρηση αυτών από οφει-
λέτες οι οποίοι δύνανται να εκπληρώσουν τις υποχρεώ-
σεις τους σε µικρότερο χρονικό διάστηµα ή από αυτούς
που αµελούν την εκπλήρωση των τρεχουσών υποχρεώ-
σεών του.

16: Η προτεινόµενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκει-
µένου να αντιµετωπιστεί άµεσα και αποτελεσµατικά η α-
νάγκη αύξησης των δηµοσίων εσόδων δια της επιβολής
κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων εις βά-
ρος οφειλετών του Δηµοσίου µέσω αυτοµατοποιηµένου
συστήµατος κεντρικής επεξεργασίας των ληξιπρόθε-
σµων οφειλών και το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων
των αντίστοιχων οφειλετών. 
Η άµεση είσπραξη των ως άνω ληξιπρόθεσµων οφει-

λών αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και θα
βοηθήσει πολλαπλά τη χώρα ως προς τα έσοδα αλλά και
θα ενισχύσει τη φορολογική συµµόρφωση των επιχειρή-
σεων και των φυσικών προσώπων. 
Επειδή στο πλαίσιο της δύσκολης οικονοµικής συγκυ-

ρίας υφίσταται επιτακτική ανάγκη αύξησης των δηµο-
σίων εσόδων, µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται
απόκλιση από τις διατάξεις για τη σύναψη δηµοσίων
συµβάσεων, ώστε η σχετική προµήθεια του πλήρως αυ-
τοµατοποιηµένου συστήµατος να πραγµατοποιηθεί στο
λιγότερο δυνατό χρόνο.
Η παρέκκλιση για απευθείας ανάθεση χωρίς την προ-

κήρυξη ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού επι-
τρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4281/2014.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
1. α. Τροποποιείται η παράγραφος 1 του Κεφαλαίου Α΄

του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ, προκειµένου να
συµπεριλάβει και τα βοειδή στα είδη κρεάτων, που υπά-
γονται στον µειωµένο συντελεστή. Η τροποποίηση της
διάταξης κρίθηκε απαραίτητη για λόγους ενιαίας αντιµε-
τώπισης των βοειδών µε τα λοιπά είδη κρέατος που υπά-
γονται στον µειωµένο συντελεστή και απλοποίησης των
διατάξεων προκειµένου να είναι αποτελεσµατικότερη η
εφαρµογή αυτών. 
β. Τροποποιείται η περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1

του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ, που αφορά τις απαλ-
λασσόµενες υπηρεσίες εκπαίδευσης. Με την παρούσα
διάταξη εφαρµόζεται η δυνατότητα που παρέχεται από
το άρθρο 133 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ, τα κράτη µέλη
να καθορίζουν τις προϋποθέσεις εφαρµογής της εν λό-
γω απαλλαγής στο εθνικό τους δίκαιο. Ειδικά, όσον αφο-
ρά στους µη δηµόσιους οργανισµούς, το κοινοτικό δίκαιο
επιτρέπει στα κράτη µέλη να εφαρµόζουν την εν λόγω
απαλλαγή στις υπηρεσίες εκπαίδευσης που παρέχουν ι-
διωτικοί φορείς µε τα εξής κριτήρια:

- τη µη συστηµατική επιδίωξη του κέρδους και το µη
κερδοσκοπικό χαρακτήρα,

- τη διοίκηση και διαχείριση αµισθί από πρόσωπα χωρίς
άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τα αποτελέσµατα της
εκµετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτήτων,

- τις χαµηλότερες τιµές τους σε σχέση µε τις τιµές ε-
µπορικών επιχειρήσεων που υπόκεινται στο ΦΠΑ,

- τη µη στρέβλωση των όρων του ανταγωνισµού,
αποκλείοντας από την απαλλαγή τους ιδιωτικούς φο-

ρείς µε κερδοσκοπική δραστηριότητα, ή, αλλιώς, µε ε-
µπορικούς σκοπούς. 
Η προσχολική εκπαίδευση εξακολουθεί να απαλλάσ-

σεται.
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2. Με τις διατάξεις, µε τις οποίες τροποποιείται το Πα-
ράρτηµα ΙΙΙ του ν.2859/2000, επέρχονται ορισµένες νο-
µοτεχνικές βελτιώσεις, ώστε οι Κωδικοί Ονοµατολογίας
να αντιστοιχούν στην περιγραφή του εµπορεύµατος που
υπάγεται στο µειωµένο συντελεστή Φ.Π.Α.

3. Η σχετική τροποποίηση της διάταξης κρίθηκε απα-
ραίτητη για λόγους αποσαφήνισης και προκειµένου να
µην υπάρχει αµφιβολία ως προς την καθολική κατάργη-
ση όλων των µειωµένων συντελεστών των νησιών του
άρθρου 21 του Κώδικα ΦΠΑ από την 1.1.2017 µε το στα-
διακό τρόπο που ορίζει η διάταξη.

4. Με την προτεινόµενη διάταξη εξορθολογίζεται ο
χρόνος διενέργειας των διακανονισµών των εκπτώσεων
του φόρου εισροών που διενεργήθηκαν σε µία διαχειρι-
στική περίοδο (εκπτώσεις φόρου κοινών εισροών, εκ-
πτώσεις Φ.Π.Α. παγίων κ.λ.π.). Δεδοµένης της κατάργη-
σης της εκκαθαριστικής δήλωσης Φ.Π.Α. και της υποχρέ-
ωσης από το άρθρο 33 του κώδικα Φ.Π.Α. της διενέργει-
ας των διακανονισµών ορίζεται µε την προτεινόµενη διά-
ταξη ότι οι εν λόγω διακανονισµοί (διορθώσεις του φό-
ρου εισροών) θα περιλαµβάνονται σε δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται το αργότερο µέχρι την τελευταία εργάσιµη
ηµέρα του τέταρτου µήνα από το τέλος της διαχειριστι-
κής περιόδου.

5. Η προτεινόµενη διάταξη κρίνεται αναγκαία προκει-
µένου να αντιµετωπιστούν επείγουσες ανάγκες που
προκύπτουν από τη λειτουργία της Υπηρεσίας Ερευνών
και Διασφάλισης Δηµοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ) στον το-
µέα της πάταξης της απάτης στο ΦΠΑ. 
Προτεραιότητα της Κυβέρνησης είναι η πάταξη της

φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής, του λαθρεµπορίου
και της διαφθοράς καθώς συνεπάγονται σηµαντικότατη
απώλεια Κρατικών εσόδων. Η άµεση αντιµετώπιση των
φαινοµένων της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και
γενικότερα της απάτης στη φορολογία θα βοηθήσει πολ-
λαπλά τη χώρα ως προς τα έσοδα αλλά και θα ενισχύσει
τη φορολογική συµµόρφωση των επιχειρήσεων και των
φυσικών προσώπων. 
Μία από τις βασικές αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ε-

ρευνών και Διασφάλισης Δηµοσίων Εσόδων (ΥΕΔΔΕ)
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων είναι η διε-
ξαγωγή ερευνών, ο εντοπισµός και η πάταξη των κυκλω-
µάτων που διαπράττουν απάτη στο ΦΠΑ. Τα κυκλώµατα
αυτά δραστηριοποιούνται κυρίως στον Ευρωπαϊκό χώρο
(συµπεριλαµβανοµένου και της χώρας µας) εµπλεκόµε-
να σε κυκλικές απάτες (απάτη τύπου carousel). Για την α-
ποτελεσµατικότερη πάταξη των εν λόγω κυκλωµάτων α-
παιτείται η απόκτηση / αγορά ειδικού συστήµατος ερευ-
νών (data mining tool). 
Τέτοια συστήµατα για τις ανάγκες της πάταξης της κυ-

κλικής απάτης στο ΦΠΑ δεν έχουν αναπτυχθεί µέχρι σή-
µερα από τη φορολογική διοίκηση, ενώ η ανάπτυξή τους
στο µέλλον θα απαιτήσει σηµαντικό χρόνο και ανθρώπι-
νους πόρους. 
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα στο Βέλγιο

χρησιµοποιείται ένα τέτοιο πρόγραµµα που έχει αναπτυ-
χθεί ειδικά για το σκοπό αυτό από την εταιρεία SAS
Institute και έχει χρησιµοποιηθεί από τις Βελγικές φορο-
λογικές αρχές µε θεαµατικά αποτελέσµατα στην κατα-
πολέµηση της απάτης στο ΦΠΑ. Το σύστηµα αυτό είναι
µοναδικό και είναι το µόνο που έχει δοκιµαστεί σε ευρω-
παϊκό επίπεδο. 
Επειδή υπάρχει επιτακτική ανάγκη για την πάταξη της

απάτης στο ΦΠΑ, µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέ-
πεται απόκλιση από τις διατάξεις για τη σύναψη δηµο-
σίων συµβάσεων ώστε να πραγµατοποιηθεί στο λιγότε-
ρο δυνατό χρόνο η προµήθεια ενός τέτοιου συστήµατος
από τη χώρα µας που θα είναι άµεσα διαθέσιµο στις Ελ-
ληνικές Φορολογικές Αρχές.
Η παρέκκλιση για απευθείας ανάθεση χωρίς την προ-

κήρυξη ανοικτού δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού επι-
τρέπεται σύµφωνα µε το άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4281/2014.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
1.α. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, µετά την παράταση

της προθεσµίας υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινή-
των (εντύπου Ε9) και δηλώσεων φορολογίας εισοδήµα-
τος φυσικών προσώπων (εντύπου Ε1) µέχρι την 26η Αυ-
γούστου 2015, εξασφαλίζεται ο απαιτούµενος χρόνος
για τη µηχανογραφική έκδοση των δηλώσεων ΕΝΦΙΑ –
πράξεων διοικητικού προσδιορισµού φόρου, δεδοµένου
ότι για τον ορθό προσδιορισµό του ΕΝΦΙΑ είναι προαπαι-
τούµενη η εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισο-
δήµατος φυσικών προσώπων. 
β. Με την προτεινόµενη ρύθµιση καταργείται η προ-

βλεφθείσα απαλλαγή για τον ΕΟΤ. Η κατάργηση της α-
παλλαγής κρίνεται αναγκαία για λόγους ισονοµίας. Με
την κατάργηση της απαλλαγής και ο ΕΟΤ αντιµετωπίζε-
ται φορολογικά όπως και οι λοιποί φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, δηλαδή απαλλάσσεται για τα ιδιοχρησιµο-
ποιούµενα, κενά και δωρεάν παραχωρούµενα στο Ελλη-
νικό Δηµόσιο ακίνητά του και φορολογείται για τα µι-
σθωµένα ή δωρεάν παραχωρούµενα, σε πρόσωπα πλην
Ελληνικού Δηµοσίου, ακίνητά του.
γ. Με την προτεινόµενη ρύθµιση καταργείται η προ-

βλεφθείσα από το έτος 2015 απαλλαγή των ενοικιαζόµε-
νων δωµατίων των ατοµικών επιχειρήσεων, η οποία – έ-
τσι κι αλλιώς – δεν είχε ισχύσει το 2014. Το θέµα της α-
παλλαγής θα εξετασθεί στα πλαίσια της συνολικής επα-
νεξέτασης του φόρου, ώστε να διασφαλισθεί και η µηχα-
νογραφική υποστήριξη της τυχόν απαλλαγής και η απο-
φυγή των καταστρατηγήσεων του φορολογικού νόµου.
δ. Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρατείνεται και για

το έτος 2015 η έκπτωση 20% από τον ΕΝΦΙΑ των κενών
και µη ηλεκτροδοτούµενων ακινήτων, για λόγους κοινω-
νικούς και ως µέριµνα του κράτους για τους ιδιοκτήτες
ακινήτων, οι οποίοι δεν απέκτησαν εισόδηµα από τα ακί-
νητα, τα οποία παρέµειναν καθ’ όλη τη διάρκεια του
2015 κενά και µη ηλεκτροδοτούµενα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ν. 27/1975 (Α΄77),
ν. 29/1975 (Α’ 75) και ν. 4111/2013 (Α΄18)

1. Με το ισχύον φορολογικό καθεστώς περί φορολο-
γίας πλοίων στη χώρα µας και ανεξάρτητα από τους κό-
ρους ολικής χωρητικότητας, τα επαγγελµατικά πλοία α-
ναψυχής και ηµερόπλοια, τα επιβατηγά και οχηµαταγω-
γά πλοία, επιβατηγά ή φορτηγά, και τα λοιπά πλοία θα-
λασσίων ενδοµεταφορών καθώς και πλοία µε ολική χω-
ρητικότητα µέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θα-
λάσσιες µεταφορές µε σηµαία κράτους-µέλους της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµι-
κού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), πλην της ελληνικής, φορολογού-
νται µε τις γενικές διατάξεις φορολογίας εισοδήµατος
και όχι µε τις ειδικές διατάξεις του ν. 27/1975 περί φορο-
λογίας πλοίων µε ελληνική σηµαία.
Για το λόγο αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαλεί τη
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χώρα µας για παραβίαση των διατάξεων των άρθρων 49,
56 και 63 της Σ.Λ.Ε.Ε. και µε τα άρθρα 31, 36 και 40 της
Συµφωνίας Ε.Ο.Χ., τα οποία αναφέρονται στην ελευθε-
ρία εγκατάστασης, στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών
και στην ελεύθερη κυκλοφορία των κεφαλαίων µε φυσι-
κό αποτέλεσµα οι ηµεδαποί φορολογούµενοι ( ιδιώτες
και οντότητες), οι οποίοι εκµεταλλεύονται πλοία µε ελ-
ληνική σηµαία να απολαµβάνουν συγκεκριµένες φοροα-
παλλαγές, ενώ αντιθέτως οι φορολογούµενοι που επιλέ-
γουν να εκµεταλλεύονται πλοία στην Ελλάδα µε σηµαία
των υπολοίπων κρατών-µελών της Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ. να µην
απολαµβάνουν τις φοροαπαλλαγές αυτών. 
Με την προτεινόµενη διάταξη, κρίνεται απαραίτητο τα

παραπάνω πλοία µε σηµαία κράτους-µέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, να φορολογούνται
µε τον ίδιο τρόπο µε τα αντίστοιχα πλοία µε ελληνική
σηµαία, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ν.27/1975
και συναφείς µε αυτόν διατάξεις), αφενός για λόγους ί-
σης φορολογικής µεταχείρισης που θα αποτρέψει µια πι-
θανή καταδίκη µας για παραβάσεις των συµβάσεων Ε.Ε.
και Ε.Ο.Χ. και αφετέρου για λόγους αναπτυξιακούς α-
φού µε τη διάταξη αυτή αναµένεται να δοθεί η δυνατό-
τητα προσέλκυσης στη χώρα µας πλοίων µε τις εν λόγω
σηµαίες και ότι αυτό συνεπάγεται για την ανάπτυξη της
οικονοµίας µας.
Μέχρι σήµερα δεν υφίσταται καµία σηµαντική προσέ-

λευση πλοίων µε σηµαία Ε.Ε. και Ε.Ο.Χ., πλην της ελλη-
νικής, λόγω της διαφορετικής φορολόγησης των πλοίων
αυτών σε σχέση µε τα πλοία µε ελληνική σηµαία, καθώς
και της διαφορετικής αντιµετώπισης των φοροαπαλλα-
γών των πλοιοκτητών ή πλοιοκτητριών εταιρειών και των
µετόχων ή εταίρων των πλοιοκτητριών εταιρειών στις ο-
ποίες ανήκουν τα εν λόγω πλοία, σε σχέση µε εκείνες
που εκµεταλλεύονται πλοία µε ελληνική σηµαία. 

2. Με τις διατάξεις αυτές για την πενταετία 2016-
2020, σκοπείται η αναπροσαρµογή των συντελεστών
φόρου της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975
και εισφοράς της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν.
27/1975 των πλοίων Α’ κατηγορίας που είναι νηολογηµέ-
να µε ελληνική σηµαία, η οποία προβλέπεται από τις δια-
τάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 6 και της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 αντίστοιχα.
Επίσης, προβλέπεται για την πενταετία 2016-2020 η α-

ναπροσαρµογή των συντελεστών εισφοράς της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελλη-
νικών συµφερόντων µε ξένη σηµαία, τα οποία είναι συµ-
βεβληµένα ασφαλιστικώς µε το ΝΑΤ, η οποία και προ-
βλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 4 του ν. 29/1975.
Η αναπροσαρµογή των συντελεστών φόρου και ει-

σφοράς κατά ποσοστό 4 % ετησίως, µε την παρούσα
διάταξη νόµου, για την πενταετία 2016-2020, καίτοι η
αύξηση αυτή προβλέπεται ρητά από τις ανωτέρω διατά-
ξεις, κρίθηκε επιβεβληµένη προς άρση κάθε αµφισβήτη-
σης που τυχόν ήθελε προκύψει δεδοµένου ότι οι διατά-
ξεις αυτές (που το προβλέπουν) έχουν δυνητικό χαρα-
κτήρα. Επιπλέον, η αναπροσαρµογή των συντελεστών
φόρου και εισφοράς κατά ποσοστό 4% ετησίως, καθιε-
ρώθηκε µε διάταξη νόµου από την πενταετία 1996-2000,
επειδή οι προηγούµενες αναπροσαρµογές έγιναν µε α-

ποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών οι οποίες κυρώνο-
νταν µε νόµο.
Εποµένως, η ανωτέρω ρύθµιση δεν γίνεται για πρώτη

φορά, αλλά αποτελεί µία επαναλαµβανόµενη διάταξη
που γίνεται µε τον ίδιο τρόπο κάθε πενταετία από το έ-
τος 1975 και µετά, αρχικά µε αποφάσεις Υπουργού που
κυρώνονταν µε νόµο και από την πενταετία 1996-2000
µε διατάξεις νόµου.

3. Με την προτεινόµενη ρύθµιση παρατείνεται για τέσ-
σερα ακόµη χρόνια (2016-2019), η επιβολή της εισφοράς
του άρθρου 43 του ν. 4111/13 σε εταιρείες του άρθρου
25 του ν. 27/75 επί του συνολικά εισαγόµενου και µετα-
τρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος και αναπροσαρµό-
ζονται οι σχετικοί συντελεστές, για την τετραετία 2016-
2019, λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας και
των δηµοσιονοµικών αναγκών της χώρας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2960/2001
(Α΄265)
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αναπροσαρµόζε-

ται από 1/10/2015 ο συντελεστής ΕΦΚ του πετρελαίου ε-
σωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιµοποι-
είται αποκλειστικά στη γεωργία από εξήντα έξι (66) ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλι-
τρο, ενώ µε τις διατάξεις της παραγράφου 2, καταργεί-
ται από 1/10/2016 ο ως άνω οριζόµενος συντελεστής
ΕΦΚ και η διαδικασία επιστροφής φόρου για το πετρέ-
λαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησι-
µοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία.
Οι ως άνω ρυθµίσεις εντάσσονται στο πλαίσιο θέσπι-

σης µέτρων τα οποία λαµβάνουν οι ελληνικές αρχές
προκειµένου για την ενίσχυση της οικονοµικής και δηµο-
σιονοµικής κατάστασης της χώρας.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 2969/2001
(Α΄281)
Γενικά: Με την προτεινόµενη ρύθµιση επέρχονται τρο-

ποποιήσεις και συµπληρώσεις σε ορισµένες διατάξεις
του ν.2969/01 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊ-
όντα».
Οι προτεινόµενες αλλαγές αποσκοπούν στην απλοποί-

ηση και βελτίωση της νοµοθεσίας µε στόχο την αύξηση
της επιχειρηµατικότητας και ανταγωνιστικότητας καθώς
και τη διασφάλιση της ευελιξίας και της υψηλής αποτε-
λεσµατικότητας στον έλεγχο.
Ειδικότερα: 
1. Με τις διατάξεις της παρ. Δ6 του άρθρου 7 ν. 2969/

01 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. Γ3 του ιδίου
άρθρου υφίσταται απαγόρευση της συστέγασης και συλ-
λειτουργίας ποτοποιείων - αποσταγµατοποιείων- οινο-
ποιείων. Για λόγους ενίσχυσης της επιχειρηµατικότητας
και ανταγωνιστικότητας, δεδοµένης µάλιστα και της εν
τω µεταξύ βελτίωσης των αναλυτικών µεθόδων ελέγχου
προτείνεται η άρση της εν λόγω απαγόρευσης και η πα-
ροχή κατά αυτόν τον τρόπο της δυνατότητας της συστέ-
γασης και συλλειτουργίας ποτοποιείου – αποσταγµατο-
ποιείου - οινοποιείου καθώς τα παραγόµενα από τα απο-
σταγµατοποιεία προϊόντα γενικά αποτελούν πρώτες ύ-
λες για τα ποτοποιεία. 

2. Με την παράγραφο 2, προτείνεται η αντικατάσταση
της παραγράφου Δ6 του άρθρου 7 λόγω της τροποποίη-
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σης της παραγράφου Γ3 του ίδιου άρθρου µε την οποία,
όπως προαναφέρθηκε παρασχέθηκε η δυνατότητα συ-
στέγασης και συλλειτουργίας ποτοποιείου- αποσταγµα-
τοποιείου- οινοποιείου έτσι ώστε να είναι συµβατή µε
αυτή.

3. Με την παράγραφο 3, ορίζεται ο χρόνος έναρξης ι-
σχύος των διατάξεων του άρθρου αυτού.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙ-
ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

1. Η παρούσα διάταξη προτείνεται ώστε να εξαλει-
φθούν οι επικαλύψεις αρµοδιοτήτων για φορολογικές
και τελωνειακές υποθέσεις που παρουσιάστηκαν µεταξύ
υπηρεσιών που υπάγονται στον Αν. Υπουργό Οικονοµι-
κών , την Γ.Γ.Δ.Ε.. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η α-
ποκλειστική ανάθεση όλων των αρµοδιοτήτων που άπτο-
νται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων σε έναν
φορέα και συγκεκριµένα στην Γ.Γ.Δ.Ε.. Με την έναρξη ε-
φαρµογής της προτεινόµενης διάταξης θα επιτευχθεί η
ορθότερη και αποτελεσµατικότερη κατανοµή –εκµετάλ-
λευση πόρων (ανθρωπίνων & υλικοτεχνικών) στον τοµέα
της καταπολέµησης της δασµό-φοροδιαφυγής και θα α-
ντιµετωπιστούν τα ελεγκτικά προβλήµατα που παρου-
σιάστηκαν µε τον διαχωρισµό Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε. –Υ.Ε.Ε.Δ.Ε.
τα προηγούµενα χρόνια.

2. Στο πλαίσιο διατήρησης και ενίσχυσης της αυτονο-
µίας της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) και εξασφάλισης της αποτελεσµατικότητας
της φορολογικής διοίκησης, µε την προτεινόµενη ρύθµι-
ση τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4321/2015 (Α΄ 32)
και παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση των προ-
βλεπόµενων στα άρθρα 6, 15, 16, 17 και 21 του ν.
4321/2015 (Α΄ 32) υπουργικών αποφάσεων στο Γενικό
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Επίσης, µε την προτεινό-
µενη ρύθµιση ορίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις που
έχουν ήδη εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των τροποποιού-
µενων διατάξεων, τροποποιούνται µε αποφάσεις του Γε-
νικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων. Επίσης, µε τις προ-
τεινόµενες διατάξεις της περίπτωσης γ. Ορίζεται η ά-
σκηση της αρµοδιότητας των άρθρων 20 και 22 του
ν.4321/2015, από το Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσό-
δων του Υπουργείου Οικονοµικών, ο οποίος δύναται µε
απόφασή του να τη µεταβιβάζει σε Προϊσταµένους Υπη-
ρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυτούς να υπογράφουν
µε εντολή του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ Ν.3446/2006 (Α΄49)
Η προτεινόµενη διάταξη περιλαµβάνει µέτρα για την

αντιµετώπιση του προβλήµατος της ευρείας αποχής από
τον περιοδικό τεχνικό έλεγχο οχηµάτων µε στόχο την
προαγωγή της οδικής ασφάλειας στη χώρα.
Είναι δεδοµένο ότι όσο µεγαλύτερος χρόνος παρέλθει

από την καταληκτική προθεσµία διενέργειας εµπρόθε-
σµου περιοδικού τεχνικού ελέγχου, τόσο µεγαλύτερος
είναι ο κίνδυνος εµφάνισης τεχνικών ελλείψεων στο ό-
χηµα και ως τέτοιος χρόνος εκτιµάται η παρέλευση του-
λάχιστον 6 µηνών.
Στην κατεύθυνση αυτή και για τη συµµόρφωση των ι-

διοκτητών οχηµάτων για τα οποία συµπληρώνεται χρονι-
κό διάστηµα (6) µηνών από την καταληκτική προθεσµία
εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου,
επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού πρόστιµο ύψους εκατόν πενή-
ντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται στη Φορολογική

Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ. 356/1974, ΦΕΚ
90/Α΄). Στους ιδιοκτήτες οχηµάτων στους οποίους επι-
βάλλεται το ως άνω πρόστιµο, δεν επιβάλλεται το πρό-
στιµο του άρθρου του άρθρου 86 του Κ.Ο.Κ. που αφορά
τον µη εµπρόθεσµο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.
Με σκοπό την έγκαιρη ενηµέρωση των πολιτών για τα

οχήµατα για των οποίων έως ένα (1) µήνα µετά τη δηµο-
σίευση της παρούσας διάταξης θα έχει παρέλθει χρονικό
διάστηµα κατ’ ελάχιστο έξι (6) µηνών από την καταληκτι-
κή ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τε-
χνικού ελέγχου, προβλέπεται ότι εφόσον προσκοµίσουν
αυτά, εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τε-
χνικού ελέγχου, θα υποχρεούνται να καταβάλλουν, πέ-
ραν του προβλεπόµενου τέλους διενέργειας του ελέγ-
χου, µειωµένο το προβλεπόµενο από την κείµενη νοµο-
θεσία πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο µε το καταβαλ-
λόµενο στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης προσκόµισης πέ-
ραν των τριάντα (30) ηµερών και µέχρι των έξι (6) µηνών.
Σε όσους ιδιοκτήτες ανταποκριθούν στις παραπάνω ανα-
φερόµενες προθεσµίες δεν επιβάλλεται σε αυτούς το
πρόστιµο των 150 ευρώ.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 ε-

πιδιώκεται η ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας του ει-
σπρακτικού µηχανισµού του Δηµοσίου µε τη µετατόπιση
του κύριου βάρους της εισπρακτικής δράσης στα νέα και
εισπράξιµα ληξιπρόθεσµα χρέη. Η κατά προτεραιότητα
προσπάθεια εντοπισµού µέσων για τη διακοπή της παρα-
γραφής παλαιών οφειλών χωρίς εισπρακτικό αντίκρισµα
υπαγορεύεται από τον κίνδυνο καταλογισµού και απόδο-
σης ευθύνης στα επιφορτισµένα µε το έργο της είσπρα-
ξης όργανα σε κάθε περίπτωση παραγραφής απαιτήσε-
ων του Δηµοσίου, όπως προβλέπεται σήµερα στο άρθρο
163 του π.δ. 16/1989 και σε άλλες διατάξεις.
Η ανάγκη εκ νέου ρύθµισης της εν λόγω ευθύνης έχει

ήδη αποτυπωθεί στις διατάξεις του άρθρου 51 του ν.
4174/2013, όπως ισχύει.
Ήδη µε τις προτεινόµενες διατάξεις το θέµα της ευθύ-

νης λόγω παραγραφής ρυθµίζεται πλέον µε ενιαίο και
αυτοτελή τρόπο. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου
1 προβλέπεται ότι τα όργανα της Φορολογικής Διοίκη-
σης δεν ευθύνονται για τη συµπλήρωση του χρόνου πα-
ραγραφής µιας οφειλής, αν έχει εκκινήσει η διαδικασία
αναγκαστικής είσπραξης µε οποιονδήποτε τρόπο π.χ. µε
αποστολή ειδοποίησης προ λήψης µέτρων, παραγγελία
κατάσχεσης κ.λπ., ανεξάρτητα από τη δυνατότητα των
µέτρων αυτών να οδηγήσουν, εν όψει των συνθηκών της
συγκεκριµένης περίπτωσης, στην είσπραξη της οφειλής
ή τη διακοπή της παραγραφής. Ωστόσο, προκειµένου να
αποτραπούν περιπτώσεις παραγραφής δηµοσίων εσό-
δων που οφείλονται σε δόλιες πράξεις των οργάνων εί-
σπραξης, µε σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου, σύµ-
φωνα µε το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1, τα όρ-
γανα είσπραξης ευθύνονται σε κάθε περίπτωση παρα-
γραφής δηµοσίων εσόδων, ακόµα κι αν έχει εκκινήσει η
διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, κατά τα ανωτέρω,
αν διαπιστωθεί µε βάση πόρισµα ειδικού ελέγχου που
διατάσσεται από το Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσό-
δων, ότι οι ενέργειες ή παραλείψεις τους που οδήγησαν
στη συµπλήρωση του χρόνου παραγραφής ανάγονται σε
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δόλο, µε σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 δια-

σφαλίζεται η ρύθµιση των περιπτώσεων ευθύνης της πα-
ραγράφου 1 του ίδιου άρθρου από τις ειδικές διατάξεις
αυτής κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης περί ευθύνης υπαλλήλων, προκειµένου να επι-
τευχθεί ο νοµοθετικός σκοπός τους και να υπάρχει σχε-
τική ασφάλεια δικαίου.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 4 κα-

ταργείται ρητά το άρθρο 163 του π.δ. 16/1989 (Α΄6), ως
διάταξη αντίθετη προς τις προτεινόµενες διατάξεις της
παραγράφου 1.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ-
ΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Με τις διατάξεις τροποποιούνται οι όµοιες του υφιστά-

µενου νοµικού πλαισίου (ν. 2685/1999), σχετικά µε την
καταβολή δαπανών µετακίνησης του προσωπικού των
φορέων του Δηµοσίου, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ, καθώς και
των ΝΠΙΔ και των ΔΕΚΟ, καθώς και τα έξοδα αποσπάσε-
ων, µεταθέσεων, τοποθετήσεων κ.λ.π. Στόχος του παρό-
ντος εγχειρήµατος παραµένει αφενός ο εξορθολογι-
σµός, η απλούστευση των προβλέψεων µε στόχο την ο-
µαλότερη λειτουργία των µετακινήσεων αλλά και ο εκ-
συγχρονισµός του υφιστάµενου θεσµικού πλαισίου, προ-
κειµένου αυτό να αντεπεξέλθει στις σύγχρονες ανάγκες
λειτουργίας της δηµόσιας διοίκησης και αφετέρου, ο πε-
ριορισµός των ευκαιριών για σπατάλη του δηµοσίου χρή-
µατος.
Ειδικότερα, στο νέο θεσµικό πλαίσιο λαµβάνονται υ-

πόψη οι διατάξεις του υφιστάµενου νόµου, αλλά και ό-
σων θεσπίσθηκαν στη συνέχεια και προέβλεψαν εξαιρέ-
σεις από αυτόν, δηµιουργώντας µια σειρά στρεβλώσεων,
οι οποίες σε κάθε περίπτωση πρέπει να αντιµετωπιστούν
εξ αρχής. Το νέο πλαίσιο θεσµοθετεί σε ενιαία βάση τις
προϋποθέσεις µετακίνησης των λειτουργών και υπαλλή-
λων του δηµόσιου τοµέα, περιγράφοντας αναλυτικά και
µε αντικειµενικό για όλους τρόπο τις αποζηµιώσεις για
τις δαπάνες µετακίνησης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξαλεί-
φονται ανισότητες και στρεβλώσεις, γεγονός που θα
πρέπει να διατηρηθεί και στο µέλλον, αποτρέποντας την
καταστρατήγηση της ενιαίας και ισότιµης αντιµετώπισης
όλων των λειτουργών και υπαλλήλων, µέσω της θέσπι-
σης µεταγενέστερων νοµοθετικών αποκλίσεων. 
Ειδικότερα : 
1. Στο άρθρο 1 του παρόντος, παρουσιάζονται οι ορι-

σµοί των βασικών εννοιών του νέου νοµοθετικού πλαισί-
ου. Κατά αυτό τον τρόπο ορίζονται µε σαφή και µόνιµο
τρόπο βασικές έννοιες, όπως δαπάνες µετακίνησης, έξο-
δα κίνησης, διανυκτέρευσης κ.λ.π. και αποφεύγονται τυ-
χόν ερµηνευτικές διαφωνίες µεταξύ υπηρεσιών που σή-
µερα αποτελούν αντικείµενο µακράς και ατελέσφορης
αλληλογραφίας. 

2. Στο άρθρο 2, ορίζεται το πεδίο εφαρµογής των δια-
τάξεων του παρόντος, καθώς και το είδος των µετακινή-
σεων που αυτός καταλαµβάνει. Οι φορείς στους οποίους
έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του νέου πλαισίου είναι το
Δηµόσιο, οι Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές, οι ΟΤΑ, τα
ΝΠΔΔ, καθώς και τα ΝΠΙΔ και οι ΔΕΚΟ, που εφαρµόζουν
τις διατάξεις περί ενιαίου µισθολογίου. Οι δαπάνες που
αναγνωρίζονται έχουν σκοπό την εκτέλεση ή παροχή υ-
πηρεσίας, την εκτέλεση ειδικής αποστολής, τη συµµετο-

χή σε ηµερίδες, διηµερίδες, συνέδρια, σεµινάρια, εκπαί-
δευση και µετεκπαίδευση, καθώς και τη µετάθεση ή την
απόσπαση υπαλλήλων ή λειτουργών στο εσωτερικό ή το
εξωτερικό. Τονίζεται ότι σε κάθε περίπτωση, η υπηρεσία
που εντέλλεται τη µετακίνηση φέρει την ευθύνη της επι-
λογής του προσφορότερου και οικονοµικότερου τρόπου
πραγµατοποίησης της µετακίνησης. 

3. Με τα οριζόµενα στα άρθρα 3, 4 και 5, προβλέπεται
το ανώτατο όριο των επιτρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών
εκτός έδρας, ορίζονται τα όργανα που είναι αρµόδια για
την έκδοση των αποφάσεων, το περιεχόµενο αυτών και
καθορίζονται οι θέσεις στα µέσα µαζικής µεταφοράς,
που δικαιούνται οι µετακινούµενοι στο εσωτερικό ή εξω-
τερικό. Σηµειώνεται ότι µε τις νέες ρυθµίσεις επιχειρεί-
ται τόσο η απλούστευση των προβλέψεων (συγχώνευση
των πρώην 4 κατηγοριών λειτουργών και υπαλλήλων σε
δύο κατηγορίες) όσο και περιορισµός του δηµοσιονοµι-
κού κόστους των µετακινήσεων. 

4.  Με τα άρθρα 6 και 7, για τις µετακινήσεις στο εσω-
τερικό, προσδιορίζεται µε σαφήνεια ποιοι δικαιούνται έ-
ξοδα κίνησης εντός και εκτός έδρας, πότε δικαιολογεί-
ται η χρήση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου και πότε επι-
τρέπεται η µίσθωση µεταφορικού µέσου.

5. Με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρέχεται η εξου-
σιοδότηση καθορισµού του ύψους της χιλιοµετρικής α-
ποζηµίωσης µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

6. Με τις διατάξεις του άρθρου 9, προβλέπεται η απο-
ζηµίωση για τις µετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοι-
πού προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευ-
µάτων, για τη συµµετοχή του στη διεξαγωγή των πανελ-
ληνίων εξετάσεων, καθώς και για το εκπαιδευτικό προ-
σωπικό που συµπληρώνει το εβδοµαδιαίο ωράριό του σε
περισσότερα του ενός σχολεία. 

7. Με τα άρθρα 10 και 11 προβλέπονται οι προϋποθέ-
σεις διανυκτέρευσης του µετακινούµενου και καταβολής
ηµερήσιας αποζηµίωσης και αυξάνονται τόσο τα ποσά
των αποζηµιώσεων διανυκτέρευσης όσο και της ηµερή-
σιας αποζηµίωσης, το ύψος των οποίων ήταν καθηλωµέ-
νο από το 1999, ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής του υφι-
στάµενου νοµοθετικού πλαισίου, προκειµένου να υπάρ-
ξει εναρµόνιση µε τη σύγχρονη πραγµατικότητα.

8. Με το άρθρο 12, προβλέπεται η χορήγηση δαπανών
µετακίνησης και σε υπαλλήλους, οι οποίοι µετακινούνται
ως µάρτυρες ή τεχνικοί σύµβουλοι, σε ανακριτικές ή δι-
καστικές Αρχές.

9. Με τα άρθρα 13, 14 και 15 γίνεται προσπάθεια εξορ-
θολογισµού των διατάξεων για τις δαπάνες που κατα-
βάλλονται στις περιπτώσεις αποσπάσεων ή µεταθέσεων
σε υπαλλήλους και λειτουργούς, καθώς και στα στελέχη
των Ενόπλων Δυνάµεων και Σωµάτων Ασφαλείας. 

10. Με τις διατάξεις του άρθρου 16, ρυθµίζονται θέµα-
τα που αφορούν τα έξοδα µετακίνησης στο εξωτερικό,
καθώς και το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή. 

11. Με τα άρθρα 17 και 18, καθορίζεται η ηµερήσια α-
ποζηµίωση εξωτερικού τόσο των υπαλλήλων όσο και
των στρατιωτικών σε µετακινήσεις ειδικών περιπτώσε-
ων. 

12. Με το άρθρο 19, καθορίζονται τα έξοδα διανυκτέ-
ρευσης στο εξωτερικό. 

13. Με το άρθρο 20, προβλέπονται τα έξοδα µετάθε-
σης, τοποθέτησης και απόσπασης στο εξωτερικό.

14. Με το άρθρο 21, καθορίζεται η αποζηµίωση για τη
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µεταφορά οικοσκευής του υπαλλήλου στο εξωτερικό, ό-
που αυτό επιτρέπεται. Σηµαντικό ενδιαφέρον παρουσιά-
ζει η από µηδενική βάση αντιµετώπιση του θέµατος των
εξόδων µεταφοράς οικοσκευής για µετακίνηση από το ε-
σωτερικό στο εξωτερικό, µε κατάργηση αναποτελεσµα-
τικών, γραφειοκρατικών διαδικασιών και µε περιορισµό
των ευκαιριών καταχρηστικής εφαρµογής. 

15. Με τις διατάξεις του άρθρου 22, καθορίζεται το κα-
θεστώς αποζηµίωσης των δαπανών µετακίνησης των µε-
λών της Κυβέρνησης και των υφυπουργών, ενώ τα θέµα-
τα των µετακινήσεων του προέδρου, αντιπροέδρων της
Βουλής και των βουλευτών προβλέπεται να αντιµετωπί-
ζονται από τον Κανονισµό της Βουλής. 

16. Με τις διατάξεις του άρθρου 23, προβλέπεται ο
τρόπος κάλυψης των δαπανών µετακίνησης, ο καθορι-
σµός των απαραίτητων δικαιολογητικών και θέµατα της
µεταβατικής περιόδου. 

17. Με τις διατάξεις του άρθρου 24 καθορίζονται θέµα-
τα µη µισθολογικών παροχών των υπαλλήλων των φορέ-
ων που εντάσσονται στις διατάξεις του παρόντος σχεδί-
ου νόµου. 

18. Με τη διάταξη του άρθρου 25 εξοµοιώνονται ως
προς τις δαπάνες διαµονής τα µη κοινοβουλευτικά µέλη
της κυβέρνησης µε τα µέλη της κυβέρνησης που έχουν
βουλευτική ιδιότητα.

19. Με τα άρθρα 26 και 27, ορίζονται οι διατηρούµενες
διατάξεις, αλλά ταυτόχρονα ορίζεται ότι, από τη στιγµή
που θα τεθεί σε ισχύ ο νέος νόµος, καταργείται κάθε γε-
νική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη σε αυτόν, καθώς
και κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα
που διέπονται από αυτόν.

20. Τέλος, µε το άρθρο 28 ορίζεται ως χρόνος έναρξης
ισχύος του νόµου η 1.1.2016.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Ν. 4270/2014 (Α΄43)
Με την προτεινόµενη διάταξη και την κατάργηση της

παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/15, τα ηµιαυτόµατα µέ-
τρα για την διόρθωση δηµοσιονοµικών αποκλίσεων ε-
ντάσσονται πλέον στις προϋπάρχουσες διαδικασίες του
διορθωτικού µηχανισµού και του σχεδίου διορθωτικών ε-
νεργειών σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων από το
µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στόχο ή από την πορεία
προσαρµογής προς αυτόν, των άρθρων 38 έως 40 του
ν.4270/2014. Έτσι ενισχύεται περαιτέρω η προσπάθεια
τήρησης των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων
της χώρας. Ειδικότερα: 
α) Με την τροποποίηση του άρθρου 38 του

ν.4270/2014, γίνεται σαφές ότι η γνώµη του Δηµοσιονο-
µικού Συµβουλίου για την ενεργοποίηση του διορθωτι-
κού µηχανισµού δεν είναι δεσµευτική για τον Υπουργό
Οικονοµικών, ο οποίος ωστόσο σε περίπτωση µη ενεργο-
ποίησης του µηχανισµού, παρά την αντίθετη γνώµη του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, γνωστοποιεί το σκεπτικό
του στο Κοινοβούλιο.
β) Με την τροποποίηση του άρθρου 39 του

ν.4270/2014, ρυθµίζεται αναλυτικότερα ο γνωµοδοτικός
ρόλος του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου στη διαµόρφω-
ση του σχεδίου διορθωτικών ενεργειών και ορίζεται ότι
οι προτεινόµενες παρεµβάσεις πρέπει να είναι κοστολο-
γηµένες, µε έµφαση στις περικοπές δαπανών.
γ) Με την τροποποίηση του άρθρου 41 του

ν.4270/2014, συµπληρώνεται ότι η εφαρµογή των διατά-

ξεων του σχετικού Κεφαλαίου, σε περίπτωση εκτέλεσης
προγράµµατος µακροοικονοµικής προσαρµογής, γίνεται
σε συµφωνία και µε τους εµπλεκόµενους στην παρακο-
λούθηση του προγράµµατος θεσµούς.
δ) Η τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014, α-

φορά την προσθήκη της κατά προτεραιότητα χρήσης του
αποθεµατικού του κρατικού προϋπολογισµού στις πα-
ρεµβάσεις του άρθρου 39 του ίδιου νόµου.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ
Με το άρθρο αυτό εισηγούµαστε την κατάργηση ορι-

σµένων υπουργικών αποφάσεων, καθότι σύµφωνα µε το
άρθρο 64 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32) έχει καταργηθεί
η νοµική τους βάση και συγκεκριµένα:

1. ο άρθρο 3 του α.ν. 787/1948 (Α΄ 240) που αποτελεί
νοµική βάση της υπ. αριθ 9872/1242/17.3.1966 (Β΄219)
Απόφασης.

2. Τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 396/1976 (Α΄ 198) που α-
ποτελεί νοµική βάση της υπ’ αριθ. 54/2012/20.4.2012
(Β΄1339) Απόφασης. 

3. Ο  ν. 3501/1928 «Περί κυρώσεως και τροποποιήσε-
ως των από 13 Νοεµβρίου 1927 νοµοθετικών διαταγµά-
των «περί κυρώσεως και τροποποιήσεως των νοµοθετι-
κών διαταγµάτων: 1) από 12 Μαΐου 1926 «περί εµπορίου
του οίνου κ.λπ.» και 2) από 10.9.1926 «περί αναστολής ι-
σχύος των άρθρων 8 και 13 του νοµοθετικού διατάγµα-
τος της 12.5.1926 κ.λπ.» και το ν.δ. 3419/1955 «Περί
τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ισχυουσών διατάξε-
ων νόµων περί εµπορίας οίνων και προστασίας οινοπα-
ραγωγής» (Α΄ 282), που αποτελούν νοµική βάση της υπ.
αριθ. 26650/13.3.1957 (Β΄159) και των αποφάσεων που
την τροποποιούν υπ. αριθ. 27030/4292/16.6. ( Β΄528) και
υπ’ αριθ. 16526/3951/23.8.1975 (Β΄1074).
Λόγω της κατάργησης των ανωτέρω αποφάσεων, ευ-

λόγως καταργούνται και όλες οι σχετικές, µε την διεκπε-
ραίωση µέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολι-
τών, αποφάσεις έκδοσης ειδικών αδειών λειτουργίας. 
Όσον αφορά στην Κοινή Απόφαση των Υπουργών Βιο-

µηχανίας, Εµπορίου, Οικονοµικών, Κοινωνικής Πρόνοιας
υπ. αριθ. 1849/31.1.1961 «Περί των όρων ούς δέον να
πληρώσιν οι εµφιαλωµένοι οίνοι και περί των όρων εµ-
φιαλώσεως αυτών» (Β΄ 58) και στην Κοινή Απόφαση των
Υπουργών Υγιεινής και Εµπορίου υπ. αριθ.
1554/18.9.1966 «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν
οι εµφιαλωµένοι οίνοι και περί των όρων εµφιαλώσεως
αυτών» (Β΄ 645), αυτές έχουν καταργηθεί µε την υπ. α-
ριθ. 54/2012/20.4.2012 «Ειδικοί όροι λειτουργίας εµφια-
λωτηρίων οίνων και αρωµατισµένων οίνων» (Β΄ 1339) Α-
πόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών.
Επιπρόσθετα, οι όποιες προδιαγραφές και έλεγχοι τί-

θενται για τις οινοποιητικές εγκαταστάσεις από τις κα-
ταργούµενες αποφάσεις σχετικά µε την υγιεινή και α-
σφάλεια των τροφίµων είναι ήδη παρωχηµένες, δηµι-
ουργούν εµπόδια χωρίς κάποιο όφελος στις οινοποιητι-
κές επιχειρήσεις και βέβαια καλύπτονται από τους ακό-
λουθους Κανονισµούς:

- (ΕΚ) αριθ. 178/2002 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου «για τον καθορισµό των γενικών αρ-
χών και απαιτήσεων της νοµοθεσίας για τα τρόφιµα, για
την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια
των Τροφίµων και τον καθορισµό διαδικασιών σε θέµατα
ασφαλείας των τροφίµων», 
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- (ΕΚ) 882/2004 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου που αφορά µεταξύ άλλων και στη διενέρ-
γεια επισήµων ελέγχων της συµµόρφωσης προς τη νο-
µοθεσία τροφίµων» και

- (ΕΚ) αριθ. 852/2004 «Υγιεινή των τροφίµων» του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου. 
Σε εφαρµογή των ανωτέρω Κανονισµών (ΕΚ) αριθ.

178/2002, (ΕΚ) αριθ. 852/2004 (ΕΚ) 882/2004 έχει εκδο-
θεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. 15523/
30.8.2006 (Β΄1187) 
Τέλος, όσον αφορά τις προϋποθέσεις για την παραγω-

γή, συσκευασία, την επισήµανση των αµπελοοινικών
προϊόντων καθώς και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό
τοµέα αυτές καλύπτονται από την πρόσφατη ενωσιακή
νοµοθεσία και συγκεκριµένα από τους Κανονισµούς:
Καν (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-

λίου και του Συµβουλίου «για τη θέσπιση κοινής οργάνω-
σης των αγορών γεωργικών προϊόντων», 
Καν (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής «για τον καθο-

ρισµό ορισµένων λεπτοµερών κανόνων εφαρµογής του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 του Συµβουλίου όσον α-
φορά τις προστατευόµενες ονοµασίες προέλευσης και
τις προστατευόµενες γεωγραφικές ενδείξεις, τις παρα-
δοσιακές ενδείξεις, την επισήµανση και την παρουσίαση
ορισµένων προϊόντων του αµπελοοινικού τοµέα», 
Καν (ΕΚ) αριθ. 606/2009 της Επιτροπής «για καθορι-

σµό ορισµένων λεπτοµερειών εφαρµογής του κανονι-
σµού (ΕΚ) αριθ. 479/2008 όσον αφορά τις κατηγορίες α-
µπελοοινικών προϊόντων, τις οινολογικές πρακτικές και
τους περιορισµούς στους οποίους υπόκεινται» και 
Καν (ΕΚ) αριθ. 555/2008 «για τη θέσπιση λεπτοµερών

κανόνων εφαρµογής του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
479/2008 του Συµβουλίου για την κοινή οργάνωση της α-
µπελοοινικής αγοράς όσον αφορά τα προγράµµατα στή-
ριξης, τις συναλλαγές µε τρίτες χώρες, το δυναµικό πα-
ραγωγής και τους ελέγχους στον αµπελοοινικό τοµέα».
Τέλος, όσον αφορά τα διοικητικά µέτρα, διαδικασίες

και κυρώσεις στον αµπελοοινικό τοµέα αυτές καλύπτο-
νται από τις διατάξεις του ν. 4235/2014 (Α΄32). 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.13: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Καταργούνται η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68
του Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), όπως είχαν προστεθεί µε τις
παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.4328/2015,
αντίστοιχα, για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φο-
ρολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015
και µετά.

2. Καταργείται η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του
Κ.Φ.Ε. (ν. 4172/2013), όπως αυτή είχε προστεθεί µε την
παράγραφο 8 του άρθρου 2 του ν.4328/2015, για τα εισο-
δήµατα που αποκτώνται στο φορολογικό έτος 2014.

3. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επανέρχονται σε ι-
σχύ, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος αυτής, οι δια-
τάξεις των άρθρων 49 παρ. 4α και 50 παρ. 6 του Κώδικα
ΦΠΑ που είχαν θεσπιστεί µε τις περιπτώσεις 4 και 5 της
υποπαραγράφου Α.6 της παραγράφου Α του άρθρου
πρώτου του ν. 4152/2013, περί µη υπαγωγής σε ρυθµί-
σεις τµηµατικής καταβολής των οφειλών που έχουν βε-
βαιωθεί µε πράξεις προσδιορισµού ΦΠΑ των άρθρων 49
και 50 και αφορούσαν πράξεις που εκδόθηκαν από 1.7.13

έως και 31/12/13. Η προτεινόµενη ρύθµιση δεν θίγει ο-
φειλές από ΦΠΑ που έχουν ήδη υπαχθεί σε πρόγραµµα
ρύθµισης οφειλών έως την έναρξη ισχύος του παρόντος. 

4. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικής χρέωσης, η οποία
αποτελεί επιβάρυνση κατά τη σύνταξη κρατικών και λοι-
πών συµβολαίων και εισπράττεται υπέρ των σκοπών των
Συµβολαιογραφικών Συλλόγων. Η κατάργηση της εν λό-
γω χρέωσης θα επιφέρει µείωση του κόστους σύνταξης
των κρατικών συµβολαίων µε άµεσα ωφελούµενους
τους συµβαλλόµενους.

5. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, η κατάρ-
γηση του οποίου θα ωφελήσει άµεσα τους τελικούς κα-
ταναλωτές.

6. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο
καταβάλλεται από τους µαθητές ιδιωτικών σχολείων, η
κατάργηση του οποίου αποσκοπεί στη µείωση των διδά-
κτρων.

7. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο
επιβαρύνει τις συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων.

8. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο
επιβάλλεται επί της τιµής των εισιτηρίων, η κατάργηση
του οποίου θα επιφέρει ισόποση µείωση της τελικής τι-
µής τους.

9. Πρόκειται περί φόρου, ο οποίος βαρύνει αποκλειστι-
κά τους επιτηδευµατίες των Δωδεκανήσων, ο οποίος κα-
ταργείται για λόγους ίσης µεταχείρισης φορολογουµέ-
νων.

10. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, ο οποίος
επιβάλλεται επί της τιµής των εισιτηρίων των δηµοσίων
θεαµάτων. Ο σκοπός για τον οποίο αρχικά θεσπίσθηκε
συνίσταται στην ενίσχυση των Βορείων Επαρχιών της
Χώρας και δεν υφίσταται πλέον. Η κατάργηση του άνω
ειδικού φόρου θα επιφέρει ισόποση µείωση της τελικής
τιµής των εισιτηρίων.

11. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο
επιβάλλεται επί της τιµής των εισιτηρίων των δηµοσίων
θεαµάτων για την ενίσχυση του Ωδείου Αθηνών.

12. Πρόκειται περί µη ανταποδοτικού τέλους, το οποίο
επιβάλλεται επί του καθαρού ναύλου µεταφοράς επιβα-
τών και οχηµάτων στις τακτικές θαλάσσιες µεταφορές.
Η κατάργησή του θα οδηγήσει στην άµεση µείωση της τι-
µής των ναύλων.

13. Πρόκειται περί παρωχηµένης διάταξης.
14. Πρόκειται περί φόρου, τα έσοδα εκ του οποίου ει-

σπράττονται υπέρ των Δήµων. Με την προτεινόµενη
τροποποίηση ο άνω φόρος θα καταβάλλεται εφεξής υ-
πέρ του Δηµοσίου.

15. Κρίνεται επιβεβληµένο οι πόροι της ειδικής εισφο-
ράς (1,2%) επί της προ φόρων και εισφορών αξίας των
πετρελαιοειδών (άρθρο 16 ν.1571/1985) να αποτελούν
πλέον έσοδο για την κάλυψη δαπανών του Ελληνικού
Δηµοσίου και κατόπιν να διατίθενται σύµφωνα µε την ε-
κάστοτε κατανοµή µέσω του ετήσιου Κρατικού Προϋπο-
λογισµού.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4152/2013
(Α΄107), N. 4305/2014 (A΄237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α΄32)

1. Με την εν λόγω διάταξη: 
α. Θεσπίζεται η διετής αναστολή για την παροχή εγ-

γυήσεων, διασφαλίσεων ή εµπράγµατων βαρών λαµβά-
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νοντας υπόψη το εν γένει οικονοµικό περιβάλλον ενώ
παράλληλα η εν λόγω ρύθµιση καθίσταται ευνοϊκότερη
για τους οφειλέτες που πρόκειται να ενταχθούν σε αυ-
τήν καθώς αποτελεί και το µόνο σχήµα ρύθµισης ληξι-
προθέσµων οφειλών που εξακολουθεί να υφίσταται.
β. Μειώνεται το ετήσιο επιτόκιο της ρύθµισης του ν.

4152/2013 (Α΄107), το οποίο πλέον θα ισούται µε το ι-
σχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε
εκατοστιαίων µονάδων, προκειµένου αφενός να υπάρχει
αναλογία µε το αντίστοιχο επιτόκιο της ρύθµισης του ν.
4321/2015 και του Ν.4305/2014 αφετέρου για λόγους ί-
σης µεταχείρισης των οφειλετών που υπάγονται σε δια-
φορετικά σχήµατα ρυθµίσεων. 

2. Για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούµε-
νων ασφαλιστικών οφειλών, οι υπηρεσίες του ΚΕΑΟ, οι
οποίες ανήκουν στην οργανωτική δοµή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ε-
φαρµόζουν τις διατάξεις του ΝΔ 356/1974-ΚΕΔΕ.
Για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ισχύει η διάταξη του άρθρου 18 περί-

πτωση δ΄του ν. 1469/1984 που προβλέπει ότι οι διατά-
ξεις που ισχύουν κάθε φορά για την είσπραξη των εσό-
δων του δηµοσίου εφαρµόζονται ανάλογα και για την εί-
σπραξη των εσόδων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και των εισπραττοµέ-
νων από αυτό εσόδων τρίτων οργανισµών. 
Με την παρ. Α του άρθρου τρίτου του ν. 4254/2014 ε-

πήλθαν τροποποιήσεις σε συγκεκριµένες διατάξεις του
ΚΕΔΕ, µε τις οποίες, κατά την αναγκαστική είσπραξη
των απαιτήσεων του Δηµοσίου καθορίστηκαν χρηµατικά
όρια για τη λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπραξης. Συ-
γκεκριµένα καθορίστηκαν:
α) το συνολικό ποσό της οφειλής για το οποίο δεν

λαµβάνεται το µέτρο της κατάσχεσης κινητών και ακινή-
των στα χέρια του οφειλέτη.
β) το συνολικό ποσό της οφειλής για το οποίο δεν

λαµβάνεται το µέτρο της κατάσχεσης στα χέρια πιστωτι-
κών ιδρυµάτων
γ) το όριο κάτω από το οποίο δεν επιβάλλεται κατά-

σχεση περιοδικά καταβαλλόµενων µισθών, συντάξεων
και ασφαλιστικών βοηθηµάτων, 
δ) το όριο κάτω από το οποίο δεν επιβάλλεται κατά-

σχεση καταθέσεων σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή
κοινό λογαριασµό για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα
µόνο πιστωτικό ίδρυµα. 
Οι διατάξεις αυτές έχουν ενσωµατωθεί στον ΚΕΔΕ. Ε-

ποµένως, παρόλο που αναφέρονται στις απαιτήσεις του
Δηµοσίου, έχουν εφαρµογή και για την είσπραξη των α-
παιτήσεων των ΦΚΑ, που εισπράττουν κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ. 
Με την προτεινόµενη διάταξη ρητά προβλέπεται η ι-

σχύς και για τις απαιτήσεις των ΦΚΑ, των χρηµατικών ο-
ρίων που ισχύουν κάθε φορά για την αναγκαστική εί-
σπραξη των απαιτήσεων του Δηµοσίου. Σκοπός είναι να
αρθεί οποιαδήποτε αµφισβήτηση σχετικά µε το πεδίο ε-
φαρµογής των διατάξεων που αναφέρονται στις απαιτή-
σεις του Δηµοσίου, καθώς και να αποφευχθούν µελλο-
ντικές αµφισβητήσεις σε περίπτωση µεταβολής των χρη-
µατικών ορίων µε νεότερες αυτοτελείς διατάξεις. 

3. Με την εν λόγω διάταξη αλλάζει ο υπολογισµός του
ετήσιου επιτοκίου της ρύθµισης του ν. 4321/2015 (Α΄32),
το οποίο πλέον θα ισούται µε το ισχύον επιτόκιο αναφο-
ράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων µονά-

δων, προκειµένου να υπάρχει αναλογία µε το αντίστοιχο
επιτόκιο της πάγιας ρύθµισης του ν. 4152/2013 (Α΄, 107)
καθώς και για λόγους ίσης µεταχείρισης των οφειλετών
που υπάγονται σε διαφορετικά σχήµατα ρύθµισης οφει-
λών. Παράλληλα διατηρείται η απαλλαγή της οφειλής α-
πό την προσαύξηση του επιτοκίου για µικροοφειλέτες
λαµβάνοντας υπόψη τα προβλήµατα που έχουν δηµιουρ-
γηθεί στις κατηγορίες αυτές οφειλετών λόγω της οικο-
νοµικής κρίσης. 
Τέλος, παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να µειώνουν τις αρ-
χικά χορηγηθείσες δόσεις της ρύθµισης, εφόσον διαπι-
στωθεί ότι ο οφειλέτης δύναται να αποπληρώσει νωρίτε-
ρα τις οφειλές του. Η δυνατότητα αυτή στοχεύει στη ε-
νίσχυση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο, αξιοποιώντας τα διαθέσιµα
στοιχεία που έχει ο φορέας στη διάθεσή του, σε συνερ-
γασία και µε τη φορολογική διοίκηση.

4. Με την εν λόγω διάταξη αλλάζει ο υπολογισµός του
ετήσιου επιτοκίου της ρύθµισης του Ν.4305/2014, το ο-
ποίο πλέον θα ισούται µε το ισχύον επιτόκιο αναφοράς
για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε εκατοστιαίων µονάδων,
προκειµένου να υπάρχει αναλογία µε το αντίστοιχο επι-
τόκιο της πάγιας ρύθµισης του Ν.4152/2013 καθώς και
για λόγους ίσης µεταχείρισης των οφειλετών που υπά-
γονται σε διαφορετικά σχήµατα ρύθµισης οφειλών. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα

των φορέων κοινωνικής ασφάλισης να µειώνουν τις αρ-
χικά χορηγηθείσες δόσεις της ρύθµισης, εφόσον διαπι-
στωθεί ότι ο οφειλέτης δύναται να αποπληρώσει νωρίτε-
ρα τις οφειλές του. Η δυνατότητα αυτή στοχεύει στη ε-
νίσχυση των εσόδων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης
µε κοινωνικά δίκαιο τρόπο, αξιοποιώντας τα διαθέσιµα
στοιχεία που έχει ο φορέας στη διάθεσή του, σε συνερ-
γασία και µε τη φορολογική διοίκηση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ν. 4334/
2015 (Α΄80)

1. Κατώτατα όρια
Με τη διάταξη αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, το

πρώτο εδάφιο της παραγράφου 27 του άρθρου 1 του
ν.4334/2015, προκειµένου να αναδιατυπωθεί σύµφωνα
µε την απόφαση της Συνόδου Κορυφής της 12/07/2015
για τη λήψη προαπαιτούµενων µέτρων, ώστε να αποσα-
φηνιστεί ότι οι συνταξιοδοτούµενοι λόγω γήρατος από
1.7.2015 και εφεξής λαµβάνουν το οργανικό ποσό της
σύνταξης, δηλαδή το ποσό σύνταξης που προκύπτει βά-
σει των οικείων καταστατικών και γενικότερων διατάξε-
ων. Σε περίπτωση που αυτό είναι µικρότερο από το εκά-
στοτε προβλεπόµενο κατώτατο όριο, λαµβάνουν το ορ-
γανικό ποσό σύνταξης µέχρι τη συµπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας και µετά τη συµπλήρωση του ορίου η-
λικίας αυτού λαµβάνουν το ποσό κατωτάτου ορίου σύ-
νταξης. 
Επίσης, µε την παρούσα διάταξη κρίθηκε σκόπιµο αφε-

νός να διευκρινιστεί ότι το προηγούµενο εδάφιο δεν κα-
ταλαµβάνει/αφορά τους συνταξιοδοτούµενους από
1.7.2015 και εφεξής, των οποίων το οργανικό ποσό σύ-
νταξης είναι µεγαλύτερο από το εκάστοτε προβλεπόµε-
νο κατώτατο όριο και αφετέρου να γίνει αναφορά στην
παράγραφο 3 του άρθρου 11 του ν.3863/2010, η οποία α-
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φορά στον ανακαθορισµό των ορίων ηλικίας συνταξιοδό-
τησης όταν µεταβάλλεται και το προσδόκιµο ζωής του
πληθυσµού της χώρας.
Τα ποσά των κατωτάτων ορίων σύνταξης όλων των α-

σφαλιστικών ταµείων κύριας ασφάλισης αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης ανά Ταµείο προβλέπονται από τις α-
κόλουθες γενικές ή καταστατικές διατάξεις:

1. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 
α. Παλαιοί Ασφαλισµένοι: 
Παράγραφος 14 άρθρου 29 α.ν. 1846/1951 (Α΄179), η

οποία προστέθηκε µε το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 825/1978
και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 29 παρ. 3 του
ν.1902/1990 (Α΄138)
β. Νέοι Ασφαλισµένοι: 
Άρθρο 29 παρ. 3 του ν.2084/1992 (165, Α΄), άρθρο 64

του ν. 2676/1999 (ΦΕΚ 1, Α΄) και άρθρο 31 παρ. 2 του ν.
2084/1992.

2. τ. ΕΙΔΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ (ΤΣΠ-ΗΣΑΠ, ΤΣΠ-ΕΤΕ, ΤΑΠ-
ΟΤΕ, ΤΣΠ-ΑΤΕ, ΤΑΠ-ΕΤΒΑ, ΟΑΠ-ΔΕΗ, ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΑΠ-
ΙΛΤ, ΤΑΠΑΕ «Η ΕΘΝΙΚΗ») & ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ: 
Με την παρ. 11 του άρθρου 5 του α.ν. 1846/1951

(Α΄179), όπως ισχύει, τα εις την παρ. 1 του ίδιου άρθρου
αναφερόµενα Ταµεία Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών που
υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Κοινωνικών Υ-
πηρεσιών και ασκούν ασφάλιση Κλάδου Συντάξεων, υ-
ποχρεούνται να παρέχουν στους µισθωτούς συνταξιού-
χους τους τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται
από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

3. ΝΑΤ:
Εδάφιο πέµπτο, άρθρο 23 π.δ. 913/1978 (Α΄220).
4. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ: 
Τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται στους

µισθωτούς συνταξιούχους των ακόλουθων Τοµέων του
Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, δεν
µπορεί να είναι κατώτερα από τα κατώτερα ποσά σύντα-
ξης που παρέχονται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

- Τοµέας Σύνταξης Προσωπικού Ηµερησίων Εφηµερί-
δων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Π.Ε.Α.Θ): Π.Δ
284/1974 (Α΄101), άρθρο 44 παρ. 4 όπως ισχύει. 

- Τοµέας Ασφάλισης Ιδιοκτητών, Συντακτών και Υπαλ-
λήλων Τύπου (Τ.Α.Ι.Σ.Υ.Τ): Υ.Α Β2/54
/3/236/76/οικ.695/1977 (Β΄329), άρθρο 5 παρ. 4 όπως ι-
σχύει. 

- Τοµέας Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και Θεσ-
σαλονίκης (Τ.Α.Τ.Τ.Α.Θ): Β.Δ. 29/5/25.6.58 (Α΄96), άρ-
θρο 46 παρ. 8α, όπως ισχύει

- Τοµέας Ασφάλισης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου: π.δ
419/1983 (Α΄154), άρθρο 17 παρ. 2 όπως ισχύει.

- Τοµέας Ασφάλισης Φωτοειδησεογράφων και Εικονο-
ληπτών Επικαίρων Τηλεόρασης: π.δ. 419/1980 (Α΄11),
άρθρο 17 όπως ισχύει.
Τα κατώτερα ποσά σύνταξης που παρέχονται στους

συνταξιούχους των ακόλουθων Τοµέων του Κλάδου Κύ-
ριας Ασφάλισης Μισθωτών ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ορίζονται ως α-
κολούθως: 

- Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Αθηνών (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Α): Υ.Α. 17481/1933
Α.Υ.Ε.Ο. ( ΦΕΚ 77/1933), άρθρο 20 όπως ισχύει ποσό
732,01 .

- Τοµέας Σύνταξης Εφηµεριδοπωλών και Υπαλλήλων
Πρακτορείων Θεσσαλονίκης (Τ.Σ.Ε.Υ.Π.Θ): Υ.Α.
31720/Σ.503/10.12.62 (Β΄ 503), άρθρο 18 παρ. 1 περ. ε΄
όπως ισχύει, ποσό 585,61 ευρώ.

5. ΕΤΑΑ
Ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.1992:
α. Τοµέας ΤΣΜΕΔΕ :
Υ.Α. Φ.43/οικ.1135/1988 (Β΄404΄)
β. Τοµέας ΤΣΑΥ: 
Άρθρο 1 του π.δ. 460/1989 (Α΄201) σε συνδυασµό µε

το άρθρο 7, παρ. 1 του ν. 982/1979 (Α΄239)
γ. Τοµέας ΤΑΝ
Υ.Α. Φ. 41/241/1996 (Β΄228)
Ασφαλισµένοι όλων των τοµέων του ΕΤΑΑ από

1.1.1993:
Αρθρο 16, παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α΄48) σε συνδυα-

σµό µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002
(Α΄160)

6. ΟΑΕΕ 
α. Ασφαλισµένοι µέχρι 31.12.1992:
- Άρθρο 24 παρ. 2 του π.δ. 258/2005 (Α΄316) 
β. Όσοι ασφαλισµένοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του

άρθρου 8 του ν. 3552/2007 (Α΄77), επιλέξουν να υπολο-
γισθεί το ποσό της σύνταξής τους µε βάση τις οικείες
καταστατικές διατάξεις των πρώην ΤΕΒΕ, ΤΑΕ, ΤΣΑ, ι-
σχύουν τα αντίστοιχα κατώτατα όρια που προβλέπονταν
από τις διατάξεις αυτές, που είναι οι ακόλουθες:
ΤΕΒΕ
Άρθρο 9 του π.δ. 116/1988 (Α΄48) και άρθρο 6 του π.δ.

5/1955
Ταµείο Εµπόρων
Άρθρα 97 και 110 του π.δ/γµατος 668/1981 (ΦΕΚ 167

Α΄)
ΤΣΑ
Άρθρο 1 του π.δ/γµατος 418/1985 (ΦΕΚ 169 Α΄) 
γ. ΟΑΕΕ - ΤΑΝΤΠ
Άρθρο 14 καταστατικού πρώην ΤΑΝΠΥ Υ.Α. Φ29/1455

/1977 (Β΄1028) 
δ. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ από 1.1.1993
Άρθρο 16, παρ. 2 του ν. 3232/2004 (Α΄48) σε συνδυα-

σµό µε την παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3029/2002
(Α΄160)

2. Ένταξη ΕΤΕΑ
Με την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται, η υποχρε-

ωτική ένταξη στο Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης
(Ε.Τ.Ε.Α.), από 1.9.2015, όλων των Ταµείων, Τοµέων και
Κλάδων επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης καθώς και των Τοµέων του Κλάδου
Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης, που δεν έχουν ενταχθεί σε αυτό µέχρι την α-
νωτέρω ηµεροµηνία.
Στόχος της εν λόγω ρύθµισης είναι η ενοποίηση όλων

των υφιστάµενων τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφά-
λισης – ν.π.δ.δ και η δηµιουργία µιας στέρεης και ευρύ-
τερης βάσης, προκειµένου αφενός να εξασφαλισθεί η
µακροχρόνια βιωσιµότητα των επικουρικών συνταξιοδο-
τικών ταµείων, µέσα από µία αυστηρή διασύνδεση ει-
σφορών – παροχών και αφετέρου να διασφαλιστεί η
µελλοντική συνέχιση της καταβολής της επικουρικής σύ-
νταξης στους δικαιούχους.
Η ένταξη των ανωτέρω τοµέων και κλάδων επικουρι-

κής ασφάλισης στο Ε.Τ.Ε.Α. πραγµατοποιείται µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων
35 έως και 48 του ν. 4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαι-
ρουµένων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόµου αυ-
τού. Το Ε.Τ.Ε.Α. εξακολουθεί να λειτουργεί µε ενιαία δι-

16



οικητική και οικονοµική οργάνωση.
Παρέχεται επίσης εξουσιοδότηση, έτσι ώστε, µε από-

φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να καθορίζεται κάθε ανα-
γκαία λεπτοµέρεια που προκύπτει από την ένταξη των
εν λόγω τοµέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης στο
Ε.Τ.Ε.Α.. 
Τέλος, για το προσωπικό του Τοµέα Προστασίας του

Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και εξυπηρετεί τον κλάδο επικουρικής Α-
σφάλισης, προβλέπεται η διάθεσή του στο Ε.Τ.Ε.Α. µε
κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών. Η ρύθµιση αυ-
τή επιβάλλεται προκειµένου να εφαρµοσθούν οι διατά-
ξεις του ν. 4052/2012 αναλόγως µετά την ένταξη στο
Ε.Τ.Ε.Α. των νέων Τοµέων και Κλάδων Επικουρικής Α-
σφάλισης σ’ ότι αφορά την διοικητική του οργάνωση, το
προσωπικό και τη λειτουργία του. 
Κάθε αντίθετη µε το περιεχόµενο της ρύθµισης αυτής

διάταξη καταργείται.
3. Πάγωµα κατωτάτων ορίων
Με τη διάταξη αντικαθίσταται, αφ’ ης ίσχυσε, η παρά-

γραφος 30 του άρθρου 1 του ν.4334/2015, προκειµένου
να αναδιατυπωθεί και να αποσαφηνιστεί αφενός ότι α-
φορά τα ποσά κατωτάτων ορίων σύνταξης που καταβάλ-
λονται από όλους τους φορείς κύριας ή επικουρικής α-
σφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, και αφετέρου ότι αυτά διατηρούνται µέχρι την
31.12.2021 στα επίπεδα που ισχύουν την 31.7.2015.
Οι σχετικές διατάξεις των κατωτάτων ορίων αναφέρο-

νται αναλυτικά στην παρ. 1.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ Η-
ΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ
Με την παρούσα ρύθµιση επέρχεται σταδιακή αύξηση

ορίων ηλικίας για πλήρη και µειωµένη σύνταξη µετά την
ανακοίνωση του Eurosummit (12.07.2015), η οποία έχει
συµπεριληφθεί στο ν. 4334/2015 (ΦΕΚ Α΄/
80/16.07.2015) «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγ-
µάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μη-
χανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.).
Ειδικότερα, µε την παρ. 1. ορίζεται από 01.01.2022 ως

όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη λόγω
γήρατος για τους ασφαλισµένους όλων των Οργανι-
σµών Κοινωνικής Ασφάλισης συµπεριλαµβανοµένης της
Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας (µε
12.000 ηµέρες ασφάλισης ή 40 έτη) και το 67ο έτος της
ηλικίας (µε 15 έτη ή 4.500 ηµέρες ασφάλισης), µε την ε-
πιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν.
3863/2010 (Α΄11).
Επίσης, µε την ίδια παράγραφο, από την ίδια ως άνω η-

µεροµηνία προβλέπεται ως όριο ηλικίας συνταξιοδότη-
σης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειω-
µένης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται
σύµφωνα µε τις ισχύουσες γενικές, ειδικές ή καταστατι-
κές διατάξεις, για όλους τους ασφαλισµένους των Ορ-
γανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της Τράπεζας της Ελλάδος, το 62ο έτος της ηλικίας
µε 4.500 ηµέρες ή 15 έτη ασφάλισης. 
Με την παρ. 2. προβλέπεται ότι στις περιπτώσεις που

δεν έχει θεµελιωθεί δικαίωµα πλήρους ή µειωµένης σύ-
νταξης µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου αυτού, τα όρια η-

λικίας αυξάνονται σταδιακά έως την 01.01.2022 στα
προβλεπόµενα από τις ανωτέρω παραγράφους 1α και
1β, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 3
του άρθρου 11 του ν.3863/2010 (Α΄115), σύµφωνα µε
τους πίνακες του άρθρου αυτού.
Από τις ανωτέρω ρυθµίσεις εξαιρούνται οι υπαγόµενοι

σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα καθώς και οι µη-
τέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοπορι-
στική εργασία τέκνων.
Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι τη δη-

µοσίευση του νόµου αυτού στους Οργανισµούς κοινωνι-
κής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας
της Ελλάδος, λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων
του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας,
όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να α-
σκηθούν οποτεδήποτε.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κάθε
ζήτηµα για την εφαρµογή των πινάκων του άρθρου αυ-
τού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1. Οι προτεινόµενες διατάξεις αποσκοπούν στην µείω-
ση της φαρµακευτικής δαπάνης και στον εξορθολογισµό
των κανόνων τιµολόγησης φαρµάκων. Επίσης, αποκαθί-
σταται η ορθή ορολογία ως προς την 'περίοδο προστα-
σίας' φαρµάκων για τις ανάγκες τιµολόγησής τους σε
συνέπεια µε τα προβλεπόµενα από τη φαρµακευτική νο-
µοθεσία και προς άρση κάθε τυχόν αµφισβήτησης. 

2. Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.
4052/12 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 1 του ν.
4093/12 και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 37 του ν.
4111/2013 και το άρθρο 54 παρ. 2 του Ν.4262/14, ορίζο-
νται τα παρακάτω:

«α. Η µηνιαία φαρµακευτική δαπάνη των Φορέων Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν µπορεί να υπερβαίνει το
1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραµµένο στον ετήσιο
Κοινωνικό Προϋπολογισµό και αντιστοιχεί στη φαρµα-
κευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον µηνιαίο ποσό αναζη-
τείται εκ µέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης α-
πό τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµα-
κευτικών προϊόντων. Το ανωτέρω ποσό υπολογίζεται σε
εξαµηνιαία βάση και καταβάλλεται από τους υπόχρεους
Κ.Α.Κ. εντός µηνός από την πιστοποίησή του σε λογα-
ριασµό τραπέζης που θα υποδείξει ο κάθε φορέας. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε λεπτο-
µέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού και ιδίως ο
ακριβής τρόπος υπολογισµού των ποσών που υποχρεού-
ται να καταβάλει κάθε Κ.Α.Κ. µε βάση:

i) την ποσοστιαία αναλογία συµµετοχής κάθε φαρµά-
κου στη δαπάνη (χωρίς ΦΠΑ), η οποία υπολογίζεται µε
βάση την ποσότητα που αποδεδειγµένα διατέθηκε σε α-
σφαλισµένους, όπως προκύπτει από το Σύστηµα Ηλε-
κτρονικής Συνταγογράφησης ή µέσω άλλου ηλεκτρονι-
κού συστήµατος σάρωσης των συνταγών,

ii) το µερίδιο αγοράς κάθε φαρµάκου στη θεραπευτική
κατηγορία της θετικής λίστας,

iii) τη δυνατότητα τελικού συµψηφισµού τυχόν υπολει-
πόµενων ποσών µε βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρεί-
ας,

iv) τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρµάκου µε το
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µερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διά-
στηµα του προηγούµενου έτους,
ν) κάθε λεπτοµέρεια που αφορά στον τρόπο και χρόνο

καταβολής των οφειλόµενων ποσών, καθώς και στη δια-
δικασία τυχόν συµψηφισµών σε επόµενους λογαρια-
σµούς. Σε περίπτωση µη έγκαιρης απόδοσης των ποσών
επιστροφής της παραγράφου αυτής, αυτά εισπράττονται
µε τη διαδικασία του Κ.Ε.Δ.Ε..
Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρµα-

κευτικά προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό
κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων που αποζη-
µιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ).
Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κά-

τοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊό-
ντων, που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο,
ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρ-
µακευτικού προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασµό που θα υπο-
δείξει ο ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεµβρίου 2012.
Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κά-

τοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊό-
ντων που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο,
για το έτος 2013 δύναται να συµψηφίζεται µε το κατα-
βληθέν ή συµψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το
claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο
τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται µετά
τον ανωτέρω συµψηφισµό το υπολειπόµενο ποσό να
συµψηφιστεί µε το claw back του 2013 ή το rebate του ν.
4052/2012 για τα φάρµακα που περιέχονται στον θετικό
κατάλογο του 2013.
Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για τα οποία δεν έχει

καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, µεταφέ-
ρονται αυτόµατα από το κατάλογο συνταγογραφούµε-
νων φαρµάκων και αποζηµιούµενων από τους Φ.Κ.Α. (θε-
τικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρµακευτικών ιδιο-
σκευασµάτων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή και
δεν αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφά-
λισης (αρνητικός κατάλογος).
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις

των ΚΑΚ που έχουν καταβάλει ή συµψηφίσει το claw
back του 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείµενες υπουργι-
κές αποφάσεις, µέχρι 10.12.2012.
Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόµατα

σε κάθε περίπτωση όπου, µετά την πάροδο ενός µήνα, οι
ΚΑΚ δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις και
δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συµψηφίζουν το claw
back πους τους αναλογεί.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να ανα-

προσαρµόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος
υπολογισµού του και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητή-
µατα εφαρµογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν
οι στόχοι της φαρµακευτικής δαπάνης σύµφωνα µε τα ο-
ριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/
2012 και των κείµενων υπουργικών αποφάσεων και η ε-
νεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι ΚΑΚ δεν συµ-
µορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις αναφορικά µε το
claw back.
Επιπροσθέτως µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ε-

ξειδικεύεται η µεθοδολογία υπολογισµού του ποσού της
υπέρβασης, καθώς και η µεθοδολογία επιµερισµού του
ποσού επιστροφής των φαρµακευτικών εταιρειών, σε πε-

ριπτώσεις υπέρβασης των φαρµακευτικών δαπανών του
ΕΟΠΥΥ από τους προκαθορισµένους στον εκάστοτε ε-
τήσιο προϋπολογισµό του στόχους. Για τον υπολογισµό
της υπέρβασης ή τον επιµερισµό του ποσού επιστροφής
δύναται να χρησιµοποιείται η καθαρή δαπάνη του ΕΟ-
ΠΥΥ, όπως αυτή προκύπτει αφότου αφαιρεθούν ο ΦΠΑ,
οι συµµετοχές των ασθενών, οι εκπτώσεις των φαρµα-
κευτικών επιχειρήσεων και φαρ¬µακείων, το rebate εισα-
γωγής στο θετικό κατάλογο και το rebate όγκου των
φαρµακευτικών εταιρειών, η δαπάνη για φάρµακα της λί-
στας 1Α του ν. 3816/2010, το ποσοστό χονδρεµπορικού
κέρδους που επιστρέφουν οι φαρµακευτικές εταιρείες,
όταν πωλούν απευθείας στα φαρµακεία, και άλλα ποσά
τα οποία προσδιορίζονται στη σχετική απόφαση. Με ό-
µοια απόφαση δύναται να τίθενται στόχοι φαρµακευτι-
κής δαπάνης ανά έτος σε επίπεδο φαρµάκου, δραστικής
ουσίας (ATC5) ή θεραπευτικής κατηγορίας (ATC4). Επι-
πλέον, δύναται να προσδιορίζεται η διαδικασία συµψηφι-
σµού του ποσού τυχόν υπέρβασης της φαρµακευτικής
δαπάνης του ΕΟΠΥΥ, εν γένει µε το ποσό τυχόν υστέρη-
σης της φαρµακευτικής δαπάνης των δηµόσιων νοσοκο-
µείων, σε σχέση µε τον προϋπολογισµό τους. Επίσης,
δύναται να προσδιορίζονται µηνιαίοι στόχοι φαρµακευτι-
κής δαπάνης ανάλογα µε την εξέλιξη των µέτρων της
φαρµακευτικής πολιτικής σε σχέση µε τους ετήσιους
στόχους και να προσδιορίζεται κάθε απαραίτητο µέτρο
για την αποτελεσµατική εφαρµογή τους.
β. Για τον υπολογισµό των ως άνω παραµέτρων αξιο-

ποιούνται τα στοιχεία πωλήσεων φαρµάκων που τηρεί ο
Ε.Ο.Φ. αλλά και ο οικείος Φ.Κ.Α. αφαιρουµένων των πα-
ράλληλων εξαγωγών και νοσοκοµειακών πωλήσεων. Δύ-
ναται επίσης να συνεκτιµάται είτε διαζευκτικά είτε σω-
ρευτικά και ο ρυθµός ανάπτυξης (προστιθέµενη αξία στο
προϊόν) των επί µέρους Κ.Α.Κ.. Εγκρίνονται οι µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος διενεργηθέντες υπολογισµοί.
γ. Οι διατάξεις των παραγράφων α΄ και β΄ του παρό-

ντος άρθρου εφαρµόζονται ανεξάρτητα από την παρ. 1
του άρθρου 35 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως ισχύει κά-
θε φορά.
δ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να συµψηφίζει τα παραπάνω

ποσά µε ισόποσες οφειλές του προς Κατόχους Αδείας
Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊόντων από
την προµήθεια φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων για τις
ανάγκες των φαρµακείων του. Ο συµψηφισµός γίνεται
µόνο µεταξύ επιστρεφοµένων ποσών από τους Κατό-
χους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρµακευτικών προϊ-
όντων και εκκαθαρισµένων οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
προς τους Κ.Α.Κ., που δηµιουργήθηκαν εντός του ίδιου
έτους.
ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από

1.1.2012 έως 31.12.2015.»
Με την εφαρµογή έως σήµερα του µηχανισµού αυτό-

µατων επιστροφών (claw back) έχουν εισπραχθεί από
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 78.980.697 εκ. ευρώ, 152.473.112 εκ.€,
201.833.401 εκ.€ για τα έτη 2012, 2013 και 2014, αντί-
στοιχα ως υπέρβαση από τον κλειστό ετήσιο προϋπολο-
γισµό φαρµακευτικής δαπάνης του αντιστοίχου έτους.
Λαµβάνοντας υπόψη:
Α) ότι η οικονοµική κατάσταση της χώρας επιβάλλει

την υπογραφή νέας συµφωνίας µε τους δανειστές στα
προαπαιτούµενα της οποίας περιλαµβάνονται η εφαρµο-
γή µηχανισµού αυτόµατων επιστροφών (claw back) σε ό-
λες τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ και συνεπώς και στο φάρ-
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µακο όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τους κλειστούς προ-
ϋπολογισµούς για κάθε κατηγορία, κάθε έτος έως και το
2018.
Β) ότι το παρόν µέτρο αφορά στην εξυπηρέτηση του

δηµοσίου συµφέροντος, στην αντιµετώπιση της οξείας
δηµοσιονοµικής κρίσεως, στον περιορισµό της δηµόσιας
δαπάνης που σχετίζεται άµεσα µε τη βιωσιµότητα του Ε-
ΟΠΥΥ, ο οποίος είναι ο βασικός αγοραστής υπηρεσιών
υγείας και των προϊόντων της Φαρµακοβιοµηχανίας και
επιπλέον την προστασία της δηµόσιας υγείας µέσω της
δυνατότητας του ΕΟΠΥΥ να αποζηµιώνει νέες/καινοτό-
µες θεραπείες µε τη βέλτιστη αξιοποίηση του περιορι-
σµένου προϋπολογισµού και 
Γ) ότι η επιβολή του µηχανισµού αυτόµατων επιστρο-

φών (claw back) για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα έχει
κριθεί από το ΣτΕ (αποφάσεις 2439/2015, 2440/2015,
2442/2015 & 2443/2015), 
κρίνεται απαραίτητη η τροποποίηση της παρ. ε του άρ-

θρου 11 του ν. 4052/2012 ώστε να επεκταθεί η εφαρµο-
γή του συγκεκριµένου µέτρου για τα επόµενα τρία έτη
(2016-2018).

3. Η τροπολογία κρίνεται αναγκαία δεδοµένου ότι η
παρούσα οικονοµική συγκυρία καθιστά αδήριτη αναγκαι-
ότητα την συνέχιση της εφαρµογής των προβλεποµένων
της παρ.7 του άρθρου 100 του Ν. 4172/2013 και για τα έ-
τη 2016-2018.

4. Αναλύοντας τις επιτυχηµένες διεθνείς πρακτικές,
κυρίως στα αντιπροσωπευτικά Δηµόσια Συστήµατα Υγεί-
ας της Ευρώπης και του Καναδά, καθίσταται πρόδηλο ό-
τι πρέπει να ανασυγκροτηθεί η Διοίκηση των Δηµοσίων

Νοσοκοµείων και ιδιαιτέρως να επαναπροσδιοριστεί η
θέση του Διοικητή και των λοιπών αποφασιστικών οργά-
νων. Έως την θέσπιση του νέου συστήµατος αξιολόγη-
σης, ο Υπουργός Υγείας εξουσιοδοτείται να αναθέτει
προσωρινά διοικητικά καθήκοντα σε Διοικητές και Ανα-
πληρωτές Διοικητές, για χρονικό διάστηµα τριών µηνών,
δυναµένου να παραταθεί άπαξ, και όχι πάντως πέραν
της 31.12.2015.

Άρθρο 2

Με την παράγραφο Α παρέχονται οι απαιτούµενες ε-
ξουσιοδοτήσεις προς τον Υπουργό Οικονοµικών και
προς τη Διοίκηση του Ταµείου του ΤΧΣ για την υπογρα-
φή της συµφωνίας και όλων των απαιτούµενων, σχετι-
κών µε αυτή, εγγράφων.
Με την παράγραφο Β κυρώνεται από τη Βουλή των Ελ-

λήνων η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µετα-
ξύ αφενός του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας
και αφετέρου της Ελληνικής Δηµοκρατίας, και της Τρά-
πεζα της Ελλάδας και του ΤΧΣ.
Με την παράγραφο Γ κυρώνεται η συµφωνία δηµοσιο-

νοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων.

Άρθρο 3

Με το άρθρο 3 ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυ-
σης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και
ρυθµίσεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατο-
δότησης

Άρθρο 1

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥ-
ΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΡΗ-
ΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Τακτικός έλεγχος χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
1. I) Υπόκεινται σε τακτικό έλεγχο από έναν ή περισ-

σότερους νόµιµους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία του ν.
3693/2008 (Α΄174), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 4 της παρούσας υποπαραγράφου:
α) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων

των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4308/2014 (Α΄251), όταν βάσει των κριτηρίων µεγέ-
θους του άρθρου 2 του ίδιου νόµου χαρακτηρίζονται ως
µεσαίες και µεγάλες οντότητες.
β) Οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων

της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου ανεξαρ-
τήτως µεγέθους, όταν οι οντότητες αυτές χαρακτηρίζο-
νται ως δηµοσίου ενδιαφέροντος (συµφέροντος), κατά
την έννοια του ορισµού του Παραρτήµατος Α΄ του ν.
4308/2014.
γ) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

που συντάσσουν οι όµιλοι οι οποίοι βάσει της παρ. 3 του
άρθρου 31 του ν. 4308/2014 χαρακτηρίζονται ως «µεγά-
λοι».
δ) Οι ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις

που συντάσσουν οι όµιλοι ανεξαρτήτως µεγέθους, όταν
οι όµιλοι αυτοί χαρακτηρίζονται ως δηµοσίου ενδιαφέ-
ροντος (συµφέροντος), κατά την έννοια του ορισµού του
Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014.

II) Εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις ειδικής νοµο-
θεσίας που υπαγάγουν σε έλεγχο από νόµιµο ελεγκτή
ειδικές κατηγορίες οντοτήτων.
Προαιρετικός τακτικός έλεγχος
Μικρές οντότητες κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν.

4308/2014 (Α΄ 251) µπορούν να προβλέπουν στο κατα-
στατικό τους ή, εάν δεν προβλέπεται σε αυτό, να απο-
φασίζουν δια της γενικής συνέλευσης των µετόχων ή
της συνέλευσης των εταίρων, την υποβολή των ετήσιων
χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε έλεγχο, σύµφωνα
µε τα ισχύοντα ελεγκτικά πρότυπα.
Διορισµός ελεγκτών
3. α) Ο έλεγχος των χρηµατοοικονοµικών καταστάσε-

ων της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση του κύρους
της έγκρισης των ετήσιων χρηµατοοικονοµικών κατα-
στάσεων από τη γενική συνέλευση ή άλλο αρµόδιο όρ-
γανο.
β) Ο νόµιµος ελεγκτής ή το ελεγκτικό γραφείο διορί-

ζονται από την τακτική γενική συνέλευση των µετόχων ή
τη συνέλευση των εταίρων, που λαµβάνει χώρα κατά τη
διάρκεια της ελεγχόµενης χρήσης. Το καταστατικό ή έ-
κτακτη συνέλευση, που συγκαλείται εντός τριµήνου από
τη σύσταση της οντότητας, µπορεί να ορίζει ελεγκτή για
την πρώτη εταιρική χρήση. Τα µέλη του διοικητικού ορ-

γάνου ευθύνονται έναντι της οντότητας για την παρά-
λειψη διορισµού ελεγκτή, σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν
δεν συγκάλεσαν εγκαίρως την τακτική συνέλευση ή,
στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου, έκτακτη
συνέλευση, µε θέµα ηµερήσιας διάταξης το διορισµό ε-
λεγκτή.
γ) Σε κάθε περίπτωση, ο διορισµός ελεγκτή από µετα-

γενέστερη συνέλευση δεν επηρεάζει το κύρος του διορι-
σµού του. 
δ) Ο διορισµός του ελεγκτή γνωστοποιείται σε αυτόν

από την οντότητα. Ο ελεγκτής θεωρείται ότι αποδέχθη-
κε το διορισµό του, αν δεν τον αποποιηθεί εντός πέντε
(5) εργάσιµων ηµερών.
ε) Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.

3693/2008 (Α΄174).
Δικαιώµατα και υποχρεώσεις του ελεγκτή
4. α) Ο ελεγκτής οφείλει κατά τη διάρκεια της χρήσε-

ως να παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κατά-
σταση της οντότητας. Έχει δικαίωµα να λαµβάνει γνώση
οποιουδήποτε λογιστικού αρχείου όπως αυτά καθορίζο-
νται στο Κεφάλαιο 2 του ν. 4308/2014, καθώς και κάθε ε-
ταιρικού βιβλίου που προβλέπεται από το νόµο.
β) Ο ελεγκτής οφείλει να παρίσταται στη γενική συνέ-

λευση και να παρέχει κάθε πληροφορία που είναι σχετι-
κή µε τον έλεγχο που διενήργησε.
γ) Ο ελεγκτής δικαιούται µε αίτησή του προς το αρµό-

διο κατά περίπτωση διοικητικό όργανο της οντότητας,
να ζητήσει τη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.
δ) Η συνέλευση της περίπτωσης γ΄ συγκαλείται υπο-

χρεωτικά από το αρµόδιο όργανο διοίκησης της οντότη-
τας εντός δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της αίτη-
σης προς τον πρόεδρο αυτού, έχει δε ως αντικείµενο η-
µερήσιας διάταξης τα θέµατα που περιέχονται στην αί-
τηση. Αν δεν συγκληθεί εντός της προθεσµίας αυτής, ε-
φαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις που διέπουν την αί-
τηση σύγκλησης συνέλευσης που υποβάλλεται από µει-
οψηφία µετόχων ή εταίρων.
Περιεχόµενο της έκθεσης ελέγχου
5. α) Τα θέµατα της διενέργειας του τακτικού ελέγχου

και της έκθεσης ελέγχου (περιεχόµενο, έκδοση, υπο-
γραφή) ρυθµίζονται από το ν. 3693/2008.
β) Στην έκθεση ελέγχου ο ελεγκτής αναφέρει αν συ-

ντάχθηκε η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης και παρέ-
χονται σε αυτήν τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζο-
νται στην περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 43α του
κ.ν. 2190/1920.
γ) Ο ελεγκτής διατυπώνει γνώµη σχετικά µε το εάν:
γα) η έκθεση διαχείρισης αντιστοιχεί στις χρηµατοοι-

κονοµικές καταστάσεις του ίδιου οικονοµικού έτους,
γβ) η έκθεση διαχείρισης έχει καταρτισθεί σύµφωνα

µε τις ισχύουσες νοµικές απαιτήσεις (περίπτωση δ΄ της
παρ. 3 του άρθρου 43α του κ.ν. 2190/1920) και
γγ) δηλώνει αν, σύµφωνα µε τη γνώση και την κατα-

νόηση της οντότητας και του περιβάλλοντός της που α-
ποκτήθηκαν κατά τον έλεγχο, έχει εντοπίσει ουσιώδεις
ανακρίβειες στην έκθεση διαχείρισης και δίνει ενδείξεις
σχετικά µε τη φύση των ανακριβειών αυτών.
δ) Η παράγραφος γ΄ έχει εφαρµογή τόσο στην ετήσια

όσο και στην ενοποιηµένη έκθεση διαχείρισης.
ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηµατοοικονοµικές

καταστάσεις της µητρικής οντότητας επισυνάπτονται
στις ετήσιες ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές κατα-
στάσεις του οµίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών µπο-
ρούν να συγχωνεύονται σε µία.
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Μεταβατικές διατάξεις
6. Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου

ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2016.
ΙΙ) Από την ηµεροµηνία ισχύος του παρόντος νόµου

καταργούνται:
α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του

κ.ν. 2190/1920,
β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 38 του ν. 4308/2014,
γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920,
δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955,
ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012, 
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παρα-

πάνω ρυθµίσεις.
ΙΙΙ) Διορισµένοι, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, ε-

λεγκτές µε βάση τις καταργούµενες διατάξεις συνεχί-
ζουν το έργο τους µέχρι την περάτωσή του. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α΄ 294) 
Τ1. Η δεύτερη και επόµενες υποπαράγραφοι της παρ.

3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν,
καταργούνται.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ.
49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή πε-
ρισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
υποβάλλεται αίτηµα στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών µε τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόµενου φυσικού προσώπου ή

του προσώπου που εκπροσωπεί το νοµικό πρόσωπο ή
νοµίµως εξουσιοδοτηµένου εκπρόσωπου αυτών.
β. Bεβαίωση της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρε-

σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ηµε-
ρών από την υποβολή της αίτησης, µε τη οποία βεβαιώ-
νεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το α-
ντικείµενο αυτής.
γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλµα-

τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε µητρώο εφόσον α-
παιτείται για την άσκηση της συγκεκριµένης επαγγελµα-
τικής δραστηριότητας. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών,

Ναυτιλίας και Τουρισµού, επαγγελµατικές δραστηριότη-
τες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογη-
τικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, µπορούν να εξαι-
ρούνται από την υποβολή αυτών. 
Η κατηγορία της αιτούµενης άδειας του φορτηγού ι-

διωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτη-
ση που υποβάλλεται στην αρµόδια Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών. 
Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την

οικεία Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο-
βολή βεβαίωσης της αρµόδιας υπηρεσίας µεταφορών
περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχό-
µενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί µε-
ταβίβασης αυτών.

5. Όπου στην ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπεται ο έ-
λεγχος της απόδειξης της πραγµατοποίησης ακαθάρι-
στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή
για τη µεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός
παύει να ισχύει.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ-
ΤΩΝ

1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βα-
σιλικού διατάγµατος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο µόνο
του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999
(Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου
ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωµένο γάλα» νοείται το γάλα το ο-
ποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαµβάνει
την έκθεση σε υψηλή θερµοκρασία για µικρό χρονικό
διάστηµα (+71,7 βαθµούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτε-
ρόλεπτα) ή σε χαµηλή θερµοκρασία για µεγάλο χρονικό
διάστηµα (+63 βαθµούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή
σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιµοποιεί διαφορετι-
κούς συνδυασµούς χρόνου και θερµοκρασίας µεταξύ
των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύνα-
µου αποτελέσµατος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση
στη δοκιµασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιµασία υ-
περοξειδάσης, αµέσως δε µετά την παστερίωση ψύχεται
το συντοµότερο δυνατόν σε θερµοκρασία που δεν υπερ-
βαίνει τους +6 βαθµούς Cο, στην οποία θερµοκρασία και
συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται
µε ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους
των αρµόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Α-
νασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Στη συσκευασία του παστεριωµένου γάλακτος πρέπει

να αναγράφονται σε εµφανές σηµείο και µε ευδιάκρι-
τους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωµένο» και «γά-
λα», η ηµεροµηνία παστερίωσης, η ηµεροµηνία λήξης, το
σήµα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερµοκρασία
συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφε-
ται σε σαφή µορφή και εµφανές σηµείο στο ίδιο οπτικό
πεδίο µε το σήµα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γά-
λακτος σε ηµέρες. 
Το παστεριωµένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική

συσκευασία εντός 24 ωρών από την άµελξη χωρίς να έ-
χει υποστεί διαδικασία θέρµισης ή άλλη ισοδύναµη επε-
ξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρη-
σής του δεν υπερβαίνει τις δύο ηµέρες από την ηµερο-
µηνία παστερίωσης, µπορεί, πέραν των αναφερόµενων
στο προηγούµενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γά-
λα ηµέρας».»

2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α΄24) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εµπορι-
κή χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτο-
ποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα που είτε επιµελούνται άµεσα από το στάδιο
των επιλεγόµενων πρώτων υλών, το ζύµωµα της ζύµης,
την εξέλιξη αυτής µέχρι την πλήρη µορφοποίησή της και
την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς
τον καταναλωτή είτε επιµελούνται µόνο το τελικό στά-
διο της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στον
τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα,
εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούµενο εδάφιο,
η χρήση όρου συναφούς µε τους όρους «αρτοποιός» ή
«αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης άρτου δεν δια-
θέτει εγκαταστάσεις έψησης άρτου, µε τη ρητή επιφύλα-
ξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 3526/2007 (Α΄
24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µε το νόµο 3823/
2010 (Α΄ 22) άρθρο 15.» 
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β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/
2007 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους
που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο-
δοµικού Κανονισµού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε-
λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστηµα, επιτρέπεται η
ίδρυσή του σε όλα τα καταστήµατα τροφίµων και ποτών,
σε χώρο σαφώς διαχωρισµένο και τηρούµενων των σχε-
τικών υγειονοµικών διατάξεων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Το µεταφορικό έργο που πραγµατοποιείται, κατ’ απο-
κλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δη-
µόσιας χρήσης συνίσταται στη µεταφορά προσχηµατι-
σµένης οµάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευµέ-
νης της µε οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινω-
νιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών ε-
πιβατικών γραµµών ως εξής:»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και
η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταρ-
γούνται από 1η Νοεµβριου 2015.

5 Η παρ. 9 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2- 861/2013
(Β΄2044) καταργείται.

6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173)
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Ως τακτικές και ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι,
κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση ε-
µπορευµάτων ή η παροχή υπηρεσιών µε µειωµένες τι-
µές, ορίζονται οι εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου µέχρι το

τέλος του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου µέχρι το τέ-

λος του Αυγούστου.
β) Ενδιάµεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαήµερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαήµερο του Νοεµβρίου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρµόζεται στις πωλήσεις αυτο-

κινήτων.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173)

προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως: 
«Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούµενης

παραγράφου, η πώληση εµπορευµάτων ή η παροχή υπη-
ρεσιών µε µειωµένες τιµές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-
τους, χωρίς υποχρέωση προηγούµενης γνωστοποίησης.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗ-
ΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗ-
ΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (Α΄179) ΚΑΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ
ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 4001/2011

Άρθρο 1
Ορισµοί

1. Οι περιπτώσεις στ΄, η΄, κα΄, κδ΄, κστ΄ της παρ. 1
του άρθρου 2 του ν. 4001/2011 τροποποιούνται ως εξής:

«(στ) Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής: Το νοµικό πρό-

σωπο που ασκεί, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
καθήκοντα Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας, ή Φυσικού Αερίου, περιλαµβανοµένων των
Διαχειριστών των Κλειστών Δικτύων Διανοµής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, καθώς και των Ανεξάρ-
τητων Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου.

(η) Ενεργειακή Δραστηριότητα: Η Παραγωγή, Μετα-
φορά, Διανοµή και Προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας ή
Φυσικού Αερίου, η Εµπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας, κα-
θώς και η Χρήση Εγκατάστασης Υγροποιηµένου Φυσικού
Αερίου και η Χρήση Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσι-
κού Αερίου.

(κα) Προµήθεια: Η πώληση, περιλαµβανοµένης της µε-
ταπώλησης, Φυσικού Αερίου (περιλαµβανοµένου του συ-
µπιεσµένου φυσικού αερίου και του ΥΦΑ, ακόµη και για
λόγους χρήσης του ως καυσίµου σε κινητήρες µέσων
θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς) και ηλεκτρικής ε-
νέργειας σε Πελάτες.

(κδ) Σύστηµα Φυσικού Αερίου: Τα Συστήµατα Μεταφο-
ράς, οι Εγκαταστάσεις ΥΦΑ και οι Εγκαταστάσεις Απο-
θήκευσης Φυσικού Αερίου.

(κστ) Χρήστης: Το φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο
δικαιούται να συνάπτει συµβάσεις για τη χρήση Συστή-
µατος Φυσικού Αερίου ή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αε-
ρίου.»

2. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, µετά την
περίπτωση θ΄ προστίθενται περιπτώσεις θ1, θ2, θ3, θ4
και ιγ1 ως εξής:

«(θ1) Δίκτυο Διανοµής Αττικής: Το Δίκτυο Διανοµής
που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί,
σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός
της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται µε την υπ’ α-
ριθµ. Δ1/18887/6.11.2001 υπουργική απόφαση (Β’ 1521)
και εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλω-
τών.

(θ2) Δίκτυο Διανοµής Θεσσαλονίκης: Το Δίκτυο Διανο-
µής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί,
σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός
της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται µε την υπ’ αριθ.
Δ1/Γ/Φ7/11819 υπουργική απόφαση (Β΄ 1086) και εκτεί-
νεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ3) Δίκτυο Διανοµής Θεσσαλίας: Το Δίκτυο Διανοµής
που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυχθεί,
σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης, εντός
της γεωγραφικής περιοχής που ορίζεται µε την υπ’ α-
ριθµ. Δ1/Γ/Φ7/11818 υπουργική απόφαση (Β΄ 1087) και
εκτείνεται µέχρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.

(θ4) Δίκτυο Διανοµής Λοιπής Ελλάδος: Το Δίκτυο Δια-
νοµής που έχει ήδη αναπτυχθεί ή πρόκειται να αναπτυ-
χθεί, σύµφωνα µε εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης,
εκτός των γεωγραφικών ορίων των Δικτύων Διανοµής
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας και εκτείνεται µέ-
χρι τις εγκαταστάσεις των καταναλωτών.»

3. Στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011, µετά την
περίπτωση (ιγ) προστίθεται περίπτωση (ιγ1) ως εξής:

«(ιγ1) Εταιρείες Διανοµής Αερίου (ΕΔΑ): Οι εταιρείες
που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
80A και ασκούν τις δραστηριότητες του Διαχειριστή Δι-
κτύου Διανοµής.»

Άρθρο 2

1. Η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4001/2011 τροποποι-
είται ως εξής:
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«3. Η ΡΑΕ παρακολουθεί το διαχωρισµό των λογαρια-
σµών των επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές Δρα-
στηριότητες, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις των
άρθρων 89 για το Φυσικό Αέριο και 141 για την ηλεκτρι-
κή ενέργεια, καθώς και των Διαχειριστών των Συστηµά-
των και των Δικτύων Διανοµής, έχει πρόσβαση σε αυ-
τούς και εξασφαλίζει ότι δεν υπάρχουν διασταυρούµε-
νες επιδοτήσεις µεταξύ των δραστηριοτήτων παραγω-
γής, µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας ή/και εµπορίας
ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και µεταξύ των δραστηριο-
τήτων µεταφοράς, διανοµής, προµήθειας, µεταπώλησης,
αποθήκευσης φυσικού αερίου, καθώς και διαχείρισης ε-
γκαταστάσεων Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ).»

2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 73 του ν. 4001/
2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ.
13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, προστίθενται πέντε
νέα εδάφια ως εξής:

«Ο Διαχειριστής καταβάλλει στους δικαιούχους των
παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου, οικονοµικό
αντάλλαγµα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε την
ανωτέρω απόφαση της ΡΑΕ, από το πιστωτικό υπόλοιπο
του Λογαριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού που προβλέ-
πεται στην παράγραφο 2 (δ) του άρθρου 68. Σε περίπτω-
ση που το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού Ασφά-
λειας Εφοδιασµού δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηµατο-
δοτεί το Λογαριασµό και το σχετικό χρηµατοοικονοµικό
κόστος του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογα-
ριασµό αυτόν.
Σε περίπτωση αρνητικού υπολοίπου του Λογαριασµού

Ασφάλειας Εφοδιασµού, τούτο, δεν επιτρέπεται να υ-
περβαίνει το ανώτατο όριο που καθορίζεται µε την από-
φαση της ΡΑΕ της παραγράφου αυτής, η δε καταβολή α-
πό τον Διαχειριστή τυχόν ανεξόφλητων ποσών στους δι-
καιούχους των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρ-
θρου αναστέλλεται, ατόκως, µέχρι τη δηµιουργία θετι-
κού υπολοίπου στο Λογαριασµό αυτόν και δεν συνιστά
υπερηµερία του Διαχειριστή. Στην περίπτωση αρνητικού
υπολοίπου του Λογαριασµού, µε νέα απόφαση της ΡΑΕ
συµπληρώνεται η αρχική απόφασή της έτσι ώστε µε ανα-
προσαρµογή του Τέλους Ασφάλειας Εφοδιασµού, να κα-
λυφθεί ολοσχερώς και το αρνητικό υπόλοιπο του Λογα-
ριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού εντός του αµέσως επό-
µενου έτους.
Οι όροι και το περιεχόµενο των συµβάσεων των παρα-

γράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου εκπονούνται από
τον Διαχειριστή και εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.»

3. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 73 του ν. 4001/
2011, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ.
13 του άρθρου 17 του ν. 4203/2013, προστίθενται ένα
νέο εδάφιο ως εξής:

«Το Φυσικό Αέριο που αεριοποιείται υποχρεωτικώς για
τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, λογίζεται ως
αέριο εξισορρόπησης και υπολογίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του Κεφαλαίου 8 του Κώδικα Διαχείρισης
ΕΣΦΑ.»

Άρθρο 3

Το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 80
Διανοµή Φυσικού Αερίου και Διαχείριση 

Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου

1. Η κατασκευή, η λειτουργία και η διαχείριση των Δι-
κτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου διενεργείται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού. Η κατασκευή Δικτύ-
ου Διανοµής επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια
Διανοµής, κατόπιν αίτησης του ενδιαφεροµένου, σύµ-
φωνα µε τον Κανονισµό Αδειών. Η Άδεια Διανοµής χο-
ρηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, σύµφωνα
µε τον Κανονισµό Αδειών, µε απόφαση της ΡΑΕ.

2. Η διαχείριση και εκµετάλλευση Δικτύων Διανοµής
επιτρέπεται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης
Δικτύου Διανοµής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
µής χορηγείται κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης,
σύµφωνα µε τον Κανονισµό Αδειών, µε απόφαση της
ΡΑΕ. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής δύναται να
χορηγείται, βάσει κριτηρίων αποδοτικότητας και οικονο-
µικής ισορροπίας, σε πρόσωπο άλλο εκτός του κατόχου
της Άδειας Διανοµής. Στην περίπτωση αυτή, ο κάτοχος
της Άδειας Διανοµής συνάπτει σύµβαση µε τον κάτοχο
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής, µε την οποία
καθορίζεται το αντάλλαγµα που οφείλεται για την ανά-
ληψη της Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής από το συ-
νολικά εισπρακτέο έσοδο του Δικτύου Διανοµής, µε βά-
ση τα δηµοσιευόµενα τιµολόγια χρήσης του.

3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, στις
περιπτώσεις που, για τη χορήγηση Άδειας Διανοµής
ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής σε ορισµένη
γεωγραφική περιοχή, εκδηλώνεται ενδιαφέρον από πε-
ρισσότερους αιτούντες, διενεργείται διαγωνισµός που
προκηρύσσεται µε απόφαση του Υπουργού Παραγωγι-
κής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,
µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η απόφαση διεξαγωγής δια-
γωνισµού δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσε-
ως και περίληψη αυτής σε δύο ηµερήσιες εφηµερίδες
ευρείας κυκλοφορίας που εκδίδονται στην Αθήνα. Η ΡΑΕ
αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται στο διαγωνι-
σµό και χορηγεί τη σχετική άδεια ή κηρύσσει το διαγωνι-
σµό ως άγονο.

4. Επιτρέπεται η άρνηση χορήγησης Άδειας Διανοµής
για ορισµένη γεωγραφική περιοχή, εφόσον έχει ήδη κα-
τασκευασθεί ή προβλέπεται, µε βάση άλλη Άδεια Διανο-
µής, να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο Διανο-
µής και η υπάρχουσα ή προβλεπόµενη δυναµικότητα του
εν λόγω Δικτύου Διανοµής δεν έχει κορεσθεί.

5. Όταν ο κάτοχος Άδειας Διανοµής ή/και Άδειας Δια-
χείρισης Δικτύου Διανοµής µετέχει σε Κάθετα Ολοκλη-
ρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, πρέπει να είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους
ή τµήµατα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον κατά τη
νοµική µορφή, την οργάνωση και τη διαδικασία λήψης α-
ποφάσεων. Για το σκοπό αυτόν: (α) Τα πρόσωπα που α-
σκούν τη διοίκηση του κατόχου της Άδειας Διανοµής
ή/και της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής δεν επι-
τρέπεται να συµµετέχουν, µε οποιονδήποτε τρόπο, σε
άλλους κλάδους ή τµήµατα ή άλλη Συνδεδεµένη Επιχεί-
ρηση της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης Φυσικού
Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας και να έχουν ίδια συµ-
φέροντα, που παρεµποδίζουν την άσκηση των καθηκό-
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ντων τους, κατά τρόπο ανεξάρτητο και αντικειµενικό. (β)
Ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής
λαµβάνει αποφάσεις για τους πόρους και τις επενδύσεις
που απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και ανά-
πτυξη του Δικτύου Διανοµής, ανεξάρτητα από την Κάθε-
τα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου ή Ηλε-
κτρικής Ενέργειας. Η λήψη των αποφάσεων αυτών δεν
αποκλείει διαδικασίες συντονισµού, ώστε να εξασφαλί-
ζεται η προστασία της επιχειρηµατικής εποπτείας της
Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης σχετικά µε την α-
πόδοση των επενδύσεων. Η µητρική εταιρεία µπορεί να
εγκρίνει ιδίως το ετήσιο σχέδιο χρηµατοδότησης ή άλλο
ισοδύναµο µέσο, χωρίς να αποκτά δικαίωµα επέµβασης
µε οποιονδήποτε τρόπο στη διαχείριση, την καθηµερινή
λειτουργία ή τις επί µέρους αποφάσεις που αφορούν την
αναβάθµιση του Δικτύου Διανοµής, εφόσον δεν σηµειώ-
νεται υπέρβαση του χρηµατοδοτικού πλαισίου που έχει
εγκριθεί. Δεν επιτρέπεται στη µητρική επιχείρηση να δί-
νει εντολές σχετικά µε την καθηµερινή λειτουργία ή τις
επί µέρους αποφάσεις σχετικά µε την κατασκευή ή την
αναβάθµιση του Δικτύου Διανοµής, οι οποίες δεν υπερ-
βαίνουν τους όρους του εγκεκριµένου χρηµατοδοτικού
σχεδίου ή οποιουδήποτε ισοδύναµου µέσου. (γ) Ο κάτο-
χος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής καταρτί-
ζει και εφαρµόζει πρόγραµµα συµµόρφωσης, στο οποίο
αναφέρει τα µέτρα που λαµβάνονται προκειµένου να α-
ποκλείεται οποιαδήποτε µεροληπτική συµπεριφορά υπέρ
της Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης και να διασφα-
λίζεται η δέουσα παρακολούθηση της τήρησης του προ-
γράµµατος. Στο πρόγραµµα συµµόρφωσης καθορίζονται
οι συγκεκριµένες υποχρεώσεις των υπαλλήλων για την
επίτευξη του εν λόγω στόχου. Το πρόγραµµα αυτό υπό-
κειται στην έγκριση της ΡΑΕ, η οποία θεωρείται ως πα-
ρασχεθείσα, εφόσον η ΡΑΕ δεν διατυπώσει αντιρρήσεις
εντός τριών (3) εβδοµάδων από την υποβολή του προ-
γράµµατος προς έγκριση. Το εγκεκριµένο πρόγραµµα
συµµόρφωσης αναρτάται στην ιστοσελίδα του κατόχου
της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής εντός πέντε
(5) ηµερών από την έγκρισή του. Υπό την επιφύλαξη των
αρµοδιοτήτων της ΡΑΕ, όπως αυτές προσδιορίζονται µε
το άρθρο 20 του παρόντος, η συµµόρφωση προς το πρό-
γραµµα υπόκειται στον ανεξάρτητο έλεγχο του επιφορ-
τισµένου µε την παρακολούθηση του προγράµµατος
συµµόρφωσης στελέχους ή οργάνου του κατόχου της Ά-
δειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής που ενεργεί ως υ-
πεύθυνος συµµόρφωσης και έχει πρόσβαση σε κάθε α-
ναγκαία πληροφορία του διαχειριστή και κάθε θυγατρι-
κής εταιρείας του για την εκπλήρωση των καθηκόντων
του. Ο υπεύθυνος συµµόρφωσης υποβάλλει εγγράφως
στη ΡΑΕ, µέχρι και την 31η Μαρτίου έκαστου έτους, ετή-
σια έκθεση στην οποία περιγράφονται τα µέτρα που έ-
χουν ληφθεί σχετικά µε την τήρηση του προγράµµατος
συµµόρφωσης, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ εντός πέντε (5) ηµερών από την υποβολή της. Ο
Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να συµµορ-
φωθεί µε τις υποδείξεις της ΡΑΕ και να υποβάλει προς έ-
γκριση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παρα-
γράφου, νέο πρόγραµµα συµµόρφωσης εντός προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την κοινο-
ποίηση της Απόφασης της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ δηµοσιεύει στην
ιστοσελίδα της έκθεση αξιολόγησης του προγράµµατος
συµµόρφωσης του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής µέχρι
και την 30ή Απριλίου εκάστου έτους. (δ) Οι ανακοινώ-
σεις και τα σήµατα του κατόχου Άδειας Διανοµής και του
κατόχου Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής δεν πρέ-

πει να προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστή
ταυτότητα του κλάδου προµήθειας της Κάθετα Ολοκλη-
ρωµένης Επιχείρησης Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ε-
νέργειας.

6. Με την επιφύλαξη των άρθρων 80Α έως 80Γ, οι δια-
τάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζο-
νται όταν ο κάτοχος της Άδειας Διανοµής ή/και της Άδει-
ας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής εξυπηρετεί λιγότε-
ρους από 100.000 συνδεδεµένους Πελάτες.

7. Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής
εξειδικεύονται στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
µής και είναι δυνατόν να συνίστανται ενδεικτικά στη δια-
σφάλιση:

(α) Της αξιοπιστίας και της ασφάλειας του Δικτύου,
λαµβάνοντας παραλλήλως κατάλληλα µέτρα για την
προστασία του περιβάλλοντος.

(β) Της διατήρησης τεχνικά άρτιου και οικονοµικά απο-
δοτικού Δικτύου.

(γ) Της τήρησης των τεχνικών προδιαγραφών και απαι-
τήσεων σχεδιασµού, λειτουργίας και συντήρησης του
Δικτύου και της επίτευξης των στόχων απόδοσης για τη
δραστηριότητα της Διανοµής, όσον αφορά, µεταξύ άλ-
λων, τις απώλειες, την αξιοπιστία τροφοδότησης, την ε-
ξισορρόπηση φορτίου, την αντιµετώπιση εκτάκτων ανα-
γκών και την ποιότητα εξυπηρέτησης των Πελατών, ό-
πως καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

(δ) Της πρόσβασης στο Δίκτυο των Προµηθευτών και
των Πελατών, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις που καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δι-
κτύου, βάσει τιµολογίων που εκδίδονται σύµφωνα µε
τον Κανονισµό Τιµολόγησης του άρθρου 88.

(ε) Της σύνδεσης στο Δίκτυο όσων το ζητούν, σύµφω-
να µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται
στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου έναντι τιµολογίων
που εγκρίνονται µε τον Κανονισµό Τιµολόγησης που εκ-
δίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 88.

(στ) Της προµήθειας, εγκατάστασης, συντήρησης, κα-
λής λειτουργίας και αντικατάστασης των µετρητικών
διατάξεων, που εγκαθίστανται στο Δίκτυο, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, και
της συλλογής των σχετικών µετρήσεων, λαµβανοµένων
υπόψη των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 312/2014
(ΕΕΕΕ L 91/15).

(ζ) Της παροχής στους χρήστες του Δικτύου και τους
Διαχειριστές των Διασυνδεδεµένων Συστηµάτων Φυσι-
κού Αερίου και Δικτύων Διανοµής τις πληροφορίες που
απαιτούνται για την αποτελεσµατική πρόσβαση στο δί-
κτυο, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, λαµβανοµένων υπόψη
των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΕ) 312/2014 (ΕΕΕΕ L
91/15).

(η) Της αποφυγής κάθε διάκρισης µεταξύ των Χρη-
στών ή των κατηγοριών Χρηστών του Δικτύου και ιδίως
υπέρ των συνδεδεµένων µε αυτόν επιχειρήσεων και της
διαφύλαξης του εµπιστευτικού χαρακτήρα εµπορικά ευ-
αίσθητων πληροφοριών που λαµβάνει από τρίτους κατά
την παροχή ή τη διαπραγµάτευση παροχής πρόσβασης
στο Δίκτυο.

(θ) Συνεργασίας µε τους διαχειριστές των Διασυνδε-
δεµένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και Δικτύων Δια-
νοµής για την κατάρτιση και εφαρµογή κατάλληλων
πρωτοκόλλων επικοινωνίας και συνεργασίας, ώστε να
διασφαλίζεται η καλή και απρόσκοπτη λειτουργία των
Δικτύων ευθύνης τους, η άσκηση των αρµοδιοτήτων
τους και η λειτουργία της αγοράς, καθώς και της συνερ-
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γασίας µε διαχειριστές οργανωµένων αγορών, στις οποί-
ες τυγχάνουν διαπραγµάτευσης ενεργειακά προϊόντα
χονδρικής, όπως αυτά ορίζονται µε τον Κανονισµό (ΕΕ)
1227/2011 (ΕΕΕΕ L 326/1) και υπό τους όρους και τις
προϋποθέσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου ανα-
φορικά µε τη συµµετοχή σε αυτές τις αγορές για την πα-
ροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης.

(ι) Της σχεδίασης, του προγραµµατισµού και της υλο-
ποίησης της ανάπτυξης του Δικτύου, εξετάζοντας τη δυ-
νατότητα λήψης µέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας.

8. Με απόφαση της ΡΑΕ, ύστερα από εισήγηση του
Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής, θεσπίζεται Κώδικας Δια-
χείρισης του Δικτύου Διανοµής, σύµφωνα µε τον οποίο
διενεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξή
του. Ο Κώδικας δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως και δύναται να τροποποιηθεί είτε µε πρωτο-
βουλία της ΡΑΕ είτε κατόπιν αιτήµατος του Διαχειριστή.
Με τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου δύνανται να
ρυθµίζονται ενδεικτικά τα ακόλουθα:

(α) Τεχνικές προδιαγραφές και απαιτήσεις σχεδια-
σµού, λειτουργίας και συντήρησης του Δικτύου και στό-
χοι απόδοσης για τη δραστηριότητα της Διανοµής, ιδίως
όσον αφορά στις απώλειες και τις ιδιοκαταναλώσεις, την
ασφαλή και αξιόπιστη τροφοδοσία, την αντιµετώπιση
συνθηκών έκτακτης ανάγκης και την ποιότητα εξυπηρέ-
τησης των πελατών.

(β) Οι όροι και οι προϋποθέσεις, σύµφωνα µε τους ο-
ποίους ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται
να παρέχει πρόσβαση στο Δίκτυο, διασφαλίζοντας την
πρόσβαση των χρηστών του Δικτύου κατά τον πλέον οι-
κονοµικό, διαφανή και άµεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις
µεταξύ των χρηστών και των κατηγοριών χρηστών του
Δικτύου.

(γ) Οι όροι και προϋποθέσεις για τη σύνδεση εγκατα-
στάσεων πελατών µε το δίκτυο διανοµής, βάσει αντικει-
µενικών τεχνοοικονοµικών κριτηρίων, καθώς και η διαδι-
κασία προσωρινής άρνησης της σύνδεσης στο δίκτυο, η
οποία πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς. Τα στοιχεία που
ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να παρέ-
χει στους αιτούντες σε περίπτωση προσωρινής άρνησης
σύνδεσης, σχετικά µε δυνατότητες µελλοντικής εξυπη-
ρέτησης του αιτήµατός τους, όπως τυχόν προγραµµατι-
ζόµενη ή σχεδιαζόµενη ανάπτυξη του Δικτύου που θα ε-
πιτρέψει τη σύνδεσή τους και το χρόνο υλοποίησής της,
επέκταση ή/και ενίσχυση του Δικτύου που θα επέτρεπε
τη σύνδεσή τους, καθώς και το σχετικό κόστος και τον α-
παιτούµενο χρόνο για την υλοποίησή της, δυνατότητες
οµαδοποίησης εκκρεµών αιτήσεων σύνδεσης για τον ε-
πιµερισµό του κόστους της απαιτούµενης ανάπτυξης
του Δικτύου. Η παροχή των παραπάνω στοιχείων µπορεί
να γίνεται έναντι χρέωσης, το ύψος της οποίας προσδιο-
ρίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88.

(δ) Η προθεσµία, εντός της οποίας ο Διαχειριστής Δι-
κτύου Διανοµής υποχρεούται να αποφασίζει αιτιολογη-
µένα για τις αιτήσεις σύνδεσης και να ενηµερώνει τους
αιτούντες.

(ε) Οι προδιαγραφές ποιότητας και οι συνθήκες παρά-
δοσης και παραλαβής του φυσικού αερίου που διακινεί-
ται µέσω του Δικτύου.

(στ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανο-
µής για την αντιµετώπιση συνθηκών έκτακτης ανάγκης
και ιδίως η σειρά κατά προτεραιότητα διακοπής των συν-
δεδεµένων χρηστών, λαµβανοµένων υπόψη των µέτρων
που λαµβάνονται σε εκτέλεση των διατάξεων του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 994/2010 (ΕΕΕΕ L 295/1).

(ζ) Οι διαδικασίες προγραµµατισµού της συντήρησης
και ανάπτυξης του δικτύου διανοµής, σύµφωνα µε την
παράγραφο 8, καθώς και οι διαδικασίες ενηµέρωσης των
χρηστών του Δικτύου και των Διαχειριστών Διασυνδεδε-
µένων Συστηµάτων Φυσικού Αερίου.

(η) Οι πληροφορίες και τα στοιχεία σχετικά µε τη Δια-
χείριση του Δικτύου τα οποία χορηγούνται στους χρή-
στες του δικτύου και ο τρόπος χορήγησης αυτών.

(θ) Οι συµβατικές υποχρεώσεις µεταξύ του Διαχειρι-
στή Δικτύου Διανοµής και των Χρηστών του Δικτύου και
οι σχετικές δεσµεύσεις του, καθώς και οι ποινικές ρή-
τρες που καταπίπτουν σε περίπτωση µη τήρησης των
διατάξεων του Κώδικα. Με τον Κώδικα καθορίζονται ι-
δίως οι υποχρεώσεις των προµηθευτών για τη διαδικασία
είσπραξης και απόδοσης στο Διαχειριστή των χρεώσεων
χρήσης του δικτύου, µέσω διακριτών χρεώσεων στα τι-
µολόγια.

(ι) Το περιεχόµενο των πρότυπων συµβάσεων σύνδε-
σης και χρήσης του Δικτύου.

(ια) Εφόσον ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής παρέχει
υπηρεσίες εξισορρόπησης, την παροχή των εν λόγω υ-
πηρεσιών κατά τρόπο αντικειµενικό, διαφανή και αµερό-
ληπτο, και τη µεθοδολογία υπολογισµού των χρεώσεων
για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών.

(ιβ) Οι διαδικασίες έκδοσης τιµολογίων και τήρησης
λογαριασµών και οι διαδικασίες εκκαθάρισης των λογα-
ριασµών.

(ιγ) Οι διαδικασίες εφαρµογής µέτρων διαχείρισης της
δυναµικότητας.

(ιδ) Οι υποχρεώσεις του Διαχειριστή Δικτύου Διανο-
µής για την παρακολούθηση της εξέλιξης της ζήτησης
και το περιεχόµενο και η διαδικασία υποβολής σχετικών
εκθέσεων στη ΡΑΕ.

(ιε) Κάθε άλλη λεπτοµέρεια, απαραίτητη για τη ρύθµι-
ση του τρόπου διαχείρισης του Δικτύου.

9. Ο Διαχειριστής Δικτύου Διανοµής υποχρεούται να
καταρτίσει Κανονισµό Μετρήσεων και να τον υποβάλει
έως την 31η Ιουνίου 2016 προς έγκριση στη ΡΑΕ, η ο-
ποία οφείλει να αποφασίσει επ’ αυτού εντός τριών (3)
µηνών από το χρόνο υποβολής. Ο Κανονισµός Μετρήσε-
ων ισχύει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με τον εν λόγω Κανονισµό Μετρήσεων
καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής µετρήσε-
ων της ποσότητας φυσικού αερίου που παραδίδεται στο
Δίκτυο Διανοµής και παραλαµβάνεται από αυτό, οι προ-
διαγραφές ακρίβειας των µετρητών και ο τρόπος επίλυ-
σης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση µε τις µετρή-
σεις. Οι κανόνες παροχής στοιχείων και ανταλλαγής δε-
δοµένων σχετικά µε τις µετρήσεις, ώστε να διασφαλίζε-
ται η ακρίβεια, η διαφάνεια, η απρόσκοπτη άσκηση του
δικαιώµατος αλλαγής προµηθευτή και η πρόσβαση όσων
έχουν έννοµο συµφέρον στα δεδοµένα ατελώς.»

Άρθρο 4

Μετά το άρθρο 80 του ν. 4001/2011 προστίθενται άρ-
θρα 80Α, 80Β και 80Γ ως ακολούθως:

«Άρθρο 80Α
Σύσταση Εταιρειών Διανοµής Αερίου

1. Έως την 30ή Μαΐου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ Ατ-
τικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης υποχρεούνται να υ-
ποβάλουν προς έγκριση τις αρχές και τους κανόνες κα-
τανοµής για το λογιστικό διαχωρισµό των δραστηριοτή-
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των τους στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει επ’
αυτών εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από το χρόνο
υποβολής.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι ΕΠΑ
υποχρεούνται να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογιστικά,
χωριστούς λογαριασµούς για κάθε µία από τις δραστη-
ριότητές τους κατά τα ειδικώς οριζόµενα στο άρθρο 89
του παρόντος, όσον αφορά στις δραστηριότητες της
Διανοµής, της Προµήθειας για Επιλέγοντες Πελάτες,
της Προµήθειας για µη Επιλέγοντες Πελάτες και της πα-
ροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τελευταίου
Καταφυγίου.

3. Έως την 1η Ιανουαρίου 2017 οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσ-
σαλονίκης και Θεσσαλίας υποχρεούνται να προβούν στο
νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας
Διαχείρισης των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλίας
και Θεσσαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους,
µε την εισφορά του κλάδου Διανοµής έκαστης εξ αυτών,
κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του παρόντος και του κ.ν. 2190/1920. Οι ΕΠΑ
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας δύνανται να εισφέρουν α-
πό κοινού τον κλάδο Διανοµής έκαστης εξ αυτών, κατά
το στάδιο ιδρύσεως µίας κοινής ΕΔΑ, στο µετοχικό κε-
φάλαιο της οποίας µετέχουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία
της εισφοράς τους. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως
κλάδος Διανοµής νοείται η οµώνυµη αυτόνοµη οργανω-
µένη λειτουργική µονάδα της εκάστοτε υφιστάµενης
ΕΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχεί-
ων έκαστης εκ των ανωτέρω ΕΠΑ και των συναφών µε
αυτά απαιτήσεων και υποχρεώσεων, που εµπίπτουν στην
αρµοδιότητα των ως άνω µονάδων.

4. Εντός 90 ηµερών από τη σύσταση των ΕΔΑ της πα-
ραγράφου 3, οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσα-
λίας υποχρεούνται να µεταβιβάσουν άνευ ανταλλάγµα-
τος τις µετοχές που θα κατέχουν στις αντίστοιχες ΕΔΑ
στους µετόχους των ΕΠΑ, κατ’ αναλογία της συµµετο-
χής τους στο µετοχικό κεφάλαιο έκαστης ΕΠΑ. Η µετα-
βίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου µε-
ταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή τέλους ή άλ-
λης επιβάρυνσης.

5. Η απόσχιση των κλάδων Διανοµής των παραγρά-
φων 3 και 4 πραγµατοποιείται µε τη διαδικασία και τους
όρους του παρόντος νόµου, των άρθρων 68 έως 79 του
κ.ν. 2190/1920 και των άρθρων 1 έως και 5 του ν. 2166/
1993, κατά παρέκκλιση της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1 του νόµου αυτού και µε αναλογική
εφαρµογή των παρεκκλίσεων που προβλέπονται στο άρ-
θρο 98 του παρόντος νόµου. Οµοίως, µη ισχυουσών ούτε
αναλογικώς των προβλεποµένων στο άρθρο 1 παρ. 2 του
ν. 2166/1993 και για τους σκοπούς εφαρµογής του παρό-
ντος νόµου, δεν απαιτείται η νέα εταιρεία να έχει συντά-
ξει τουλάχιστον έναν ισολογισµό για δωδεκάµηνο ή µε-
γαλύτερο χρονικό διάστηµα.

6. Οι ΕΔΑ υποκαθίστανται, ανεξαρτήτως του χρόνου
γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δικαιώµατα, τις υπο-
χρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της εισφέρουσας εται-
ρείας που αφορούν στον εισφερόµενο κλάδο, ιδίως ό-
σον αφορά στα δικαιώµατα χρήσης των παγίων, και απο-
λαµβάνουν των φορολογικών προνοµίων και ατελειών
που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον κλάδο ε-
ταιρείας. Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική
διαδοχή και από την ηµεροµηνία της καταχώρισης στο

Γ.Ε.ΜΗ. της σχετικής εγκριτικής απόφασης, η εισφέρου-
σα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέ-
ωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περιλαµβανοµένου
του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών ταµείων, η οποία α-
φορά τον εισφερόµενο κλάδο Διανοµής, ως προς τις ο-
ποίες υποκαθίσταται κατά τα ανωτέρω η αντίστοιχη Ε-
ΔΑ. Οµοίως, η ΕΔΑ απαλλάσσεται από υποχρεώσεις,
τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε
νόµο ή σύµβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που
παραµένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, κατά τους ο-
ρισµούς των διατάξεων του άρθρου 80Β. Οποιοσδήποτε
λογιστικός ή φορολογικός χειρισµός διενεργήθηκε από
την εισφέρουσα εταιρεία που αφορά τον κλάδο διανο-
µής και ενέχει µελλοντικά οφέλη ή βάρη, µεταφέρεται
συνεπεία της απόσχισης στην απορροφώσα τον κλάδο
ΕΔΑ προς όφελος ή βάρος αυτής.

7. Οι εκκρεµείς δίκες που αφορούν στον εισφερόµενο
κλάδο συνεχίζονται αυτοδικαίως από την αντίστοιχη
ΕΔΑ, χωρίς να διακόπτονται βιαίως και να απαιτείται για
τη συνέχιση ή την επανάληψή τους οποιαδήποτε διατύ-
πωση ή δήλωση εκ µέρους της.

8. Κάθε µορφής διοικητικές άδειες, εγκρίσεις και πα-
ραχωρήσεις που έχουν χορηγηθεί στην εισφέρουσα ε-
ταιρεία, σχετικά µε τον εισφερόµενο κλάδο Διανοµής,
µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην απορροφώσα τον κλά-
δο ΕΔΑ. Τα υφιστάµενα κατά τη δηµοσίευση του νόµου
αυτού φορολογικά, δικονοµικά ή άλλα προνόµια ή δικαι-
ώµατα απαλλοτριώσεως, συµπεριλαµβανοµένων των
διατάξεων των άρθρων 7 και 8 του ν. 2364/1995 και των
κατ’ εξουσιοδότηση του διοικητικών πράξεων παραµέ-
νουν σε ισχύ και εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των
ΕΔΑ που συστήνονται δυνάµει του παρόντος.

9. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 5 έως
10 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), δύνανται να συγχωνεύονται
τόσο οι ΕΠΑ µεταξύ τους όσο και οι ΕΔΑ µεταξύ τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Για
τη συγχώνευση αυτή, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατά-
ξεις των παραγράφων 4, 6, 7 και 8 του παρόντος. Σε πε-
ρίπτωση συγχώνευσης, µε απόφαση της ΡΑΕ, οι ΕΔΑ υ-
ποχρεούνται να τηρούν διακριτούς λογαριασµούς, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 89 του παρόντος για
τις δραστηριότητες διανοµής ανά γεωγραφική περιοχή.

10. Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρε-
ούται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό
της δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής
Λοιπής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κά-
θετα ολοκληρωµένης επιχείρησής της µε την εισφορά
του κλάδου Διανοµής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας Ε-
ΔΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του κ.ν.
2190/1920 και κατ’ ανάλογη εφαρµογή των παραγράφων
3 έως 9 του παρόντος. Για τους σκοπούς του παρόντος,
ως κλάδος Διανοµής νοείται η αντίστοιχη αυτόνοµη ορ-
γανωµένη λειτουργική µονάδα της ΔΕΠΑ ΑΕ, συµπερι-
λαµβανοµένων των περιουσιακών στοιχείων της ΔΕΠΑ
ΑΕ και των συναφών µε αυτά απαιτήσεων και υποχρεώ-
σεων, που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της ως άνω µο-
νάδας. Η ΕΔΑ του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος υ-
ποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου Λοιπής Ελλά-
δος, να τηρεί διακριτούς λογαριασµούς για κάθε µία από
τις δραστηριότητες Διανοµής και Διαχείρισης στις γεω-
γραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος.
Οι δραστηριότητες Διανοµής σε επιµέρους γεωγραφικές
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περιοχές της Νοτίου και της Βορείου Ελλάδος δύνανται
να εισφέρονται ως διακριτοί κλάδοι σε άλλη ΕΔΑ κατά
το στάδιο ίδρυσής της, κατ’ αναλογική εφαρµογή των
διατάξεων του παρόντος.

11. Η έγκριση των µελετών αερίων καυσίµων κατά την
έκδοση οικοδοµικής άδειας, ο έλεγχος κατασκευής εσω-
τερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, όπως αυτά
προβλέπονται στον Τεχνικό Κανονισµό Εσωτερικών Ε-
γκαταστάσεων Φυσικού Αερίου, καθώς και κάθε αρµο-
διότητα και ενέργεια που προβλέπεται ήδη από το
ν. 3175/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείσες διοι-
κητικές πράξεις διενεργούνται από τις ΕΔΑ κατόπιν της
σύστασής τους κατά τις διατάξεις του παρόντος.

12. Τα προνόµια ή δικαιώµατα χρήσεως οδών, πλατει-
ών, πεζοδροµίων, κοινοχρήστων και ιδιωτικών χώρων,
διέλευσης, εκτελέσεως υπέργειων ή υπόγειων εργα-
σιών, τοποθέτησης µετρητικών διατάξεων, εγκατάστα-
σης σταθµών, άνευ ανταλλάγµατος ή υποχρέωσης κατα-
βολής οποιουδήποτε τέλους για εργασίες που είναι ανα-
γκαίες για την κατασκευή, συντήρηση, επισκευή, εκµε-
τάλλευση, ανάπτυξη και διατήρηση της λειτουργικής και
τεχνικής αρτιότητας του Συστήµατος Φυσικού Αερίου
και των Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου, τα οποία έ-
χουν παραχωρηθεί στις υφιστάµενες ΕΠΑ, εφαρµόζο-
νται αναλόγως και υπέρ των συνιστώµενων µε το παρόν
ΕΔΑ.

13. Οι διαδικασίες διαγωνισµών έργων, προµηθειών ή
υπηρεσιών, οι οποίοι προκηρύχθηκαν από τις ΕΠΑ ή τη
ΔΕΠΑ ΑΕ πριν από την απόσχιση του εισφερόµενου
κλάδου και αφορούν δραστηριότητες που αποσχίζονται
και εισφέρονται στις ΕΔΑ, µετά την ολοκλήρωση του µε-
τασχηµατισµού αναλαµβάνονται και συνεχίζονται από
την απορροφώσα εταιρεία, σύµφωνα µε την οικεία δια-
κήρυξη. Η ανάθεση και σύναψη των συµβάσεων του
προηγούµενου εδαφίου γίνεται µε χωριστές συµβάσεις
από τις ΕΠΑ, τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΔΑ κατά το µέρος που
τις αφορά.

14. Το προσωπικό που απασχολείται µε σύµβαση εξαρ-
τηµένης εργασίας στον οµώνυµο κλάδο Διανοµής των
ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης και της ΔΕ-
ΠΑ ΑΕ µεταφέρεται κατά την απόσχιση του οµώνυµου
κλάδου στην ΕΔΑ στην οποία εισφέρεται. Η µεταφορά
είναι υποχρεωτική και λαµβάνει χώρα µε την επίδοση
σχετικής ατοµικής πρόσκλησης της αρµόδιας διεύθυν-
σης προσωπικού της εισφέρουσας εταιρείας.

15. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ
Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, που εκδίδεται ε-
ντός προθεσµίας 30 ηµερών από τη σύσταση των αντί-
στοιχων ΕΔΑ, µεταφέρονται στις αντίστοιχες ΕΔΑ όσοι
από το προσωπικό της εισφέρουσας εταιρείας διαθέτουν
επαγγελµατική εµπειρία, ειδικότητα ή προσόντα είτε συ-
ναφή µε τις δραστηριότητες της ΕΔΑ είτε απαραίτητα
για τη λειτουργία ή και την υποστήριξή των δραστηριο-
τήτων των ΕΔΑ, λαµβανοµένων υπόψη των υπηρεσια-
κών και λειτουργικών αναγκών των ΔΕΠΑ ΑΕ και ΕΠΑ.

16. Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους
όρους εργασίας του εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ.
178/2002 και διατηρούνται σε ισχύ τα προβλεπόµενα
σχετικά µε τα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα σε
νόµο, σε εφαρµοστέες Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµ-
βάσεις Εργασίας, στον Κανονισµό Εργασίας, στις εν γέ-
νει υφιστάµενες υπηρεσιακές ρυθµίσεις της εισφέρου-
σας εταιρείας και σε ατοµική σύµβαση εργασίας. Οµοί-
ως, εξακολουθούν να ισχύουν για το ανωτέρω προσωπι-

κό, µε τους ίδιους όρους, τα τυχόν πρόσθετα ασφαλιστι-
κά προγράµµατα, όπως αποταµιευτικό πρόγραµµα, κα-
θώς και τα προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλ-
ψης και ασφάλειας ζωής. Η προϋπηρεσία που έχει ανα-
γνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία αναγνωρίζεται
πλήρως για όλα τα δικαιώµατα που απορρέουν από αυτή
και δεν επιτρέπεται συνεπεία της παραπάνω µεταφοράς
βλαπτική µεταβολή των όρων εργασίας.

17. Για χρονικό διάστηµα τριών (3) ετών από την έναρ-
ξη λειτουργίας της ΕΔΑ και για τη διευκόλυνση της πλή-
ρους ανάπτυξης των δικών της υπηρεσιών, η εισφέρου-
σα εταιρεία, είτε πρόκειται για τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε για τις
ΕΠΑ, δύναται να υποστηρίζει τη λειτουργία της ΕΔΑ πα-
ρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλογου ανταλλάγµα-
τος που θα καλύπτει το κόστος παροχής τους και εγκρί-
νεται από τη ΡΑΕ. Η παροχή υπηρεσιών των ΕΔΑ προς
τη ΔΕΠΑ ΑΕ επιτρέπεται όσον αφορά στη σχέση που δη-
µιουργεί η ιδιοκτησία των παγίων από τη ΔΕΠΑ ΑΕ, σε
συνδυασµό µε την ανάληψη των εργασιών ανάπτυξης
και εκµετάλλευσης των παγίων από τις ΕΔΑ. Πέραν των
ανωτέρω, η παροχή υπηρεσιών µεταξύ των ΕΔΑ και ο-
ποιουδήποτε ανταγωνιστικού µέρους των Κάθετα Ολο-
κληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες ανήκουν, επιτρέ-
πεται µόνο στα πλαίσια των ισότιµων σχέσεων που θα έ-
χουν οι ΕΔΑ µε όλους τους παραγωγούς και προµηθευ-
τές της αγοράς. Η παροχή των υπηρεσιών της παρούσας
παραγράφου επιτρέπεται µόνο εφόσον: (α) δεν περιορί-
ζει, στρεβλώνει ή παρεµποδίζει τον ανταγωνισµό και (β)
οι όροι και οι προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω υπη-
ρεσιών έχουν προηγουµένως εγκριθεί από τη ΡΑΕ.

18. Η αρµοδιότητα υλοποίησης συγχρηµατοδοτούµε-
νων έργων στα πλαίσια των διαρθρωτικών ταµείων της
Ευρωπαϊκής Ένωσης οποιουδήποτε φορέα που µετα-
σχηµατίζεται µε τον παρόντα νόµο µεταβιβάζεται στον
αντίστοιχο νέο φορέα.

Άρθρο 80Β
Κυριότητα των Δικτύων Διανοµής

1. Τα Δίκτυα Διανοµής που έχουν κατασκευαστεί ε-
ντός της ελληνικής επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ εί-
τε από τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης,
στο πλαίσιο των Αδειών Διανοµής που έχουν εκδοθεί
δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/1995 παραµένουν
στην αποκλειστική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ.

2. Έργα επέκτασης των υφιστάµενων Δικτύων Διανο-
µής που θα εκτελεσθούν από τις ΕΔΑ που συστήνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 80Α, βάσει του ε-
γκεκριµένου προγράµµατος ανάπτυξης των Δικτύων, ό-
πως συντάσσεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Διαχείρισης
Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και τις αντίστοιχες Ά-
δειες Διαχείρισης των Δικτύων Διανοµής του άρθρου 80,
ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα αυτών. Η αξία έρ-
γων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφισταµένων Δι-
κτύων Διανοµής που ανήκουν στην αποκλειστική κυριό-
τητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις ΕΔΑ λογί-
ζεται ως εισόδηµα της ΔΕΠΑ ΑΕ. Για σκοπούς φορολο-
γίας εισοδήµατος, το εισόδηµα αυτό κατανέµεται και
φορολογείται ισόποσα στη διαχειριστική περίοδο, εντός
της οποίας ολοκληρώνεται η αντικατάσταση ή αποκατά-
σταση των Δικτύων του προηγούµενου εδαφίου και σε
όσες διαχειριστικές περιόδους αποµένουν µέχρι τη λήξη
της διάρκειας της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής
σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 80Γ.
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Άρθρο 80Γ
Άδειες Διανοµής και Διαχείρισης των Δικτύων 
Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας 

και Θεσσαλονίκης

1. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε το άρθρο 80Α
υποχρεούνται, εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από τη
σύστασή τους, να αιτηθούν τη λήψη Άδειας Διανοµής
και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής, οι οποίες χο-
ρηγούνται από τη ΡΑΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού Αδειών του άρθρου 90. Η Άδεια Διαχείρισης
Δικτύου Διανοµής καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκτα-
ση των πιο πάνω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφι-
κών περιοχών. Για τα Δίκτυα, των οποίων η κυριότητα
παραµένει στη ΔΕΠΑ ΑΕ, µε την Άδεια ορίζονται επιπλέ-
ον οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα του Διαχειριστή
των Δικτύων σχετικά µε την παραχώρηση της διαχείρι-
σής τους σε αυτόν και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα
του κυρίου. Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δι-
καιούται αντάλλαγµα για την παραχώρηση της διαχείρι-
σης και εκµετάλλευσης των Δικτύων Διανοµής Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης µέχρι την απόσβεση του
δικαιώµατος χρήσης και κάρπωσής τους, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 2364/1995 και ειδικότερα
µέχρι τη λήξη της άδειας διανοµής που χορηγείται στις
ΕΔΑ κατά τη διάταξη της παραγράφου 2.

2. Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις ΕΔΑ
καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχι-
στον εικοσαετής µε δυνατότητα παράτασης για είκοσι
(20) επιπλέον έτη.

3. Οι ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 80Α αποτελούν Διαχειριστές των αντίστοι-
χων Δικτύων Διανοµής µέσα στα γεωγραφικά όρια που
προβλέπουν οι Άδειες Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής
που τους χορηγούνται. Για επιµέρους περιοχές εντός
των γεωγραφικών ορίων που έχει χορηγηθεί Άδεια Δια-
χείρισης Δικτύου Διανοµής και οι οποίες:

(α) δεν εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανά-
πτυξης του εκάστοτε Δικτύου ή

(β) εντάσσονται στο εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυ-
ξης, αλλά έχουν παρέλθει δεκαοκτώ (18) µήνες χωρίς να
έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόµενη από το χρονοδιά-
γραµµα που περιέχεται στην Άδεια Διανοµής ανάπτυξη
του Δικτύου,
κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος πληροί τις προϋποθέ-

σεις του Κανονισµού Αδειών, δύναται να υποβάλει αίτη-
ση στη ΡΑΕ για τη χορήγηση Άδειας Διανοµής και Άδεια
Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής για την ανάπτυξη Δικτύ-
ου στην εν λόγω επιµέρους περιοχή.»

Άρθρο 5
Επιλέγοντες Πελάτες

Το άρθρο 82 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 82
1. Πέραν των Πελατών που έχουν ήδη καταστεί Επιλέ-

γοντες, οι κάτωθι κατηγορίες Πελατών δικαιούνται να ε-
πιλέγουν προµηθευτή ή να αγοράζουν απευθείας φυσικό
αέριο, κατά τις διατάξεις του παρόντος:

(α) Όλοι οι Πελάτες, συµπεριλαµβανοµένων των οικια-
κών, που είναι εγκατεστηµένοι εκτός των γεωγραφικών
περιοχών που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττι-
κής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας.

(β) Εντός των γεωγραφικών περιοχών που ανήκουν
στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης και
Θεσσαλίας:

(αα) Όλοι οι Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέ-
ριο µε σκοπό να χρησιµοποιηθεί ως καύσιµο σε κινητή-
ρες µέσων θαλάσσιας και χερσαίας µεταφοράς.

(ββ) Όλοι οι Πελάτες που προµηθεύονται φυσικό αέριο
για βιοµηχανική χρήση, οι οποίοι εντός του χρονικού δια-
στήµατος των δώδεκα (12) προηγούµενων διαδοχικών
µηνών από την ανωτέρω ηµεροµηνία, είχαν πραγµατική
κατανάλωση µεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατα-
νάλωσης.

(γγ) Από 1ης Ιανουαρίου 2017 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε-
λάτες, οι οποίοι εντός του χρονικού διαστήµατος των
δώδεκα (12) προηγούµενων διαδοχικών µηνών από την
ανωτέρω ηµεροµηνία, είχαν πραγµατική κατανάλωση
µεγαλύτερη των 2,2 GWh ανά θέση κατανάλωσης.

(δδ) Από 1ης Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Μη Οικιακοί Πε-
λάτες ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

(εε) Από 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι οι Οικιακοί Πελάτες.
(γ) Οι υφιστάµενες ΕΠΑ που συστάθηκαν δυνάµει των

διατάξεων του ν. 2346/1995 και ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 21 του ν. 3428/2005, πριν από το νοµικό δια-
χωρισµό που περιγράφεται στο άρθρο 80Α, καθίστανται
Επιλέγοντες Πελάτες:

(αα) τόσο για την προµήθεια Ποσοτήτων Φυσικού Αε-
ρίου, πέραν της ετήσιας συµβατικής ποσότητας η οποία
καθορίζεται για το έτος 2010 από την ισχύουσα, κατά
την έναρξη ισχύος του ν. 3428/2005, σύµβαση καθεµιάς
ΕΠΑ µε τη ΔΕΠΑ ΑΕ, και έως τη λήξη κάθε σύµβασης και
από τη λήξη των συµβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα
Φυσικού Αερίου

(ββ) όσο και για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προο-
ρίζονται για την Προµήθεια αποκλειστικά Πελατών που
καθίστανται Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.

2. Για την κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Με-
γάλων Πελατών, κατά την έννοια της περίπτωσης ιζ΄ της
παρ. 2 του άρθρου 2, η Ποσότητα Φυσικού Αερίου που
προµηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση κατανάλωσης, προσ-
διορίζεται:

(α) Από το µέσο όρο της κατανάλωσης καυσίµου κατά
τα τελευταία δύο δωδεκάµηνα πριν από τη σύναψη συµ-
βάσεως προµήθειας Φυσικού Αερίου ή την παράταση υ-
φιστάµενης σύµβασης προµήθειας Φυσικού Αερίου.

(β) Προκειµένου για νέες εγκαταστάσεις, από την ισχύ
αυτών.

(γ) Προκειµένου για επέκταση της εγκατεστηµένης ι-
σχύος υφιστάµενων εγκαταστάσεων, από τις ποσότητες
που υπολογίζονται σύµφωνα µε το στοιχείο α΄ και τη
νέα εγκατεστηµένη ισχύ.

3. Πελάτες, περιλαµβανοµένων των Οικιακών, που εί-
ναι εγκατεστηµένοι εντός των γεωγραφικών περιοχών
που ανήκουν στην αρµοδιότητα των ΕΠΑ Αττικής, Θεσ-
σαλίας και Θεσσαλονίκης και δεν έχουν ακόµη καταστεί
Επιλέγοντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγρά-
φου 1 και δεν έχουν ακόµη συνδεθεί µε το Δίκτυο, δύνα-
νται να απευθύνουν έγγραφη εκδήλωση ενδιαφέροντος
σύνδεσης µε το Δίκτυο προς τις εκάστοτε ΕΠΑ ή τις Ε-
ΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 80Α. Οι ΕΠΑ, ή από τη σύστασή τους οι ΕΔΑ, οφεί-
λουν εντός προθεσµίας ενός µηνός από την ως άνω εκ-
δήλωση ενδιαφέροντος, να γνωστοποιήσουν εγγράφως
προς τον ενδιαφερόµενο πελάτη αν είναι εφικτή η πραγ-
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µατοποίηση του έργου σύνδεσης εντός τριών (3) µηνών,
σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα ανάπτυξης. Ε-
φόσον η σύνδεση είναι εφικτή, κοινοποιείται εντός της
ως άνω προθεσµίας του ενός µηνός και η προσφορά
σύνδεσης.

4. Πελάτης που έχει υποβάλει έγγραφη εκδήλωση εν-
διαφέροντος σύνδεσης µε το Δίκτυο, κατά τα οριζόµενα
στην αµέσως προηγούµενη παράγραφο, προς τις εκά-
στοτε ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ που συστήνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80Α, καθίσταται Επιλέγων, ανε-
ξαρτήτως κατανάλωσης:

(α) από την ηµεροµηνία κοινοποίησης, εντός της προ-
θεσµίας της αµέσως προηγούµενης παραγράφου, της
άρνησης σύνδεσης,�

(β) σε περίπτωση που παρέλθει η προθεσµία της παρα-
γράφου 2, χωρίς η εκάστοτε ΕΠΑ ή η ΕΔΑ, ανά περίπτω-
ση, να κοινοποιήσει εγγράφως στον πελάτη την προ-
σφορά σύνδεσης
και έχει δικαίωµα να προµηθεύεται φυσικό αέριο από

εναλλακτικούς προµηθευτές.
5. Πελάτες που δεν έχουν ακόµη καταστεί Επιλέγο-

ντες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, προµη-
θεύονται φυσικό αέριο από τις εκάστοτε ΕΠΑ, σύµφωνα
µε Ρυθµιζόµενα Τιµολόγια Προµήθειας που εκδίδονται
κατά τις διατάξεις του άρθρου 87.

6. Οι ΕΠΑ υποχρεούνται, τουλάχιστον δύο µήνες πριν
από τις ηµεροµηνίες που αναφέρονται στην παράγραφο
1, ανά κατηγορία πελατών να ενηµερώσουν εγγράφως
τους µη Επιλέγοντες Πελάτες που προµηθεύονται φυσι-
κό αέριο από τις ΕΠΑ για τη δυνατότητά τους να αλλά-
ξουν Προµηθευτή, όταν καταστούν Επιλέγοντες. Προς
το σκοπό αυτόν οι ΕΠΑ οφείλουν να κοινοποιήσουν
στους εν λόγω Πελάτες:

(α) τα σχετικά ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης, κατά
το προηγούµενο έτος, συµπεριλαµβανοµένων της συνο-
λικής χρέωσης του Πελάτη και της χρέωσης ανά MWh
κατανάλωσης,

(β) σύγκριση µε τα στοιχεία κατανάλωσης κατά την α-
ντίστοιχη περίοδο χρέωσης του αµέσως προηγούµενου
έτους ή την εξέλιξη κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο του
κυλιόµενου µέσου όρου κατανάλωσης ανά περίοδο χρέ-
ωσης.

7. Η κατά την παράγραφο 6 έγγραφη ενηµέρωση δύ-
ναται να παρέχεται είτε σε ειδικό χώρο του λογαρια-
σµού κατανάλωσης είτε µε ξεχωριστό ενηµερωτικό ση-
µείωµα που επισυνάπτεται στο λογαριασµό. Επιπλέον
των πληροφοριών της παραγράφου 6, η έγγραφη ενηµέ-
ρωση περιλαµβάνει ευκρινή παραποµπή στην ιστοσελίδα
της ΡΑΕ, όπου αναρτάται κατάλογος των κατόχων άδει-
ας προµήθειας.

8. Οι ΕΠΑ ή οι ΕΔΑ, που συστήνονται σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 80Α, υποχρεούνται να επιτρέπουν
την πρόσβαση Προµηθευτών στα Δίκτυα Διανοµής τα ο-
ποία διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για την τρο-
φοδότηση Πελατών που καθίστανται Επιλέγοντες σύµ-
φωνα µε τις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος. Άρνηση
πρόσβασης επιτρέπεται µόνον στις περιπτώσεις, κατά
τις οποίες η πρόσβαση συνεπάγεται παράβαση από τις
ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας
ή των όρων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής
φυσικού αερίου ή θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή λειτουρ-
γία του Δικτύου Διανοµής. Για την πρόσβαση σε Δίκτυο
Διανοµής, οφείλεται στις ΕΠΑ ή τις ΕΔΑ αντάλλαγµα

χρήσης του Δικτύου αυτού, το ύψος του οποίου καθορί-
ζεται σύµφωνα µε το άρθρο 88.»

Άρθρο 6

1. Το άρθρο 87 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως α-
κολούθως:

«Άρθρο 87
Τιµολόγια Προµήθειας Φυσικού Αερίου

1. Η Προµήθεια Φυσικού Αερίου σε µη Επιλέγοντες
Πελάτες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει Ρυθµιζόµενων
Τιµολογίων που εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, µετά από εισή-
γηση των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη ΡΑΕ
µέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015.

2. Τα Ρυθµιζόµενα Τιµολόγια Προµήθειας:
(α) πληρούν τις αρχές της απλότητας και διαφάνειας

της πληροφόρησης σχετικά µε τις εφαρµοζόµενες χρε-
ώσεις και τις προσφερόµενες υπηρεσίες, τη µη διακριτι-
κή µεταχείριση µεταξύ των µη Επιλεγόντων Πελατών και
των Επιλεγόντων Πελατών που παρουσιάζουν ανάλογα
χαρακτηριστικά κατανάλωσης,

(β) εξασφαλίζουν την ανάκτηση του πραγµατικού κό-
στους της προσφερόµενης υπηρεσίας και αντανακλούν
το πραγµατικό κόστος Προµήθειας, επιπλέον των τυχόν
ρυθµιζόµενων χρεώσεων που µετακυλίονται στους Πε-
λάτες για τη χρήση των Δικτύων και των διασυνδεδεµέ-
νων συστηµάτων φυσικού αερίου, το κόστος της δρα-
στηριότητας εµπορίας και διαχείρισης των Πελατών και
το εύλογο κέρδος των ΕΠΑ,

(γ) δεν δηµιουργούν διακρίσεις µεταξύ µη Επιλεγό-
ντων Πελατών της ίδιας κατηγορίας και µε ανάλογα χα-
ρακτηριστικά κατανάλωσης,

(δ) δεν επιφέρουν σταυροειδείς επιδοτήσεις µεταξύ
των διάφορων κατηγοριών Επιλεγόντων και µη Επιλεγό-
ντων Πελατών,

(ε) εφόσον επέλθει ο λογιστικός και ο νοµικός διαχω-
ρισµός των δραστηριοτήτων Διανοµής κατά τις διατάξεις
του άρθρου 80Α, εµφανίζουν ως διακριτές χρεώσεις την
παροχή των υπηρεσιών διανοµής και µεταφοράς.

3. Για τη θέσπιση των Ρυθµιζόµενων Τιµολογίων λαµ-
βάνονται υπόψη:

(α) το συνολικό απολογιστικό κόστος των ΕΠΑ κατά το
αµέσως προηγούµενο έτος,

(β) ο προϋπολογισµός του κόστους για το τρέχον έ-
τος,

(γ) το ποσοστό της εύλογης απόδοσης για τη δραστη-
ριότητα των ΕΠΑ.

4. Η προµήθεια φυσικού αερίου σε Επιλέγοντες Πελά-
τες από τις ΕΠΑ διενεργείται βάσει των όρων της Άδειας
Προµήθειας που χορηγείται σε αυτές σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 81 για όλη την Ελληνική Επικρά-
τεια και των διατάξεων του Κώδικα Προµήθειας που εκ-
δίδεται σύµφωνα µε τα άρθρα 51 και 85.

5. Για την αντιµετώπιση της διαµόρφωσης τιµών του
φυσικού αερίου σε επίπεδα που δεν δικαιολογούνται,
σύµφωνα µε τους κανόνες του υγιούς ανταγωνισµού και
τις ειδικές συνθήκες της διεθνούς και εγχώριας αγοράς,
επιτρέπεται ο καθορισµός ανώτατου περιθωρίου κέρ-
δους των Προµηθευτών για όλες ή ορισµένες κατηγο-
ρίες Πελατών µε απόφαση της ΡΑΕ. Η ισχύς της ανωτέ-
ρω απόφασης διαρκεί για όσο χρόνο επιβάλλεται από τις
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συνθήκες και πάντως για διάστηµα που δεν επιτρέπεται
να υπερβαίνει τους δύο (2) µήνες. Μετά τη λήξη της ι-
σχύος της ανωτέρω απόφασης η ΡΑΕ µπορεί να παρα-
τείνει την ισχύ αυτής για ίσο χρονικό διάστηµα, µετά α-
πό επανεξέταση των συνθηκών και εφόσον κρίνεται ανα-
γκαίο.

6. Για τον καθορισµό ανώτατου περιθωρίου κέρδους,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, λαµβάνονται
υπόψη οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιµές πώλη-
σης φυσικού αερίου, όπως η µεσοσταθµική τιµή προµή-
θειας Φυσικού Αερίου στα σηµεία εισόδου Συστήµατος
Φυσικού Αερίου, που διαµορφώνεται βάσει των συµβά-
σεων προµήθειας τις οποίες έχουν συνάψει οι Προµη-
θευτές, το κόστος χρήσης του Συστήµατος Φυσικού Αε-
ρίου που χρησιµοποιείται για την παράδοση του Φυσικού
Αερίου στις επί µέρους κατηγορίες καταναλωτών και η
φορολογική επιβάρυνση του Φυσικού Αερίου.»

2. Η παρ. 1 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«1. Με τον Κανονισµό Τιµολόγησης, ο οποίος εκδίδε-
ται από τη ΡΑΕ, µετά από εισήγηση του κατά περίπτωση
αρµόδιου Διαχειριστή Δικτύου Διανοµής Φυσικού Αερίου
και δηµόσια διαβούλευση, ρυθµίζεται η µεθοδολογία κα-
θορισµού τιµολογίων για τη χρέωση κάθε Βασικής Δρα-
στηριότητας. Κατά τη ρύθµιση της µεθοδολογίας τιµολό-
γησης για κάθε Βασική Δραστηριότητα επιδιώκεται:

(α) Η σταθερότητα των τιµών προς όφελος των Χρη-
στών.

(β) Η εύλογη απόδοση των απασχολούµενων, από τον
Διαχειριστή του Συστήµατος ή του Δικτύου Φυσικού Αε-
ρίου, κεφαλαίων.

(γ) Η παροχή υπηρεσιών, περιλαµβανόµενων υπηρε-
σιών κοινής ωφέλειας, κατά τον πλέον αξιόπιστο, οικο-
νοµικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο.

(δ) Η κάλυψη των δαπανών του Διαχειριστή Συστήµα-
τος ή Διανοµής Φυσικού Αερίου για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων κοινής ωφέλειας που του έχουν επιβλη-
θεί.

(ε) Η ενίσχυση του ελεύθερου ανταγωνισµού στην α-
γορά Φυσικού Αερίου.

(στ) Η τήρηση της αρχής της διαφάνειας, της ίσης µε-
ταχείρισης και της αµεροληψίας.

(ζ) Η παροχή βραχυπρόθεσµων και µακροπρόθεσµων
κινήτρων για την αποδοτική λειτουργία, το συνετό προ-
γραµµατισµό και την ανάπτυξη της υποδοµής που απαι-
τείται για την άσκηση της Βασικής Δραστηριότητας, την
ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασµού και την υποστήρι-
ξη ερευνητικών δραστηριοτήτων των διαχειριστών που
σχετίζονται µε τις αρµοδιότητές τους.

(η) Η συνεκτίµηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της εκάστοτε αγοράς, όπως η τυχόν διαφοροποίηση κό-
στους που οφείλεται στην τοπολογία του Συστήµατος ή
του Δικτύου.

(θ) Η παροχή κινήτρων για χρεώσεις που αφορούν νέ-
ους καταναλωτές και εγκατάσταση έξυπνων συστηµά-
των µέτρησης.

(ι) Η πραγµατοποίηση νέων επενδύσεων σε Συστήµα-
τα ή Δίκτυο Διανοµής Φυσικού Αερίου για την ασφαλή
τροφοδοσία, τη βιωσιµότητά τους και την εξυπηρέτηση
της αναµενόµενης µελλοντικής ζήτησης.

(ια) Η κάλυψη του κόστους του ανταλλάγµατος που
καταβάλλεται από τον Διαχειριστή του Δικτύου Διανο-

µής στον κύριο αυτού για την παραχώρηση της χρήσης,
διαχείρισης και εκµετάλλευσης του Δικτύου.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 88 του ν. 4001/2011 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως:

«4. Τα τιµολόγια µε βάση τα οποία ο Διαχειριστής Δι-
κτύου Διανοµής εισπράττει οποιοδήποτε αντάλλαγµα
για κάθε Βασική Δραστηριότητα καταρτίζονται από τον
Διαχειριστή, σύµφωνα µε τη µεθοδολογία που προσδιο-
ρίζεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης, υποβάλλονται
προς έγκριση στη ΡΑΕ, η οποία οφείλει να αποφασίσει
επ’ αυτών εντός τριών (3) µηνών από το χρόνο υποβο-
λής τους, και ισχύουν από τη δηµοσίευσή τους στην Ε-
φηµερίδα της Κυβερνήσεως.»

4. Η περίπτωση ιδ΄ της παρ. 2 του άρθρου 94 του
ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«(ιδ) Τηρεί τους αναγκαίους διαχειριστικούς λογιστι-
κούς λογαριασµούς για την είσπραξη των εσόδων από
τη διαχείριση συµφόρησης των διασυνδέσεων ή άλλων
χρεώσεων που προκύπτουν από τη λειτουργία και τη δια-
χείριση του ΕΣΜΗΕ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου και των πράξεων που εκδίδονται κατ’ ε-
ξουσιοδότησή του.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 7
Τροποποίηση Αδειών Φυσικού Αερίου

1. Σε περίπτωση αλλαγής της µετοχικής σύνθεσης κα-
τόχου Αδείας υπό την έννοια του άρθρου 2 του Κανονι-
σµού Αδειών Φυσικού Αερίου (Β΄ 464), λόγω µεταβίβα-
σης µετοχών από την ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία
«Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσί-
ου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η οποία επέρχεται στο
πλαίσιο διαδικασίας αξιοποίησης περιουσιακού στοιχεί-
ου που έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφόσον δεν συντρέ-
χει άλλος λόγος τροποποίησης της Άδειας, η Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποφασίζει σχετικά µε την τρο-
ποποίηση ή µη της Άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου και κατά παρέκκλιση των διατάξεων
των άρθρων 14 και 15 του Κανονισµού Αδειών Φυσικού
Αερίου.

2. Με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου, η απόφαση της ΡΑΕ της παραγρά-
φου 1 του παρόντος άρθρου εκδίδεται εντός προθεσµίας
είκοσι (20) ηµερών από την υποβολή στη ΡΑΕ: (α) επικυ-
ρωµένου αντιγράφου της σύµβασης, δυνάµει της οποίας
επέρχεται η αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης του κατό-
χου της Αδείας και (β) της τυχόν εγκριτικής απόφασης
των αρχών ανταγωνισµού, όταν σύµφωνα µε τις κείµε-
νες διατάξεις, η αλλαγή της µετοχικής σύνθεσης συνι-
στά µεταβολή ελέγχου και εµπίπτει στη διαδικασία προ-
ληπτικού ελέγχου συγκεντρώσεων. Η ΡΑΕ µπορεί, εντός
της ανωτέρω προθεσµίας των είκοσι (20) ηµερών, να ζη-
τήσει από τον αιτούντα την υποβολή, εντός τακτής προ-
θεσµίας που δεν θα υπερβαίνει τις δέκα (10) ηµέρες, δι-
ευκρινίσεων ή στοιχείων συµπληρωµατικών των ήδη υ-
ποβληθέντων, που κατά την κρίση της απαιτούνται για
την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης. Στην πε-
ρίπτωση αυτή, η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών για
την απόφαση της ΡΑΕ της παραγράφου 1 του παρόντος
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άρθρου, άρχεται από την υποβολή των ως άνω πρόσθε-
των στοιχείων.

3. Με την άπρακτη παρέλευση της εικοσαήµερης προ-
θεσµίας της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, η Ά-
δεια θα θεωρείται σιωπηρώς τροποποιηθείσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΤΕΛΙΚΕΣ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ 

ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 8
Τελικές και µεταβατικές διατάξεις

1. Εντός τριών (3) µηνών από τη θέση σε ισχύ του πα-
ρόντος, η ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειρί-
στριας του Δικτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, και οι
ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ι-
διότητά τους ως Διαχειριστών των Δικτύων των αντί-
στοιχων γεωγραφικών περιοχών, εισηγούνται στη ΡΑΕ,
η οποία, κατόπιν δηµόσιας διαβούλευσης και αφού προ-
βεί σε τυχόν τροποποιήσεις και προσθήκες, υποχρεούται
να εκδώσει το τελικό κείµενο εντός τριών (3) µηνών από
το χρόνο υποβολής,

(α) για την έκδοση του Κανονισµού Τιµολόγησης των
εν λόγω Δικτύων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
88 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα
νόµο,

(β) για την έκδοση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου
Διανοµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρ-
θρου 80 του ν. 4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον πα-
ρόντα νόµο.

2. Εντός ενός (1) µηνός από τη θέση σε ισχύ του Κα-
νονισµού Τιµολογίων της παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.
4001/2011, όπως τροποποιείται µε τον παρόντα νόµο, η
ΔΕΠΑ ΑΕ, υπό την ιδιότητά της ως Διαχειριστή του Δι-
κτύου Διανοµής Λοιπής Ελλάδος, και οι ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, υπό την ιδιότητά τους ως
Διαχειριστών των Δικτύων των αντίστοιχων γεωγραφι-
κών περιοχών υποβάλλουν προς έγκριση στη ΡΑΕ τα τι-
µολόγια µε βάση τα οποία εισπράττουν αντάλλαγµα για
κάθε Βασική Δραστηριότητα που παρέχουν στους Χρή-
στες, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 4 του ν. 4001/
2011, όπως τροποποιείται δια του παρόντος. Από το
χρόνο θέσης του παρόντος σε ισχύ έως και τον χρόνο
θέσης σε ισχύ των ανωτέρω τιµολογίων, η τιµή για την
παροχή Βασικών Δραστηριοτήτων προς τους Χρήστες α-
πό τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσ-
σαλονίκης ορίζεται σε τέσσερα (4) ευρώ ανά MWh.

3. Με την έκδοση των Αδειών Διανοµής που προβλέ-
πονται στο άρθρο 80Γ του ν. 4001/2011, καταργούνται οι
ρυθµίσεις των Αδειών Διανοµής που έχουν χορηγηθεί
δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/1995 (Α’ 256).

4. Κατόπιν του λειτουργικού διαχωρισµού που λαµβά-
νει χώρα κατά τις διατάξεις του άρθρου 80Α και της ει-
σφοράς του κλάδου Διανοµής στις ΕΔΑ, χορηγείται στις
ΕΠΑ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 81 του ν.
4001/2011, άδεια προµήθειας εντός έξι (6) µηνών από
την έκδοση της Άδειας Διανοµής στις ΕΔΑ που συστήνο-
νται σύµφωνα δια του παρόντος. Μέχρι την έκδοση άδει-
ας προµήθειας του προηγούµενου εδαφίου στις ΕΠΑ, οι
υφιστάµενες ΕΠΑ που συστάθηκαν κατά τις διατάξεις
του ν. 2364/1995 δύνανται να ασκούν τη δραστηριότητα
προµήθειας φυσικού αερίου σε Πελάτες που καθίστανται
Επιλέγοντες κατά τις διατάξεις του παρόντος. Η ΡΑΕ,
στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 23 και

83 του ν. 4001/2011, δύναται να επιβάλει στις ΕΠΑ µέ-
τρα και όρους, οι οποίοι κρίνονται αναγκαίοι προκειµέ-
νου να διασφαλίζεται η προστασία των Πελατών και η
εύρυθµη λειτουργία της αγοράς, µέχρι την έκδοση των
αδειών προµήθειας. Τα µέτρα αυτά δεν δύνανται να πε-
ριορίζουν τη γεωγραφική επέκταση των δραστηριοτήτων
προµήθειας των ΕΠΑ σε Πελάτες που καθίστανται Επι-
λέγοντες δυνάµει του άρθρου 82 του, και βρίσκονται ε-
κτός των γεωγραφικών ορίων των αδειών που είχαν χο-
ρηγηθεί στις ΕΠΑ δυνάµει των διατάξεων του ν. 2364/
1995.

5. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου και η τυχόν µετα-
βολή που επιφέρουν στο νοµικό πλαίσιο που διέπει τις
συµβάσεις Προµήθειας Φυσικού Αερίου µεταξύ της
ΔΕΠΑ ΑΕ και των ΕΠΑ, οι οποίες έχουν συναφθεί πριν α-
πό την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, δεν συνιστά
σπουδαίο λόγο καταγγελίας των συµβάσεων αυτών. Οι
συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου τροποποιούνται
το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση
του παρόντος νόµου, προσαρµοζόµενες στις διατάξεις
του παρόντος.

6. Εντός έξι (6) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρό-
ντος τροποποιείται, σύµφωνα µε το άρθρο 90 του ν.
4001/2011, ο Κανονισµός Αδειών Φυσικού Αερίου, προ-
κειµένου να προσαρµοστεί στις διατάξεις του παρόντος.

7. Με απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυ-
γκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας θεσπίζονται
Τεχνικοί Κανονισµοί Εγκαταστάσεων που σχετίζονται µε
τη συµπίεση, αποσυµπίεση και αποθήκευση υγροποιηµέ-
νου και συµπιεσµένου Φυσικού Αερίου για σκοπούς µε-
ταφοράς και διανοµής φυσικού αερίου εκτός δικτύων α-
γωγών. Μέχρι την έκδοση της ως άνω απόφασης δύνα-
νται να ισχύουν Τεχνικοί Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης ή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών
(C.E.N.).

Άρθρο 9
Καταργούµενες διατάξεις

1.Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 και η παρ. 3 του άρ-
θρου 81 του ν. 4001/2011 καταργούνται.

2. Από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργεί-
ται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη
µε το περιεχόµενο των διατάξεων του νόµου αυτού ή α-
ναφέρεται σε θέµα που ρυθµίζεται από αυτόν.

Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζε-
ται διαφορετικά σε επί µέρους διατάξεις.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Από 1.1.2020, καµία εταιρεία η οποία δραστηριοποι-
είται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδε-
µένο σύστηµα και δίκτυο της χώρας, δεν επιτρέπεται να
εγχέει σε αυτό, άµεσα ή έµµεσα, ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%)
της συνολικά εγχεόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από εγ-
χώριες µονάδες παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια
βάση.

2. Μέχρι την 1.1.2019, η Επιτροπή Ανταγωνισµού θα ε-
κτιµήσει τη δυνατότητα εκπλήρωσης του ανωτέρω στό-
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χου και στην περίπτωση που διαπιστώσει αδυναµία επί-
τευξης, θα προτείνει τα κατάλληλα µέτρα µε γνώµονα το
όφελος του τελικού καταναλωτή. 

3. Σε περίπτωση που εταιρεία η οποία δραστηριοποιεί-
ται σε αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεµέ-
νο σύστηµα και δίκτυο της χώρας, δεν συµµορφώνεται
µε µέτρο ή µέτρα που της έχουν επιβληθεί σύµφωνα µε
τα ανωτέρω, της επιβάλλεται από την Επιτροπή Ανταγω-
νισµού, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, πρόστιµο κατ’ ε-
λάχιστο πέντε τοις εκατό (5%) και µέγιστο δέκα τοις ε-
κατό (10%) επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εται-
ρείας, κατά το προηγούµενο έτος. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/
1995 (Α΄126)

1. Η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2318/1995
(Α΄126) τροποποιείται ως εξής :

«3. Ο δικαστικός επιµελητής ασκεί τα καθήκοντά του
µόνο στην περιφέρεια του Εφετείου που είναι διορισµέ-
νος µε εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 43 του πα-
ρόντος. Οι δικαστικοί επιµελητές όµως των περιφερειών
των Εφετείων Αθηνών-Πειραιά µπορούν να ασκούν τα
καθήκοντά τους στις περιφέρειες των δύο Εφετείων α-
ντίστοιχα. Η γεωγραφική κατανοµή των οργανικών θέ-
σεων των Δικαστικών Επιµελητών θα διασφαλίζει την
ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών
του δικαστικού επιµελητή και της ίσης πρόσβασης σε αυ-
τές. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνει-
ας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, η οποία θα εκδοθεί το
αργότερο µέχρι 31.12.2015 θα καθορισθούν οι λεπτοµέ-
ρειες εφαρµογής και ο τρόπος κάλυψης των θέσεων που
θα λαµβάνουν υπόψη, µεταξύ άλλων, τις γεωγραφικές ι-
διαιτερότητες της χώρας όπως αποµακρυσµένες ορει-
νές περιοχές και εκτεταµένα νησιωτικά συµπλέγµατα.» 

2. Το άρθρο 43 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 43 

Αν υπάρχουν τόσες κενές θέσεις σε περιφέρεια Εφε-
τείου, στην οποία ο αριθµός των οργανικών θέσεων δεν
υπερβαίνει τις είκοσι έξι ή έκτακτα κωλύµατα των υπηρε-
τούντων σε αυτό, ώστε οι αποµένοντες δικαστικοί επιµε-
λητές να µην επαρκούν για τις ανάγκες της περιφέρειας
αυτής, µπορεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µετά από γνώµη των προέ-
δρων εφετών και των προέδρων των οικείων συλλόγων
δικαστικών επιµελητών, µε απόφασή του, να αποσπάσει
προσωρινά δικαστικό επιµελητή, που το ζητά, από περι-
φέρεια άλλου εφετείου. Αν δεν υπάρχει τέτοια αίτηση ο
Υπουργός µπορεί, έχοντας τη γνώµη των παραπάνω
προέδρων να επιτρέπει προσωρινά στους δικαστικούς ε-
πιµελητές της περιφέρειας ενός ή περισσότερων γειτο-
νικών εφετείων να ασκούν τα καθήκοντά τους και στην
περιφέρεια του εφετείου αυτού. Ο Υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων υποχρε-
ούται µέσα σε τριάντα ηµέρες από την πλήρωση των κε-
νών οργανικών θέσεων ή την άρση των παραπάνω κωλυ-
µάτων να εκδώσει απόφαση, µε την οποία παύουν να ι-
σχύουν οι ρυθµίσεις αυτές. Η απόφαση κοινοποιείται
στους ενδιαφεροµένους. Στην περίπτωση αυτή οι εκκρε-

µείς εκτελέσεις συνεχίζονται από άλλο δικαστικό επιµε-
λητή, που ορίζεται σύµφωνα µε τη διάταξη της περιπτώ-
σεως β` του άρθρου 26 του παρόντος. Αν η κατά τα πρώ-
το εδάφιο απόσπαση διαρκέσει περισσότερο από δύο
χρόνια, δικαιούται ο αποσπασµένος µε αίτησή του στον
Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων να ζητήσει την οριστική του µετάθεση στην
περιφέρεια του εφετείου που έχει αποσπασθεί. Στην πε-
ρίπτωση αυτή ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µεταθέτει υποχρεωτικά το δι-
καστικό επιµελητή, εφόσον υπάρχει κενή οργανική θέ-
ση, χωρίς άλλη διατύπωση.»

3. Το άρθρο 50 του ν. 2318/1995 τροποποιείται και α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 50

Οι αµοιβές των δικαστικών επιµελητών καθορίζονται
κάθε φορά, και για χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει
την πενταετία, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιο-
σύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οι-
κονοµικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως . Η απόφαση λαµβάνει υπόψη τις διενεργού-
µενες πράξεις σύµφωνα µε τις ιδιαιτερότητες της άσκη-
σης του επαγγέλµατος και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότη-
τες της χώρας, καθώς και το βαθµό δυσκολίας πρόσβα-
σης στις πράξεις αυτές. Επίσης, περιλαµβάνονται στην
απόφαση η περιγραφή και το κόστος των πράξεων λαµ-
βάνοντας υπόψη τις αρχές της διαφάνειας και της απλό-
τητας. Το κόστος των πράξεων θα αναγράφεται υποχρε-
ωτικά σε κάθε διενεργούµενη πράξη. Μέχρι τις 31.
10.2015 θα εκδοθεί η κοινή υπουργική απόφαση που θα
λάβει υπόψη τις ανωτέρω αρχές µετά από γνώµη της Ο-
µοσπονδίας των Δικαστικών Επιµελητών Ελλάδας και
της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών.» 

4. Όπου στο ν. 2318/1995 αναφέρεται ο όρος «Πρωτο-
δικείο» ή «περιφέρεια Πρωτοδικείου», «γραµµατεία
Πρωτοδικείου» ή «Γραµµατέας Πρωτοδικείου» αντικαθί-
σταται η λέξη «Πρωτοδικείο» µε τη λέξη «Εφετείο» ή
«Εφετείου».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΜ-
ΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Μέχρι 31.10.2015 θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφα-

ση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρω-
πίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµικών, που θα τροποποιεί
το άρθρο 1 της υπ' αριθµ.111376 απόφασης (Β΄13/2012)
για τη µείωση του ποσοστού αµοιβής των συµβολαιο-
γραφικών πράξεων για ποσό αντικειµένου συναλλαγής
από 00 έως 120.000 ευρώ, από 1% σε 0,80%.
Τα υπόλοιπα ποσοστά αµοιβής παραµένουν αµετάβλη-

τα, όπως αναφέρονται στην ανωτέρω ισχύουσα κοινή υ-
πουργική απόφαση.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.3: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588
/2007 (Α΄153)

1. H παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Συµβάσεις διαρκούς χαρακτήρα διατηρούν την ι-
σχύ τους, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο νό-
µο. Εξαιρούνται οι χρηµατοοικονοµικές συµβάσεις οι ο-
ποίες µπορούν να πάψουν να ισχύουν ή να τροποποιη-
θούν ως συνέπεια της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα ο-
ριζόµενα σε αυτές.» 
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2. Η παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η προθεσµία της αναγγελίας των απαιτήσεων των
πιστωτών είναι ένας (1) µήνας από τη δηµοσίευση της Α-
πόφασης που κήρυξε την πτώχευση στο Δελτίο Δικαστι-
κών Δηµοσιεύσεων του Ταµείου Νοµικών.»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 93 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Η επαλήθευση των απαιτήσεων διενεργείται από
τον σύνδικο ενώπιον του εισηγητή και αρχίζει τρεις (3)
ηµέρες µετά από την πάροδο της προθεσµίας για τις α-
ναγγελίες. Η προθεσµία των επαληθεύσεων ορίζεται α-
πό τον εισηγητή και δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα
(1) µήνα, µπορεί δε αυτή να παραταθεί από τον εισηγητή
για δύο (2) επιπλέον µήνες σε εξαιρετικές περιπτώσεις
στις οποίες η παράταση κρίνεται απαραίτητη λόγω του
ύψους και της φύσης των απαιτήσεων και του αριθµού
των πιστωτών. Ο εισηγητής ορίζει επίσης την ηµέρα και
ώρα της έναρξης των επαληθεύσεων, η οποία γνωστο-
ποιείται στους πιστωτές από τον σύνδικο µε την πρό-
σκληση του άρθρου 89.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 95 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Οι αντιρρήσεις εισάγονται από κοινού στο σύνολό
τους, εντός δέκα (10) ηµερών από την ολοκλήρωση των
επαληθεύσεων, ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου
που δικάζει κατά τη Διαδικασία της εκούσιας δικαιοδο-
σίας, µε έκθεση του εισηγητή, εντός είκοσι (20) ηµερών
από την εισαγωγή των αντιρρήσεων. Στη συζήτηση κλη-
τεύονται ο οφειλέτης και οι πιστωτές των οποίων αµφι-
σβητήθηκαν οι απαιτήσεις, καθώς και αυτοί που υπέβα-
λαν τις αντιρρήσεις, µε επιµέλεια του συνδίκου. Στη Δια-
δικασία µπορεί να παρέµβει όποιος έχει έννοµο συµφέ-
ρον και η επιτροπή πιστωτών. Κατά της Απόφασης του
δικαστηρίου επιτρέπεται µόνο έφεση. Αναίρεση δεν επι-
τρέπεται κατά των αποφάσεων του παρόντος άρθρου.»

6. Η παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«2. Η αίτηση του άρθρου 5 παράγραφος 2 επί νοµικών
προσώπων υποβάλλεται από το όργανο της διοίκησης.»

7. Η παρ. 1 του άρθρου 99 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-
τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«1. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο µε πτωχευτική ικα-
νότητα σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 1, το οποίο
έχει το κέντρο των κυρίων συµφερόντων του στην Ελλά-
δα και βρίσκεται σε παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία
εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσµων χρηµατικών υποχρεώ-
σεών του κατά τρόπο γενικό, δύναται να υπαχθεί στη
διαδικασία εξυγίανσης που προβλέπεται στο παρόν κε-
φάλαιο µε απόφαση του αρµόδιου Δικαστηρίου. Το πρό-
σωπο του προηγούµενου εδαφίου δύναται να υπαχθεί
στη διαδικασία του παρόντος κεφαλαίου και όταν δεν
συντρέχει παρούσα ή επαπειλούµενη αδυναµία εκπλή-
ρωσης, αν κατά την κρίση του Δικαστηρίου υφίσταται α-
πλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η οποία δύναται
να αρθεί µε τη διαδικασία αυτή. Νεότερη διαδικασία εξυ-
γίανσης για τον ίδιο οφειλέτη δεν είναι επιτρεπτή, αν
δεν έχει παρέλθει τριετία από την επικύρωση προηγού-
µενης συµφωνίας εξυγίανσης, εκτός αν πρόκειται για
συµφωνία που επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β.»

8. Η παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-

τικός Κώδικας» (Α΄ 153) καταργείται.
9. Η παρ. 1 του άρθρου 101 του ν. 3588/2007 «Πτωχευ-

τικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Το πτωχευτικό δικαστήριο, εφόσον προβλέπει ότι η

επίτευξη της συµφωνίας είναι δυνατή, ότι υπάρχουν βά-
σιµες προσδοκίες επιτυχίας της προτεινόµενης εξυγίαν-
σης και ότι δεν παραβλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση
των πιστωτών, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 99 παρά-
γραφος 2, αποφασίζει το άνοιγµα της διαδικασίας εξυ-
γίανσης για περίοδο όχι µεγαλύτερη των τεσσάρων (4)
µηνών από την έκδοση της απόφασης και, εφόσον συ-
ντρέχει περίπτωση, ορίζει µεσολαβητή, σύµφωνα µε το
άρθρο 102. Ο πρόεδρος του πτωχευτικού δικαστηρίου
δύναται µε πράξη του ύστερα από αίτηση του οφειλέτη,
του µεσολαβητή ή πιστωτή να παρατείνει την περίοδο
αυτή εφόσον αποδεικνύεται πρόοδος στις διαπραγµα-
τεύσεις. Η συνολική διάρκεια της περιόδου της διαδικα-
σίας δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.»

10. Στο άρθρο 103 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-
δικας» (Α΄153) µετά την παράγραφο 1, προστίθεται πα-
ράγραφος 1α ως ακολούθως:

«1α. Η παραπάνω αναστολή χορηγείται σε κάθε περί-
πτωση, όταν: (α) πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν πο-
σοστό τουλάχιστον 30% του συνόλου των απαιτήσεων
κατά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένου του 20% των
τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµεί-
ωση υποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών, δηλώνουν εί-
τε µε προφορική δήλωσή τους ενώπιον του πτωχευτικού
δικαστηρίου ή του προέδρου του που δικάζει την αίτηση
λήψης προληπτικών µέτρων είτε µε έγγραφη επιστολή
τους που προσκοµίζει ο αιτών, την πρόθεσή τους να συµ-
µετάσχουν ή ότι συµµετέχουν στις διαπραγµατεύσεις
για την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης και (β) το δικα-
στήριο πιθανολογεί την επίτευξη συµφωνίας εξυγίανσης
και την αποτροπή περιέλευσης του οφειλέτη σε κατά-
σταση παύσης πληρωµών.»

11. Η παρ. 7 του άρθρου 103 του ν. 3588/2007 «Πτω-
χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«7. Προληπτικά µέτρα που διατάχθηκαν σύµφωνα µε
το παρόν άρθρο ή τυχόν προσωρινή διαταγή που εκδό-
θηκε παύουν να ισχύουν µετά την παρέλευση της περιό-
δου που καθορίζεται από το Δικαστήριο σύµφωνα µε το
άρθρο 101 παράγραφος 1.»

12. Η παρ. 2 του άρθρου 106β του ν. 3588/2007 «Πτω-
χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) αντικαθίσταται ως ακολού-
θως:

«2. Στην περίπτωση αυτή, από την κατάθεση της συµ-
φωνίας εξυγίανσης προς επικύρωση και µέχρι τη λήψη
απόφασης του πτωχευτικού δικαστηρίου για την επικύ-
ρωση ή µη της συµφωνίας εξυγίανσης, αναστέλλονται
αυτόµατα τα µέτρα, εκκρεµή ή µη, ατοµικής και συλλογι-
κής αναγκαστικής εκτέλεσης κατά του οφειλέτη για την
ικανοποίηση απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την
κατάθεση της συµφωνίας εξυγίανσης. Η ανωτέρω ανα-
στολή δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) µή-
νες. Για τη χορήγηση άλλων προληπτικών µέτρων, εφαρ-
µόζεται το άρθρο 103. Για την ως άνω διάρκεια αναστέλ-
λεται η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά
του οφειλέτη, εκτός εάν µε αυτό επιδιώκεται η αποτρο-
πή της αποµάκρυνσης ή αφαίρεσης ή µετακίνησης κινη-
τών πραγµάτων της επιχείρησης, τεχνολογικού ή εν γέ-
νει εξοπλισµού της που δεν έχει συµφωνηθεί και ενέχει
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τον κίνδυνο απαξίωσης της επιχείρησης του οφειλέτη.
Για την ως άνω διάρκεια αναστέλλονται οι αποκλειστικές
προθεσµίες άσκησης αξιώσεων και παραγραφής, υπό τις
οποίες τελούν οι απαιτήσεις των πιστωτών και τα δικαιώ-
µατα των υπέρ του οφειλέτη εγγυητών και συνοφειλε-
τών του εις ολόκληρον, καθώς και οι προθεσµίες και η ά-
σκηση διαδικαστικών πράξεων. Η παρούσα παράγραφος
ισχύει και σε περίπτωση αίτησης επικύρωσης συµφωνίας
κατά το άρθρο 106στ και για τις υφιστάµενες κατά την η-
µέρα ανοίγµατος της διαδικασίας απαιτήσεις. Η ως άνω
αυτόµατη αναστολή διώξεων µπορεί να εφαρµοστεί µό-
νον µία φορά. Στο Μητρώο Πτωχεύσεων του άρθρου 8
παράγραφος 3 σηµειώνεται η έναρξη ισχύος της αυτό-
µατης αναστολής διώξεων κατά την πρώτη υποβολή αί-
τησης επικύρωσης συµφωνίας εξυγίανσης κατά το άρ-
θρο 106β ή 106στ.» 

13. Η παρ. 2 του άρθρου 106στ του ν. 3588/2007 «Πτω-
χευτικός Κώδικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολού-
θως:

«2. Η αίτηση συνοδεύεται από την υπογεγραµµένη
συµφωνία εξυγίανσης και από έκθεση εµπειρογνώµονα
που πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρ-
θρο 100 παράγραφος 4. Δεν αποκλείεται εµπειρογνώµο-
νας να είναι ο εµπειρογνώµονας του άρθρου 100 παρά-
γραφος 3. Στην έκθεση πρέπει να εκτίθεται η γνώµη του
εµπειρογνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή των προϋπο-
θέσεων επικύρωσης της συµφωνίας εξυγίανσης σύµφω-
να µε το άρθρο 106ζ παράγραφοι 1 έως και 3. Σε περί-
πτωση εφαρµογής της παραγράφου 2α του άρθρου
106ζ, δεν απαιτείται να εκτίθεται η γνώµη του εµπειρο-
γνώµονα σε σχέση µε τη συνδροµή της προϋπόθεσης
του στοιχείου α΄ της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου.
Σε περίπτωση που έχει λάβει χώρα συνέλευση των πι-
στωτών κατατίθεται η προβλεπόµενη στο άρθρο 105 πα-
ράγραφος 5 έκθεση, η οποία σε περίπτωση που κατά τη
συνέλευση επήλθαν τροποποιήσεις της συµφωνίας εξυ-
γίανσης συνοδεύεται από συµπλήρωµα, στο οποίο εκτί-
θεται η γνώµη του εµπειρογνώµονα για τις τροποποιή-
σεις αυτές.» 

14. Η παρ. 2 του άρθρου 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτω-
χευτικός Κώδικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολού-
θως:

«2. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφωνία
εξυγίανσης όταν, επιπλέον των προϋποθέσεων της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πληρούνται σωρευτι-
κά και τα ακόλουθα:
α. Πιθανολογείται ότι κατόπιν της επικύρωσης της

συµφωνίας εξυγίανσης η επιχείρηση του οφειλέτη θα
καταστεί βιώσιµη.

β. Πιθανολογείται ότι η συλλογική ικανοποίηση των
πιστωτών δεν παραβλάπτεται κατά την έννοια του άρ-
θρου 99 παράγραφος 2.
γ. Η συµφωνία εξυγίανσης δεν είναι αποτέλεσµα δό-

λου ή άλλης αθέµιτης πράξης ή κακόπιστης συµπεριφο-
ράς του οφειλέτη, πιστωτή ή τρίτου, και δεν παραβιάζει
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του δικαίου του α-
νταγωνισµού.
δ. Η συµφωνία εξυγίανσης αντιµετωπίζει µε βάση την

αρχή της ισότιµης µεταχείρισης τους πιστωτές, που βρί-
σκονται στην ίδια θέση. Αποκλίσεις από την Αρχή της ί-
σης µεταχείρισης µεταξύ των πιστωτών επιτρέπονται
για σπουδαίο επιχειρηµατικό ή κοινωνικό λόγο που εκτί-

θεται ειδικά στην Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρί-
ου ή αν ο θιγόµενος πιστωτής συναινεί στην απόκλιση.
Ενδεικτικά, δύνανται να τύχουν ευνοϊκής µεταχείρισης
απαιτήσεις πελατών της επιχείρησης του οφειλέτη, η µη
ικανοποίηση των οποίων βλάπτει ουσιωδώς τη φήµη της
ή τη συνέχισή της, απαιτήσεις, η εξόφληση των οποίων
είναι αναγκαία για τη διατροφή του πιστωτή και της οικο-
γένειάς του, καθώς και εργατικές απαιτήσεις.»

15. Στο άρθρο 106ζ του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός
Κώδικας» (Α΄ 153), µετά την παρ. 2 προστίθεται παρά-
γραφος 2α , ως ακολούθως:

«2α. Το πτωχευτικό δικαστήριο επικυρώνει τη συµφω-
νία εξυγίανσης χωρίς να ελέγχει τη συνδροµή της προϋ-
πόθεσης υπό στοιχείο α΄ της προηγούµενης παραγρά-
φου εφόσον πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέ-
σεις:
α. Η συµφωνία περιλαµβάνει ρητή δήλωση των συµ-

βαλλόµενων πιστωτών ότι συµφωνούν µε το περιεχόµε-
νο του επιχειρηµατικού σχεδίου του άρθρου 106ε παρά-
γραφος 7.
β. Η συµφωνία περιλαµβάνει: (αα) λεπτοµερή κατα-

γραφή της ταυτότητας των συµβαλλοµένων και µη πι-
στωτών και των απαιτήσεών τους και (ββ) σαφή αναφο-
ρά των πιστωτών, συµβαλλοµένων και µη, οι απαιτήσεις
των οποίων αναµένεται να επηρεαστούν από την υλο-
ποίηση της συµφωνίας και ο τρόπος επηρεασµού τους.
γ. Η συµφωνία µαζί µε το επιχειρηµατικό σχέδιο έχουν

κοινοποιηθεί σε όλους τους µη συµβαλλόµενους πιστω-
τές, οι απαιτήσεις των οποίων επηρεάζονται από τη συµ-
φωνία, και ειδικότερα: (αα) σε εκείνους που το ύψος της
απαίτησής τους ανέρχεται σε ποσοστό 10% και άνω του
συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του οφειλέτη,
µε νόµιµη επίδοση δικαστικού επιµελητή, (ββ) σε εκεί-
νους που το ύψος της απαίτησής τους είναι µικρότερο
του 10% του συνολικού ύψους των απαιτήσεων κατά του
οφειλέτη, µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως ηλεκτρονική ή
συστηµένη ταχυδροµική επιστολή, τηλεοµοιοτυπικό µή-
νυµα ή καταχώρηση περίληψής της στο Δελτίο Δικαστι-
κών Δηµοσιεύσεων του άρθρου 101 παράγραφος 2.» 

16. Οι παράγραφοι 1,2,5,6,7, 8 και 9 του άρθρου 106ια
του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) τρο-
ποποιούνται ως ακολούθως:

«1. Νοµικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια του άρ-
θρου 3 µπορούν να υπάγονται µε απόφαση του κατ` άρ-
θρο 4 δικαστηρίου στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρι-
σης σε λειτουργία.

2. Η αίτηση υποβάλλεται από τον οφειλέτη ή πιστωτές
του οι οποίοι εκπροσωπούν τουλάχιστον 20% των συνο-
λικών απαιτήσεων κατά του οφειλέτη. Η συζήτηση της
αίτησης ενώπιον του δικαστηρίου ορίζεται εντός είκοσι
(20) ηµερών από την υποβολή της και η απόφαση του δι-
καστηρίου εκδίδεται εντός ενός (1) µηνός από τη συζή-
τηση. Για το παραδεκτό της αίτησης απαιτείται η ταυτό-
χρονη κατάθεση δήλωσης του προτεινοµένου ως εκκα-
θαριστή (φυσικού ή νοµικού προσώπου) περί αποδοχής
του σχετικού έργου και έκθεσής του για το σχεδιασµό
και την πορεία της εκκαθάρισης και της λειτουργίας της
επιχείρησης σε εκκαθάριση. Ως εκκαθαριστής ορίζεται
νόµιµος ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο, όπως ορίζονται
στο ν. 3693/2008 (Α΄174) ή δικηγόρος µε οικονοµοτεχνι-
κές γνώσεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συµµετέχει
δικηγόρος µε οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος α-
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νωτάτης σχολής που είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµε-
λητηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997 (Α΄154).
Eκκαθαριστής µπορεί να ορισθεί και σύµπραξη προσώ-
πων εφόσον συµµετέχει σε αυτή νόµιµος ελεγκτής ή ε-
λεγκτικό γραφείο ή δικηγόρος µε οικονοµοτεχνικές γνώ-
σεις ή δικηγορική εταιρία στην οποία συµµετέχει δικηγό-
ρος µε οικονοµοτεχνικές γνώσεις ή πτυχιούχος ανωτά-
της σχολής, που είναι µέλος του Οικονοµικού Επιµελη-
τηρίου Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή
Φοροτεχνικού Α΄τάξεως του ν. 2515/1997. Για τον εκκα-
θαριστή ισχύουν οι παράγραφοι 1, 5 και 6 του άρθρου
106ι. Ο εκκαθαριστής ευθύνεται µόνο για δόλο και βαριά
αµέλεια. Με την κατάθεση της αίτησης µπορεί να λαµβά-
νονται από το Δικαστήριο Προληπτικά µέτρα κατά το άρ-
θρο 103.

5. Η αίτηση κοινοποιείται στην επιχείρηση και περίλη-
ψη αυτής δηµοσιεύεται στο Γ.Ε.ΜΗ. και στο Δελτίο του
άρθρου 101 παράγραφος 2 πριν από δέκα (10) εργάσιµες
ηµέρες, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται η ηµέρα της επίδο-
σης και της δικασίµου. Κύριες παρεµβάσεις µπορούν να
ασκηθούν µόνον από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσο-
στό τουλάχιστον 60% του συνόλου των απαιτήσεων κα-
τά του οφειλέτη, συµπεριλαµβανοµένου του 40% των
τυχόν εµπραγµάτως ή µε ειδικό προνόµιο ή µε προσηµεί-
ωση υποθήκης εξασφαλισµένων πιστωτών. Οι κύριες πα-
ρεµβάσεις κατατίθενται υποχρεωτικά και µε ποινή απα-
ραδέκτου το αργότερο τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν
από τη δικάσιµο, µε τον ίδιο παραπάνω υπολογισµό των
ηµερών, και συνεκδικάζονται, υποχρεωτικώς, όπως και οι
τυχόν πρόσθετες παρεµβάσεις, µε την αίτηση. Σε περί-
πτωση που οι κυρίως παρεµβαίνοντες αιτούνται την υπα-
γωγή του οφειλέτη στην Ειδική εκκαθάριση, ισχύουν, για
το παραδεκτό του αιτήµατός τους τα οριζόµενα στην πα-
ράγραφο 2. Το πτωχευτικό δικαστήριο κάνει δεκτή την
αίτηση, αν προβλέπει, λαµβάνοντας ιδίως υπόψη την έκ-
θεση του εκκαθαριστή της παραγράφου 2 του παρόντος
άρθρου, ότι η υπαγωγή στο καθεστώς της ειδικής εκκα-
θάρισης βελτιώνει τις πιθανότητες διατήρησης της επι-
χείρησης και διάσωσης θέσεων εργασίας χωρίς να παρα-
βλάπτεται η συλλογική ικανοποίηση των πιστωτών. Το
προηγούµενο εδάφιο ισχύει και στην περίπτωση που οι
κυρίως παρεµβαίνοντες του δεύτερου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου αιτούνται την υπαγωγή του οφει-
λέτη στη διαδικασία της ειδικής εκκαθάρισης. Το πτω-
χευτικό δικαστήριο αποδεχόµενο την αίτηση διορίζει µε
την Απόφαση του τον προτεινόµενο στην αίτηση εκκα-
θαριστή, εκτός εάν υπάρχει πέραν της µίας αίτηση ή κύ-
ρια παρέµβαση µε το αυτό αίτηµα (θέση σε Ειδική εκκα-
θάριση) και διαφορετική πρόταση ως προς τον εκκαθαρι-
στή, οπότε διορίζει τον κατά την κρίση του καταλληλότε-
ρο.

6. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου δεν υπό-
κειται σε ένδικα µέσα, εκτός εάν άλλως προβλέπεται
στο παρόν. Η Απόφαση του πτωχευτικού δικαστηρίου
δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
(Γ.Ε.ΜΗ.) και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2.
Τριτανακοπή κατά της Απόφασης που δέχεται την αίτη-
ση δύναται να ασκηθεί από πρόσωπο που δεν παρέστη
στη συζήτηση και δεν είχε κλητευθεί νόµιµα σε αυτήν ε-
ντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών α-
πό τη δηµοσίευση της Απόφασης κατά το προηγούµενο
εδάφιο. Κατά της απόφασης που απορρίπτει την αίτηση

επιτρέπεται έφεση. Η έφεση ασκείται εντός τριάντα (30)
ηµερών από τη δηµοσίευση της απόφασης, για τη δε συ-
ζήτηση της έφεσης ορίζεται δικάσιµος εντός διµήνου α-
πό την υποβολή της. Με τη δηµοσίευση της Απόφασης
για θέση της επιχείρησης σε εκκαθάριση η εξουσία των
καταστατικών οργάνων διοίκησης και διαχείρισης της ε-
πιχείρησης περιέρχεται στο σύνολό της στον διοριζόµε-
νο εκκαθαριστή. Η αποδοχή της αίτησης συνεπάγεται
την αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατοµικών διώξεων
κατά του οφειλέτη καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής εκ-
καθάρισης, συµπεριλαµβανοµένων και των µέτρων διοι-
κητικής εκτέλεσης από το Δηµόσιο και τους ΦΚΑ, καθώς
και των µέτρων διασφάλισης της οφειλής κατά τις διατά-
ξεις του άρθρου 46 του ν. 4174/2013. Η θέση της επιχεί-
ρησης σε καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία
δεν συνιστά από µόνη της σπουδαίο λόγο για την καταγ-
γελία εκκρεµών συµβάσεων, ούτε αποτελεί λόγο ανά-
κλησης διοικητικών αδειών.

7. Ο εκκαθαριστής εγκαθίσταται µε τη βοήθεια της Δη-
µόσιας Αρχής στη διοίκηση της επιχείρησης, συντάσσει
αµελλητί απογραφή των στοιχείων της επιχείρησης,
σύµφωνα µε την έκθεση της παραγράφου 2 και κατά το
σχετικό χρονοδιάγραµµα και εν συνεχεία καταρτίζει µε
βάση την απογραφή Υπόµνηµα Προσφοράς, στο οποίο,
πλην των απογραφέντων στοιχείων της επιχείρησης, πε-
ριλαµβάνει και κάθε πληροφορία χρήσιµη για την εικόνα
του ενεργητικού της. Ο ειδικός εκκαθαριστής, προκειµέ-
νου να διατηρήσει τη λειτουργία της επιχείρησης και να
καλύψει δαπάνες και έξοδα της ειδικής εκκαθάρισης, δύ-
ναται να λάβει κατά τη διάρκεια της ειδικής εκκαθάρισης
χρηµατοδοτήσεις ή εισφορές αγαθών ή υπηρεσιών, οι ο-
ποίες φέρουν το ειδικό προνόµιο του άρθρου 154 περί-
πτωση α΄. Μέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
εγκατάστασή του στην επιχείρηση, ο εκκαθαριστής δη-
µοσιεύει µε ολοσέλιδη καταχώρηση σε δύο καθηµερινής
πανελλήνιας κυκλοφορίας εφηµερίδες, στο Γ.Ε.ΜΗ. και
στο Δελτίο Δικαστικών Δηµοσιεύσεων του Ενιαίου Τα-
µείου Ανεξάρτητα Απασχολουµένων (Τοµέας Νοµικών)
και αναρτά επίσης, στον τυχόν ιστότοπο της επιχείρη-
σης στο διαδίκτυο Πρόσκληση Διενέργειας Δηµόσιου
Πλειοδοτικού Διαγωνισµού για την αγορά του συνόλου
του ενεργητικού της υπό εκκαθάριση επιχείρησης ή / και
αν αυτό προβλέπεται ως εναλλακτική δυνατότητα στην
κατά την παράγραφο 2 έκθεση επί µέρους λειτουργικών
συνόλων αυτής, ορίζοντας ηµεροµηνία για την ενώπιόν
του στα γραφεία της επιχείρησης ή κατά την κρίση του
στο κατάστηµα του πτωχευτικού δικαστηρίου υποβολή
δεσµευτικών µε εγγυητική επιστολή προσφορών, απέ-
χουσα είκοσι (20) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες και όχι
πέραν των σαράντα (40) εργάσιµων ηµερών από τη δη-
µοσίευση της Πρόσκλησης, καθορίζοντας και τους λοι-
πούς όρους του σχετικού Πλειοδοτικού Διαγωνισµού,
µεταξύ των οποίων δέσµευση ότι µε την υπογραφή της
Σύµβασης Μεταβίβασης θα καταβάλλεται τοις µετρητοίς
το σύνολο του τιµήµατος. Οι ενδιαφερόµενοι αγοραστές
παραλαµβάνουν από τον εκκαθαριστή το Υπόµνηµα Προ-
σφοράς και διεξάγουν έλεγχο για τα πωλούµενα στοι-
χεία της επιχείρησης, αφού υπογράψουν Συµφωνία Εχε-
µύθειας.

8. Μετά τη σύµφωνα µε την Πρόσκληση λήξη της Δια-
δικασίας υποβολής και αποσφράγισης των προσφορών
ακολουθεί η συγκριτική εκτίµησή τους από τον εκκαθαρι-
στή, ο οποίος συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία
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προτείνει τη σειρά των προσφορών, την αποδοχή της
συµφερότερης προσφοράς και την κατακύρωση του δια-
γωνισµού. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται σε όσους νόµιµα
κατέθεσαν Προσφορές και υποβάλλεται στο πτωχευτικό
δικαστήριο µε σχετική αίτηση αποδοχής της. Για τη συ-
ζήτηση της αίτησης αυτής, τις τυχόν παρεµβάσεις και
λοιπά ισχύουν τα οριζόµενα για την αίτηση υπαγωγής σε
εκκαθάριση, αναλόγως εφαρµοζόµενα. Το πτωχευτικό
δικαστήριο επικυρώνει ή απορρίπτει τη σχετική Διαδικα-
σία, αποδέχεται ή µη την υποβληθείσα αίτηση θέτοντας
τυχόν επιπλέον όρους και ανακηρύσσει τον Αγοραστή ή
τους Αγοραστές, κατά περίπτωση µε Απόφασή του, που
δεν υπάγεται σε ένδικα µέσα. Η Απόφασή του πτωχευτι-
κού δικαστηρίου δηµοσιεύεται σε περίληψη στο Γ.Ε.ΜΗ.
και στο Δελτίο του άρθρου 101 παράγραφος 2. Τριτανα-
κοπή κατά της αποφάσεως δύναται να ασκηθεί από πρό-
σωπο που δεν παρέστη στη συζήτηση και δεν είχε κλη-
τευθεί νόµιµα σε αυτήν εντός αποκλειστικής προθεσµίας
τριάντα (30) ηµερών από τη δηµοσίευση της Απόφασης
κατά το προηγούµενο εδάφιο. Σε περίπτωση αποδοχής
της αίτησης το πτωχευτικό δικαστήριο ορίζει και εισηγη-
τή δικαστή για τις ανάγκες της διανοµής του πλειστηριά-
σµατος κατά την παράγραφο 9 του άρθρου αυτού. Με τη
δηµοσίευση της τυχόν θετικής Απόφασης ο εκκαθαρι-
στής συντάσσει αµελλητί σχέδιο Σύµβασης Μεταβίβα-
σης του Ενεργητικού της Επιχείρησης, το οποίο κοινο-
ποιεί εγγράφως µε σχετική πρόσκλησή του για υπογρα-
φή, µετά από πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, προς τον Αγο-
ραστή ή τους Αγοραστές. Οι καλούµενοι υπογράφουν τη
σχετική Σύµβαση, αποδεχόµενοι και τους τυχόν επιπλέ-
ον όρους της δικαστικής Απόφασης ή απαντούν αρνητι-
κά µέσα στην προθεσµία των πέντε (5) εργάσιµων ηµε-
ρών, οπότε η ίδια Διαδικασία ακολουθείται για τον τυχόν
Δεύτερο Αγοραστή κ.ο.κ.. Η παραπάνω υπογραφόµενη
Σύµβαση επέχει θέση τελεσίδικης κατακύρωσης του
1003 επ. του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Αν η δικαστι-
κή Απόφαση δεν έχει επιβάλει πρόσθετους όρους, ο Α-
γοραστής υποχρεούται να υπογράψει τη Σύµβαση Μετα-
βίβασης σύµφωνα µε τους όρους του Υποµνήµατος Προ-
σφοράς και της προσφοράς του Αγοραστή. Μετά την κα-
ταβολή του τιµήµατος, ο εκκαθαριστής συντάσσει αµελ-
λητί πράξη εξόφλησης. Η πράξη αυτή προσαρτάται στη
Σύµβαση Μεταβίβασης, επέχει θέση περίληψης έκθεσης
κατακύρωσης του άρθρου 1005 του Κώδικα Πολιτικής Δι-
κονοµίας, εφαρµόζοντας ως προς αυτήν αναλόγως όσα
ισχύουν επί της τελευταίας και έχει, στην περίπτωση µε-
ταβίβασης ακινήτων, ως άµεση έννοµη συνέπεια, µετά
τη µεταγραφή της και το σχετικό αίτηµα προς τον υπο-
θηκοφύλακα, την εξάλειψη και διαγραφή των υπέρ τρί-
των βαρών, που έχουν εγγραφεί πριν από τη θέση της ε-
πιχειρήσεως στο καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Στη
µεταβίβαση του συνόλου του ενεργητικού της επιχείρη-
σης, στο πλαίσιο της ειδικής εκκαθάρισης, δεν έχει ε-
φαρµογή η διάταξη του άρθρου 479 Α.Κ.. Ως προς την
παραπάνω Σύµβαση Μεταβίβασης, τις εκκρεµείς συµβά-
σεις της επιχείρησης και τις διοικητικές άδειες ισχύουν
τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 106θ του
παρόντος. Η όλη Διαδικασία µεταβίβασης του ενεργητι-
κού κατά τα προεκτεθεντα διαρκεί κατ` ανώτατο χρονικό
όριο δώδεκα (12) µήνες, από την έναρξη των ενεργειών
του εκκαθαριστή µε τη σύνταξη της προβλεπόµενης
στην παράγραφο 4 του παρόντος απογραφής µε δυνατό-
τητα παράτασης από το πτωχευτικό δικαστήριο έξι (6) ε-
πιπλέον µηνών. Σε περίπτωση υπέρβασης των άνω χρο-
νικών ορίων, η εκκαθάριση παύει αυτοδικαίως και σε πε-

ρίπτωση που εκκρεµεί Αίτηση πτώχευσης προχωρά η ε-
ξέτασή της. Ως προς τη Διαδικασία µεταβιβάσεώς τους,
σε περίπτωση αποδοχής της αίτησης αυτής, ισχύουν τα
ανωτέρω, αναλόγως εφαρµοζόµενα.

9. Ο εκκαθαριστής µέσα σε δεκαπέντε (15) εργάσιµες
ηµέρες από τη µεταβίβαση του ενεργητικού της επιχεί-
ρησης κατά τα προαναφερόµενα υποχρεούται να δηµο-
σιοποιήσει, µε τον τρόπο που αναφέρεται στην παρά-
γραφο 4 του παρόντος, Πρόσκληση Αναγγελίας Απαιτή-
σεων των πιστωτών. Οι πιστωτές αναγγέλλουν τις απαι-
τήσεις τους µέσα σε προθεσµία ενός (1) µηνός από τη
δηµοσιοποίηση της Πρόσκλησης. Στη συνέχεια ο εκκα-
θαριστής, αφού αφαιρέσει από το προϊόν της εκκαθάρι-
σης τα έξοδα εκκαθάρισης, µέσα στα οποία περιλαµβά-
νονται και οι δαπάνες της λειτουργίας της επιχείρησης
κατά την εκκαθάριση και αποδώσει τα αντίστοιχα ποσά
συµµέτρως προς τους δικαιούχους, συντάσσει, για το α-
ποµένον υπόλοιπο, Πίνακα Κατάταξης κατά τις διατάξεις
των άρθρων 153-161 του Πτωχευτικού Κώδικα εφαρµο-
ζοµένων αναλόγως. Αρµόδιο για την εκδίκαση τυχόν α-
νακοπών κατά του Πίνακα είναι το πτωχευτικό δικαστή-
ριο, το οποίο δικάζει κατά τις προαναφερθείσες διατά-
ξεις.»

17. Το άρθρο 110 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-
δικας» (Α΄ 153) καταργείται. 

18. Το άρθρο 154 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-
δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Άρθρο 154 
Μετά από την αφαίρεση των δικαστικών εξόδων, των

εξόδων της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας, στα
οποία περιλαµβάνεται και η προσωρινή και οριστική αντι-
µισθία του συνδίκου και των τυχόν οµαδικών πιστωµά-
των, οι πιστωτές κατατάσσονται µε την ακόλουθη σειρά:

(α) Οι απαιτήσεις από χρηµατοδοτήσεις του οφειλέτη
οποιασδήποτε φύσεως, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
συνέχιση της δραστηριότητάς του και των πληρωµών
του µε βάση τη συµφωνία εξυγίανσης ή το σχέδιο ανα-
διοργάνωσης της επιχείρησης. Το ίδιο προνόµιο έχουν
και απαιτήσεις προσώπων που, µε βάση τη συµφωνία ε-
ξυγίανσης, συνεισέφεραν αγαθά ή υπηρεσίες προς το
σκοπό συνέχισης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας
του οφειλέτη και των πληρωµών, για την αξία των αγα-
θών ή των υπηρεσιών που συνεισέφεραν. Επίσης, το ίδιο
προνόµιο έχουν και απαιτήσεις από χρηµατοδότηση κά-
θε φύσης, παροχή αγαθών και υπηρεσιών προς τον οφει-
λέτη κατά το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την
αίτηση ανοίγµατος Διαδικασίας εξυγίανσης µέχρι την
έκδοση απόφασης επί της αίτησης για την επικύρωση
της συµφωνίας ή τη λήξη της διαδικασίας σύµφωνα µε
το άρθρο 104 παράγραφος 1, στο µέτρο που η παροχή
του προνοµίου αυτού προβλέπεται από τη Διαδικασία ε-
ξυγίανσης. Το προνόµιο των προηγούµενων εδαφίων
δεν αφορά σε µετόχους ή εταίρους για τις εισφορές
τους σε µετρητά ή σε είδος στα πλαίσια αύξησης του κε-
φαλαίου του οφειλέτη.

β) Οι απαιτήσεις για την κηδεία ή τη νοσηλεία του ο-
φειλέτη, της συζύγου και των τέκνων του, εφόσον προέ-
κυψαν κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες πριν
την κήρυξη της πτώχευσης. Στην ίδια τάξη υπάγονται και
οι απαιτήσεις αποζηµίωσης δανειστών, λόγω αναπηρίας
ποσοστού ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, µε εξαίρε-
ση την ικανοποίηση για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν
έως την κήρυξη της πτώχευσης.
γ) Οι απαιτήσεις για την παροχή τροφίµων αναγκαίων
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για τη συντήρηση του οφειλέτη, του συζύγου και των τέ-
κνων του, αν προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6)
µήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.
δ) Οι απαιτήσεις από την παροχή εξαρτηµένης εργα-

σίας, καθώς και οι απαιτήσεις από αµοιβές, έξοδα και α-
ποζηµιώσεις των δικηγόρων, που αµείβονται µε πάγια
περιοδική αµοιβή, εφόσον προέκυψαν µέσα στην τελευ-
ταία διετία πριν την κήρυξη της πτώχευσης. Απαιτήσεις
από αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της σχέσεως εργα-
σίας, καθώς και οι απαιτήσεις των δικηγόρων για αποζη-
µίωση λόγω λύσης της σύµβασης έµµισθης εντολής κα-
τατάσσονται στην τάξη αυτή ανεξάρτητα από το χρόνο
που προέκυψαν. Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου από φόρο
προστιθέµενης αξίας και παρακρατούµενους και επιρρι-
πτόµενους φόρους µε τις προσαυξήσεις κάθε φύσης και
τους τόκους που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές.
Στην ίδια τάξη υπάγονται και οι απαιτήσεις των φορέων
κοινωνικής ασφάλισης αρµοδιότητας της Γενικής Γραµ-
µατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων, οι απαιτήσεις αποζη-
µίωσης σε περίπτωση θανάτου του υπόχρεου προς δια-
τροφή, καθώς και οι απαιτήσεις αποζηµίωσης λόγω ανα-
πηρίας ποσοστού εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω,
εφόσον προέκυψαν έως την κήρυξη της πτώχευσης.
ε) Οι απαιτήσεις αγροτών ή αγροτικών συνεταιρισµών

από πώληση αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά
τον τελευταίο χρόνο πριν την κήρυξη της πτώχευσης.
στ) Οι απαιτήσεις του Δηµοσίου και των οργανισµών

τοπικής αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία, µε τις προσαυξή-
σεις κάθε φύσης και τους τόκους που επιβαρύνουν τις α-
παιτήσεις αυτές. 
ζ) Οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού κατά του οφειλέ-

τη, εφόσον ο τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την ι-
διότητα της επιχείρησης παροχής επενδυτικών υπηρε-
σιών κατά την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και
οι απαιτήσεις του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός
δύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της πτώχευσης.»

19. Το άρθρο 156 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-
δικας» (Α΄ 153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 156
Επί διανοµής προϊόντος εκποίησης πράγµατος ή χρη-

µατικής ποσότητας, εφαρµόζεται το άρθρο 977 του
Κ.Πολ.Δ..» 

20. Το άρθρο 162 του ν. 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώ-
δικας» (Α΄153) τροποποιείται ως ακολούθως:

«Άρθρο 162
Αν η Πτωχευτική περιουσία έχει εκτιµηθεί κατά την α-

πογραφή του άρθρου 68 σε ποσό µικρότερο από εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ, ακολουθείται η Διαδικασία του
παρόντος Κεφαλαίου. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι
διατάξεις των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδι-
κα.»

21. Μετά το άρθρο 170 προστίθεται άρθρο 170α στο ν.
3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» (Α΄153) ως ακολού-
θως:

«Άρθρο 170α
Περίοδος απαλλαγής

Ο οφειλέτης φυσικό πρόσωπο ο οποίος επιπλέον έχει
κηρυχθεί συγγνωστός σύµφωνα µε το άρθρο 167 θα α-
παλλάσσεται πλήρως από τις απαιτήσεις κατά της πτω-
χευτικής περιουσίας µετά από την παρέλευση τριών ε-

τών από την κήρυξη της πτώχευσης.»
22. Από 1.1.2016, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται

στον Πτωχευτικό Κώδικα (ν. 3588/2007) ως αρµοδιότη-
τες του συνδίκου, του µεσολαβητή, του ειδικού εντολο-
δόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα ασκούνται από
φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο, ύστερα από κατα-
χώρηση σε επαγγελµατικό µητρώο, θα έχει το δικαίωµα
να ασκεί το επάγγελµα του Συµβούλου Αφερεγγυότη-
τας. Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων και του Υπουργού Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, καθορίζονται οι τυ-
πικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις άσκησης του επαγ-
γέλµατος, τα επαγγελµατικά προσόντα που απαιτούνται
για την πρόσβαση στο επάγγελµα, ο τρόπος οργάνωσης
του επαγγέλµατος, ο διορισµός και η παύση του Συµβού-
λου, η εποπτεία του, οι επιµέρους αρµοδιότητές του σε
σχέση µε τις προβλεπόµενες διαδικασίες του Πτωχευτι-
κού Κώδικα µαζί µε την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη
µη άσκησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση
µεταβατικού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεµείς διαδικα-
σίες.

23. Η παρούσα υποπαράγραφος εφαρµόζεται επί των
διαδικασιών που αρχίζουν µετά την έναρξη ισχύος του
παρόντος, µε την εξαίρεση της παραγράφου 21 η οποία
θα ισχύσει από 1.1.2016. 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ.
356/1974 (Α΄90), 4152/2013 (Α΄107), 4172/2013
(Α΄167), 4174/2013 (Α΄170), 4305/2014 (Α΄237),
4321/2015 (Α΄32) 

1. Στην περίπτωση α΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82
του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ Α΄90) µετά τις λέξεις «οι έρευ-
νες» προστίθενται οι λέξεις «µε βάση τα εκάστοτε πρό-
σφορα διαθέσιµα ηλεκτρονικά µέσα της φορολογικής δι-
οίκησης». 

2. Στην ίδια ως άνω περίπτωση µετά τη λέξη «τρίτων»
διαγράφεται το κόµµα και αντικαθίστανται οι λέξεις «ο έ-
λεγχος της πτωχευτικής και µεταπτωχευτικής περιου-
σίας» µε τις λέξεις «ή µε διαδικασία εκκαθάρισης και η
παύση των εργασιών της πτώχευσης».

3. Στην ίδια ως άνω περίπτωση µετά τη λέξη «πτωχό»
τίθεται τελεία και διαγράφονται οι λέξεις «ή ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας εκκαθάρισης, εφόσον πρόκειται για
οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης». 

4. Στην περίπτωση β΄ της πρώτης παρ. του άρθρου 82
του ν.δ. 356/1974 µετά τη λέξη «δίωξης» και πριν από τη
λέξη «κατά» διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον πρόκειται
για συνολική βασική οφειλή άνω των δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ».

5. Στην περίπτωση γ΄ της τρίτης παρ. του άρθρου 82
του ν.δ. 356/1974 µετά τη λέξη «λογαριασµοί» προστίθε-
νται οι λέξεις «και το περιεχόµενο των θυρίδων σε τρά-
πεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύµατα».

6. Στην ίδια ως άνω περίπτωση αντικαθίστανται οι λέ-
ξεις «του άρθρου 14 του ν. 2523/1997» µε τις λέξεις
«των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 46 του ν. 4174/
2013 όπως ισχύει».

7. Στο άρθρο 30Β του ν.δ. 356/1974 προστίθεται παρά-
γραφος 5 ως εξής: 

«5. Ο Γενικός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων δύναται
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να αποστέλλει ηλεκτρονικά στα πιστωτικά ιδρύµατα της
χώρας τα στοιχεία των οφειλετών του Δηµοσίου, µε συ-
νολική ληξιπρόθεσµη οφειλή πάνω από εβδοµήντα χιλιά-
δες ευρώ. Τα πιο πάνω ιδρύµατα υποχρεούνται να προ-
βαίνουν αυθηµερόν στις ενέργειες που απαιτούνται για
τη δέσµευση των χρηµάτων, που ευρίσκονται ή κατατίθε-
νται στους λογαριασµούς των οφειλετών, µέχρι του ύ-
ψους της συνολικής οφειλής. Μετά τη δέσµευση και ε-
ντός δύο ηµερών, ενηµερώνεται για το ύψος του δε-
σµευθέντος ποσού η Φορολογική Διοίκηση, η οποία ο-
φείλει να επιβάλει κατάσχεση, κατά τις διατάξεις του
πρώτου άρθρου του παρόντος, το αργότερο σε πέντε ερ-
γάσιµες ηµέρες από την ηλεκτρονική παραλαβή της ενη-
µερωτικής απάντησης, άλλως το πιστωτικό ίδρυµα προ-
βαίνει οίκοθεν στην άµεση άρση της επιβληθείσης δέ-
σµευσης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα καθορίζε-
ται η αρµόδια υπηρεσία για τη συλλογή και αποστολή
των στοιχείων, κατά το εδάφιο 1 ως και κάθε άλλη ανα-
γκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της
παρούσης παραγράφου. Με όµοια απόφαση µπορεί να
µεταβάλλεται το ύψος της οφειλής του εδαφίου 1.»

8. Η περίπτωση ε΄της πρώτης παραγράφου του άρ-
θρου 31 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αντικαθίσταται ως ε-
ξής: 

«ε) Οι απαιτήσεις από µισθούς, συντάξεις και κάθε εί-
δους ασφαλιστικά βοηθήµατα που καταβάλλονται περιο-
δικά, εφόσον το ποσό αυτών µηνιαίως είναι µικρότερο α-
πό χίλια (1.000) ευρώ, στις περιπτώσεις δε που υπερβαί-
νει το ποσό αυτό επιτρέπεται η κατάσχεση για τα χρέη
προς το Δηµόσιο επί του ½ του υπερβάλλοντος ποσού
των χιλίων (1.000) ευρώ και µέχρι του ποσού των χιλίων
πεντακοσίων (1.500) ευρώ, καθώς και επί του συνόλου
του υπερβάλλοντος ποσού των χιλίων πεντακοσίων
(1.500) ευρώ».
Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται

στις κατασχέσεις που επιβάλλονται µετά την έναρξη ι-
σχύος του, ανεξαρτήτως του χρόνου γένεσης των απαι-
τήσεων του Δηµοσίου, καθώς και στις ήδη επιβληθείσες
ενεργείς κατασχέσεις για τις απαιτήσεις του οφειλέτη έ-
ναντι του τρίτου που γεννώνται από την έναρξη ισχύος
του. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 1 του άρθρου 31
του ΚΕΔΕ καταργούνται.
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 31

ΚΕΔΕ αντικαθίσταται ως εξής: 
«Καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοι-

νό λογαριασµό είναι ακατάσχετες µέχρι του ποσού των
χιλίων διακοσίων πενήντα (1.250) ευρώ µηνιαίως για κά-
θε φυσικό πρόσωπο και σε ένα µόνο πιστωτικό ίδρυµα.»

9. α) Στον τίτλο του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, ό-
πως ισχύει, µετά τη λέξη «πτωχών» και πριν από τη λέξη
«οφειλετών» προστίθενται οι λέξεις «και υπό εξυγίανση
ή συνδιαλλαγή».
β) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62Α του ν.δ.

356/1974, όπως ισχύει, µετά τις λέξεις «καταβολή τους»
και πριν από την τελεία προστίθενται κόµµα και λέξεις
ως εξής: 

«, οπότε επιβάλλεται επί του καθυστερούµενου ποσού
προσαύξηση ίση µε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για κά-
θε µήνα καθυστέρησης».
γ) Η παρ. 6 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974, όπως ι-

σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 
«6. Από την ηµέρα υποβολής της αίτησης ρύθµισης α-

ναστέλλεται η παραγραφή των χρεών που υπάγονται σε

αυτή. Η κατά το προηγούµενο εδάφιο αναστολή λήγει
µε την πάροδο της προθεσµίας καταβολής της τελευταί-
ας δόσης της ρύθµισης κατά τα οριζόµενα στην απόφα-
ση της παραγράφου 1 του παρόντος ή µε την έκδοση α-
πορριπτικής απόφασης επί της αίτησης ή µε την έγγρα-
φη άρνηση αποδοχής της ρύθµισης ή µε την άπρακτη πά-
ροδο της προθεσµίας για την αποδοχή αυτής, κατά περί-
πτωση, η δε παραγραφή δεν συµπληρώνεται πριν από
την πάροδο ενός έτους από το χρονικό σηµείο λήξης της
αναστολής.»
δ) Η παρ. 9 του άρθρου 62Α του ν.δ. 356/1974 αναριθ-

µείται σε 10 και προστίθεται νέα παράγραφος 9 ως εξής: 
«9. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ε-

φαρµόζονται αναλόγως για τη ρύθµιση χρεών οφειλε-
τών που έχουν συνάψει συµφωνία συνδιαλλαγής ή εξυ-
γίανσης, η οποία επικυρώθηκε δικαστικά κατά τις διατά-
ξεις των άρθρων 99 και επόµενα του Πτωχευτικού Κώδι-
κα, µε την προϋπόθεση ότι τα χρέη δεν ρυθµίζονται από
τη συµφωνία και γεννήθηκαν ή ανάγονται σε χρόνο πριν
από τη δικαστική επικύρωσή της ανεξαρτήτως χρόνου
βεβαίωσης. Στην περίπτωση αυτή αρµόδιο γνωµοδοτικό
όργανο για την εξέταση του αιτήµατος ρύθµισης είναι η
επιτροπή της παραγράφου 1 του παρόντος ανεξαρτήτως
ύψους οφειλής.»

10. α. Η ισχύς της υποπερίπτωσης γ΄ της περίπτωσης
6 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρθρου πρώ-
του του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως ισχύει, ως προς τις
προϋποθέσεις πιστοποίησης από ανεξάρτητο εκτιµητή,
παροχής εγγύησης ή διασφάλισης ή εµπράγµατης α-
σφάλειας, καθώς και της βιωσιµότητας του διακανονι-
σµού αναστέλλεται για χρονικό διάστηµα δύο ετών από
τη δηµοσίευση του παρόντος. Η αναστολή καταλαµβάνει
και τις ήδη χορηγηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις, διασφα-
λίσεις ή εµπράγµατες ασφάλειες που τυχόν έχουν παρα-
σχεθεί κατ’ εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων εξακο-
λουθούν να ισχύουν.
β. Οι λέξεις «οκτώ εκατοστιαίων µονάδων» της περί-

πτωσης 3 της υποπαραγράφου Α.2 της παρ. Α΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄107), όπως ισχύει, α-
ντικαθίστανται µε τις λέξεις «πέντε (5) εκατοστιαίων µο-
νάδων». 
γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει µετά την παρέλευση διµήνου

από τη δηµοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθµίσεις
και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάµενων ρυθµίσεων.

11. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 71
του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) καταργείται.

β. Η παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το ποσοστό της παραγράφου 1 ισχύει και για τα
νοµικά πρόσωπα των περιπτώσεων β΄, γ΄ , ε΄ και στ΄ µό-
νο για τις κοινοπραξίες των προσωπικών εταιρειών του
άρθρου 45.»

γ. H παρ. 36 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως
προστέθηκε µε την περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου
1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), αντικαθίσταται ως εξής: 

«36. Το ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) της προκα-
ταβολής του φόρου εισοδήµατος της παραγράφου 1 του
άρθρου 71 εφαρµόζεται για τα κέρδη που προκύπτουν
σε φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου
2014 και µετά. Ειδικά, για τα κέρδη που αποκτούν τα νο-
µικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες που αναφέρο-
νται στην παράγραφο 2 του άρθρου 71 στο φορολογικό
έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2014 έως και
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την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, το ποσοστό της
προκαταβολής φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις ε-
κατό (55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο φορο-
λογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως
και την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους το ποσοστό αυ-
τό ορίζεται σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%).»
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του

ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Με βάση τη δήλωση που υποβάλλει ο φορολογούµε-

νος και τους λοιπούς τίτλους βεβαίωσης που προβλέπο-
νται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας βεβαιώνεται
ποσό ίσο µε το εκατό τοις εκατό (100%) του φόρου που
προκύπτει από επιχειρηµατική δραστηριότητα για το φό-
ρο που αναλογεί στο εισόδηµα του διανυόµενου φορο-
λογικού έτους.»
ε. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα πα-

ράγραφος 38 που έχει ως εξής: 
«38. Το ποσοστό της προκαταβολής του φόρου εισο-

δήµατος της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ορίζεται σε
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη που προ-
κύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1η Ια-
νουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έ-
τους και σε εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) για τα
κέρδη που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που αρχί-
ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 έως και την 31η Δεκεµ-
βρίου του ίδιου έτους.».
στ.i. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέα

παράγραφος 39 ως εξής:
«39. Για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες

µε φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014
και λήγει την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους η καταβο-
λή του φόρου σύµφωνα µε το άρθρο 68 γίνεται σε πέντε
(5) ισόποσες µηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη κα-
ταβάλλεται µέχρι την 21η Αυγούστου 2015 και η καθεµία
από τις επόµενες µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
των µηνών Σεπτεµβρίου, Οκτωβρίου, Νοεµβρίου και Δε-
κεµβρίου 2015.»

ii. Η ισχύς της περίπτωσης i αρχίζει από την εποµένη
ηµέρα της δηµοσίευσής της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως και αφορά δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος
που υποβάλλονται από την ηµεροµηνία αυτή και µετά.
ζ. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) κα-

ταργείται από τότε που ίσχυσε.
η. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά-

φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4172/
2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν µε τις παραγράφους
2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄ 51), καταρ-
γούνται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολο-
γικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2015 και
µετά.
θ. Η παρ. 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, όπως

προστέθηκε µε την παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4328/
2015, καταργείται για εισοδήµατα που αποκτήθηκαν στο
φορολογικό έτος 2014. 

12. α. Στο άρθρο 48 του ν. 4174/2013 (Α΄170) προστί-
θεται παράγραφος 5 ως εξής: 

«5. Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά
προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο-
φειλής υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
ή εξαιρετικά και µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί-
ζονται από τον Γενικό Γραµµατέα και δεν δηµοσιοποιού-
νται. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά, εκ των
υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων σχετικά µε τα κριτήρια του προηγούµενου εδα-

φίου.»
β. Στο τέλος του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974 προστίθε-

ται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η Φορολογική Διοίκηση δύναται να επιλέγει κατά

προτεραιότητα τις προς επιδίωξη της είσπραξης της ο-
φειλής υποθέσεις µε βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου
ή εξαιρετικά και µε βάση άλλα κριτήρια, τα οποία καθορί-
ζονται από τον Γενικό Γραµµατέα και δεν δηµοσιοποιού-
νται. Ο Υπουργός Οικονοµικών δύναται να ζητά, εκ των
υστέρων, στοιχεία από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων σχετικά µε τα κριτήρια του προηγούµενου εδα-
φίου.»

13. α. Η ισχύς της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρ-
θρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, αναστέλλεται
για χρονικό διάστηµα δύο ετών από τη δηµοσίευση του
παρόντος. Η αναστολή καταλαµβάνει και τις ήδη χορη-
γηθείσες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις ή εµπράγµατα βάρη που
τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή της ανωτέρω υ-
ποπερίπτωσης γγ΄ εξακολουθούν να ισχύουν. 
β. Στην παρ. 6 του άρθρου 43 του ν. 4174/2013, όπως ι-

σχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο τόκος του προηγούµενου εδαφίου υπολογίζεται µε

βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρη-
µατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέ-
ον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογι-
σµένο.»
γ. Η περίπτωση β΄ ισχύει µετά την παρέλευση διµήνου

από τη δηµοσίευση του παρόντος, για τις νέες ρυθµίσεις
και για τις ανεξόφλητες δόσεις υφιστάµενων ρυθµίσεων. 

14.α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 11 του άρθρου 51
του ν. 4305/2014 (Α΄237) οι λέξεις «Η µη εµπρόθεσµη
καταβολή δόσης έχει ως συνέπειες:» αντικαθίστανται
ως εξής: 

«Η µη εµπρόθεσµη καταβολή δόσης, καθώς και η µη
τακτοποίηση κατά νόµιµο τρόπο από τον οφειλέτη των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του, ατοµικών καθώς και αυτές
για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ηµεροµη-
νία υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά και το αργότερο ε-
ντός τριών (3) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης
προθεσµίας καταβολής τους έχει ως συνέπειες:».
β. Στην παρ. 15 του άρθρου 51 του ν. 4305/2014, όπως

ισχύει, προστίθεται εδάφιο δ΄ ως εξής: 
«δ) Να µειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθ-

µισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε
τα οικονοµικά του δεδοµένα να πληρώνει την οφειλή
του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες,
οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.»

15.α. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4321/2015, όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής: 

«Βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθ-
µισης των άρθρων 1-17 του παρόντος αντί των κατά ΚΕ-
ΔΕ και κατά Κ.Φ.Δ. τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθε-
σµης καταβολής από την υπαγωγή τους σε ρύθµιση επι-
βαρύνονται µε τόκο που υπολογίζεται µε βάση το ισχύον
επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκα-
τοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο. Βασικές συ-
νολικές οφειλές µέχρι 5.000 ευρώ που υπάγονται σε
πρόγραµµα ρύθµισης του παρόντος δεν επιβαρύνονται
πλέον µε προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβο-
λής εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋ-
ποθέσεις:
αα. ο οφειλέτης είναι φυσικό πρόσωπο που δεν ασκεί

επιχειρηµατική δραστηριότητα, 
ββ. η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη, όπως προκύπτει
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από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α-
ντικειµενικής αξίας µέχρι 150.000 ευρώ και γγ. η υπαγό-
µενη στη ρύθµιση βασική οφειλή υπερβαίνει το 50% του
δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος του οφειλέτη.»
β. Στο άρθρο 12 του ν. 4321/2015 προστίθεται εδάφιο

δ΄ ως εξής: 
«δ) Να µειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας ρύθ-

µισης εάν ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµφωνα µε
τα οικονοµικά του δεδοµένα να πληρώνει την οφειλή
του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες,
οποτεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης.»
γ. Η περίπτωση α΄ ισχύει για τις ανεξόφλητες δόσεις

ρύθµισης µετά την παρέλευση διµήνου από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος. 
δ. Στο άρθρο 8 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, προστί-

θεται εδάφιο ως εξής:
«δ) δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις ληξι-

πρόθεσµες οφειλές του, ατοµικές καθώς και αυτές για
τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής, από την ηµεροµηνία
υπαγωγής στη ρύθµιση και µετά και το αργότερο εντός
τριών (3) µηνών από την παρέλευση της νόµιµης προθε-
σµίας καταβολής τους.»

16. Για την αύξηση της αποτελεσµατικότητας στην εί-
σπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών, είναι δυνατόν, µε από-
φαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η οποία
εκδίδεται κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οι-
κονοµικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπε-
ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρµό-
ζεται κατά τη διαδικασία προµηθειών του Δηµοσίου, η
προµήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ει-
δικού λογισµικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσε-
ων εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων µέσω ενός πλήρως
αυτοµατοποιηµένου συστήµατος κεντρικής επεξεργα-
σίας, µε απευθείας ανάθεση. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήµατος ΙΙΙ

του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Κρέατα βρώσιµα, νωπά, διατηρηµένα µε απλή ψύ-
ξη ή κατεψυγµένα, αλλά όχι αλλιώς παρασκευασµένα ή
επεξεργασµένα, βοοειδή, χοιροειδή, προβατοειδή ή αι-
γοειδή, πετεινούς, κότες, γαλοπούλες και κουνέλια. Ε-
ξαιρούνται τα παραπροϊόντα σφαγίων, καθώς και τα
προϊόντα των Δ.Κ. 0209 και 0210 (Δ.Κ. 0201, 0202, 0203,
0204, ΕΧ 0207, ΕΧ 0208).»
β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώ-

δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι

στενά συνδεόµενες µε αυτή παραδόσεις αγαθών και πα-
ροχές υπηρεσιών, που πραγµατοποιούνται από οργανι-
σµούς δηµόσιου δικαίου. 
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι-

σµούς εφόσον οι εν λόγω οργανισµοί πληρούν αθροιστι-
κά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηµατική επιδίωξη του
κέρδους, τα ενδεχόµενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε
καµία περίπτωση να διανέµονται, αλλά να διατίθενται
για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισµών
πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς µισθό, από πρόσω-
πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε µέσω τρίτων
προσώπων, άµεσο ή έµµεσο συµφέρον από τα αποτελέ-
σµατα της εκµετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτή-

των,
iii. οι τιµές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές

που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εµπορικών επι-
χειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δηµιουργεί κίνδυνο στρέ-
βλωσης των όρων του ανταγωνισµού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προ-

σχολική εκπαίδευση.»
2. Το Παράρτηµα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) , όπως

αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80), τροποποι-
είται ως ακολούθως:

• Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0302
προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0602
προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, µετά τη φρά-
ση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση
«συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευ-
ές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ.
2711 προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α΄, στις Δ.Κ.
6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεµα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α΄, η Δ.Κ. ΕΧ
8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401.

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:

«δ) Οι προβλεπόµενες στις παραγράφους 4, 5 και 6
του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 µειώσεις των συντελε-
στών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
Από 1.10.2015 στην πρώτη οµάδα νησιών, από

1.6.2016 στη δεύτερη οµάδα νησιών και από 1.1.2017
στα υπόλοιπα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών ορίζονται
ειδικότερα τα υπαγόµενα στις παραπάνω ρυθµίσεις νη-
σιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.». 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 22 παρ.
1 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διακανονισµοί που αφορούν εκπτώσεις που διε-
νεργήθηκαν σε µία διαχειριστική περίοδο περιλαµβάνο-
νται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του τέταρτου µήνα α-
πό το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.» 

5. Για να αντιµετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη
λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τοµέα της πάταξης της απά-
της στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, µε απόφαση του Γενικού
Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν
σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οικονοµικών ως προς
το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης που εφαρµόζεται κατά τη διαδικα-
σία προµηθειών του Δηµοσίου, η προµήθεια µε απευθεί-
ας ανάθεση ειδικού λογισµικού ερευνών και ανάλυσης
στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύµβαση
αυτή µπορεί να ανατεθεί µονο σε ορισµένο οικονοµικό
φορέα. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

(Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
«Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι-
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σµού του φόρου έχει εκδοθεί µέχρι και την 26η του µη-
νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται µέχρι
και την 30ή του µηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό-
ση καταβάλλεται µέχρι και την τελευταία εργάσιµη ηµέ-
ρα του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.»
β. Το άρθρο 3 του ν. 4328/2015 (Α΄51) καταργείται. 
γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5

του ν. 4223/2013 καταργούνται.
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του

ν. 4223/2013 µετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστί-
θεται η φράση «και για το έτος 2015».

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975
(Α΄77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α΄ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013
(Α΄18)

1. Στο ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α,
ως εξής:

«Άρθρο 26α
Φορολογία πλοίων µε σηµαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου

1. Τα επαγγελµατικά πλοία αναψυχής και ηµερόπλοια
µε σηµαία κράτους–µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητι-
κότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/
2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας
(tonnage tax), σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
νόµου. 

2. Τα επιβατηγά και οχηµαταγωγά πλοία, επιβατηγά ή
φορτηγά, δροµολογηµένα σε τακτική γραµµή επιβατικών
µεταφορών και πορθµείων µε σηµαία κράτους–µέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οι-
κονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρ-
τήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπη-
ρεσίες θαλάσσιων µεταφορών στην Ελλάδα µεταξύ λι-
µένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας
και νησιών ή µεταξύ λιµένων νησιών (ενδοµεταφορών),
σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητι-
κότητας (tonnage tax), σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων µεταφορών µεταξύ λιµένων
εσωτερικού (ενδοµεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολι-
κής χωρητικότητας, καθώς και πλοία µε ολική χωρητικό-
τητα µέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες
µεταφορές µε σηµαία κράτους–µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητι-
κότητας (tonnage tax), σύµφωνα µε τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόµου και µε την επιφύλαξη της εφαρµογής τυ-
χόν συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτι-
λιακών συµβάσεων. 

4. Με την καταβολή του φόρου σύµφωνα µε το παρόν
άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή
των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος
άρθρου από το φόρο εισοδήµατος, επί των εισοδηµάτων
που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια α-
παλλαγή από το φόρο εισοδήµατος ισχύει για τους µε-
τόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, µέχρι και φυ-
σικού προσώπου, για το εισόδηµα που αποκτούν µε τη

µορφή διανοµής καθαρών κερδών ή µερισµάτων. 
5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ

κατά την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού ρυθµί-
ζονται ειδικότερα ζητήµατα που αφορούν τον τρόπο της
καταµέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των
πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµο-
γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσ-
σιων µεταφορών που παρέχονται από την ηµεροµηνία
αυτή και µετά.»

2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975,
προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά πο-
σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια-
µορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρµογή των διατά-
ξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά
των επόµενων ετών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µέσα
στην παραπάνω πενταετία.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται αναλόγως και κατά τον υ-

πολογισµό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο
10 του ν. 27/1975 .

β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύµφωνα µε το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975
(Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κα-
τά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισµό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν
διαµορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρµογή των δια-
τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε
αυτά των επόµενων ετών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν
µέσα στην παραπάνω πενταετία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επι-
χειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµε-
να αποκλειστικά µε τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονι-
σµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη
σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής
χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτο-
πλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που εκτε-
λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώ-
πευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που
έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπά-
νω αναφερόµενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια
εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συ-
νολικού εισαγοµένου και µετατρεποµένου σε ευρώ συ-
ναλλάγµατος σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται µε τις πα-
ρακάτω κλίµακες:
α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγοµένου και µε-

τατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος της τετραετίας
2012-2015:
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β) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγοµένου και µετατρεπόµενου σε ευρώ συναλλάγµατος της τετραετίας 2016 -
2019:
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Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο
και µετατρεπόµενο σε ευρώ συνάλλαγµα µίας επιχείρη-
σης είναι µικρότερο από το προβλεπόµενο ελάχιστο ό-
ριο των πενήντα χιλιάδων (50.000) δολαρίων Η.Π.Α., η
εισφορά θα υπολογιστεί για πενήντα χιλιάδες (50.000)
δολάρια Η.Π.Α., µετατρεπόµενου σε ευρώ του ποσού
των 50.000 δολαρίων Η.Π.Α..
Η δια του παρόντος άρθρου προβλεπόµενη εισφορά

δεν επιβάλλεται σε ηµεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες,
που έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή υποκατάστηµα δυ-
νάµει του άρθρου 25 του ν. 27/1975 και ασχολούνται µε
τη διαχείριση ή εκµετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξέ-
νη σηµαία, καθώς και µε τις λοιπές εργασίες που προ-
βλέπονται από την εγκριτική πράξη εγκατάστασής
τους.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/
2001 (Α΄265)

1. Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 5 του άρθρου 78 του
ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως ακολούθως : 

«Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινη-
τήρων, της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 73, το οποίο χρησιµοποιείται αποκλειστικά στη γε-
ωργία, ο συντελεστής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε διακόσια (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.
Κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρ-
µόζεται ο συντελεστής Ε.Φ.Κ. της περίπτωσης στ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται το ποσό
του Ε.Φ.Κ. που υπολογίζεται µε βάση τη διαφορά του συ-
ντελεστή της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 και του ως άνω οριζόµενου συντελεστή των
διακοσίων (200) ευρώ ανά χιλιόλιτρο.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως τρο-
ποποιήθηκε µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 22
του ν. 3634/2008 (Α΄9), αλλά και µε την περίπτωση 1β
της υποπαραγράφου Ε.3 του πρώτου άρθρου του
ν. 4093/2012 (Α΄222), καταργείται.

3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από
1.10.2015, ενώ οι διατάξεις της παραγράφου 2, από
1.10.2016.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.6: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/
2001 (Α΄281)
Στο ν. 2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα

προϊόντα», όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τρο-
ποποιήσεις και συµπληρώσεις: 

1. Στο τέλος της παρ. Γ3 του άρθρου 7 του
ν. 2969/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του
άρθρου δεύτερου του ν. 4303/2014 προστίθεται εδάφιο
ως εξής :

«Στην περίπτωση αυτή, τα αποσταγµατοποιεία απαγο-
ρεύεται να συστεγάζονται και συλλειτουργούν µε Οινο-
πνευµατοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, επιτρεποµένης ω-
στόσο της συλλειτουργίας τους µε ποτοποιεία.»

2. Η παρ. Δ6 του άρθρου 7 του ν. 2969/2001, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου
δεύτερου του ν. 4303/2014 , αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Απαγορεύεται η συνύπαρξη και λειτουργία ποτο-
ποιείου σε ενιαίο χώρο µε άλλη επιχείρηση εκτός από α-
ποσταγµατοποιείο και οινοπνευµατοποιείο Β΄κατηγο-
ρίας, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της δευτέρας πε-
ριόδου της παραγράφου Γ3 του παρόντος άρθρου.»

3. Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας υποπαραγρά-

φου αρχίζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙ-
ΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

1.α. Από 30.10.2015, όλες οι αρµοδιότητες και καθήκο-
ντα που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέ-
σεων, µεταφέρονται, από την Ειδική Γραµµατεία του
Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων
(Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών. 
β. i) Στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προ-

στίθενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν από προσω-
πικό που υπηρετεί στην ΕΓ ΣΔΟΕ. Ειδικότερα, 350 έµπει-
ροι ή πιστοποιηµένοι ελεγκτές και 150 από τους υπολοί-
πους υπαλλήλους της ΕΓ ΣΔΟΕ. Με αποφάσεις του Υ-
πουργού Οικονοµικών που εκδίδονται µέχρι τις
20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της µετακίνη-
σης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι και κάθε άλλη σχετική λε-
πτοµέρεια.

ii) Με διαπιστωτικές πράξεις του Υπουργού Οικονοµι-
κών, που θα εκδοθούν µέχρι τις 20.9.2015, µεταφέρονται
από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδοµή, καθώς
και τα φυσικά και µαγνητικά αρχεία των υποθέσεων που
εκκρεµούν στα δικαστήρια και των υποθέσεων που θα
µεταφερθούν στη Γ.Γ.Δ.Ε. και αφορούν αρµοδιότητες
φορολογικών και τελωνειακών θεµάτων και οι απαραίτη-
τες πιστώσεις, που αναλογούν για την κάλυψη των µετα-
βιβαζόµενων στη Γ.Γ.Δ.Ε. αρµοδιοτήτων, της περίπτω-
σης α΄ της παρούσας υποπαραγράφου. 
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορί-

ζονται οι λεπτοµέρειες και κάθε διαδικαστικό ζήτηµα για
τη µεταφορά 3.500 υποθέσεων που ελέγχονται από την
Ειδική Γραµµατεία του Σ.Δ.Ο.Ε. στη Γ.Γ.Δ.Ε.. Με τον όρο
«υπόθεση» νοείται έλεγχος συγκεκριµένου Φυσικού ή
Νοµικού Προσώπου. Η αντιµετώπιση των υπολοίπων υ-
ποθέσεων, που θα παραµείνουν στην Ε.Γ. του Σ.Δ.Ο.Ε.
θα καθορισθεί µε νοµοθετική ρύθµιση µέχρι την
30.10.2015
δ. Γενικές και ειδικές διατάξεις που ισχύουν για την Ει-

δική Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε., τις υπηρεσίες και το προσωπι-
κό αυτής, ισχύουν και για τις υπηρεσίες και το προσωπι-
κό της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, που α-
σκούν τις µεταφερόµενες από αυτήν ως άνω αρµοδιότη-
τες, καθώς και για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που
ασκεί τις αρµοδιότητες της Υπηρεσίας Ερευνών και Δια-
σφάλισης Δηµοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. ).
ε. Από την 30ή Οκτωβρίου 2015 καταργείται η παρ. 2

του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (Α΄32). Οι παράγραφοι 1
και 3 του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 καταργούνται από
τότε που ίσχυσαν και οι εκθέσεις της Ειδικής Γραµµατεί-
ας Σ.Δ.Ο.Ε., που έχουν συνταχθεί, σύµφωνα µε τις δια-
τάξεις του άρθρου 25 του ν. 4321/2015 (για τις οποίες
δεν έχουν εκδοθεί καταλογιστικές πράξεις στη Φορολο-
γική και Τελωνειακή Διοίκηση, θεωρούνται δελτία πληρο-
φοριών). 
στ. Όπου στις κείµενες διατάξεις αναφέρεται Ειδική

Γραµµατεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι υπηρεσίες αυτής νο-
ούνται, από της ισχύος του παρόντος, οι Υπηρεσίες της
Γ.Γ.Δ.Ε., που ασκούν τις µεταφερόµενες µε τις διατά-
ξεις της παρούσας υποπαραγράφου ως άνω αρµοδιότη-
τες.

2. α. Αρµόδιος για την έκδοση των αποφάσεων που
προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 6 παράγραφος
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2, 15, 16, 17 και 21 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32) είναι ο Γενι-
κός Γραµµατέας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οι-
κονοµικών.
β. Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση

των διατάξεων που αναφέρονται στην προηγούµενη πα-
ράγραφο µέχρι την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρό-
ντος, τροποποιούνται µε αποφάσεις του Γενικού Γραµ-
µατέα Δηµοσίων Εσόδων.
γ. Όπου στις διατάξεις των άρθρων 20 και 22 του

ν. 4321/2015 προβλέπεται η άσκηση αρµοδιότητας από
Προϊσταµένους Υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δη-
µοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, αυτή θα
ασκείται από τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, ο
οποίος δύναται µε απόφασή του να τη µεταβιβάζει σε
Προϊσταµένους Υπηρεσιών αυτής ή να εξουσιοδοτεί αυ-
τούς να υπογράφουν µε εντολή του.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8: ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν. 3446/2006
(Α΄49)
Μετά το άρθρο 18 του ν. 3446/2006 (Α΄49) προστίθε-

ται νέο άρθρο 18Α ως εξής:

«Άρθρο 18Α
Εκπρόθεσµος Τεχνικός Έλεγχος 

πέραν των έξι (6) µηνών

1. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στην παρ. 4 του άρ-
θρου 5 του ν. 1350/1983 (Α΄55) «Υποχρεωτικός τεχνικός
έλεγχος των οδικών οχηµάτων και άλλες διατάξεις», πα-
ρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες των εγγεγραµ-
µένων στην Ελλάδα οχηµάτων, για τα οποία ένα (1) µήνα
µετά τη δηµοσίευση της παρούσας διάταξης θα έχει πα-
ρέλθει χρονικό διάστηµα κατ’ ελάχιστο έξι (6) µηνών α-
πό την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργει-
ας περιοδικού τεχνικού ελέγχου, εφόσον προσκοµίσουν
αυτά, εντός των προθεσµιών της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου, σε ΚΤΕΟ για τη διενέργεια του περιοδικού τε-
χνικού ελέγχου, να καταβάλουν, πέραν του προβλεπό-
µενου τέλους διενέργειας του ελέγχου, µειωµένο το
πρόσθετο ειδικό τέλος και δη ίσο µε το καταβαλλόµενο
στις περιπτώσεις εκπρόθεσµης προσκόµισης πέραν των
τριάντα (30) ηµερών και µέχρι των έξι (6) µηνών. 

2. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην προηγούµε-
νη παράγραφο τα οχήµατα προσκοµίζονται για περιοδι-
κό τεχνικό έλεγχο ως ακολούθως:
α. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6)

µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης
διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε έως
τις 30.06.2014 προσκοµίζονται έως και τις 30.9.2015.
β. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6)

µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης
διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ε-
ντός του χρονικού διαστήµατος από 1.7.2014 έως
31.12.2014 προσκοµίζονται έως και τις 31.10.2015.
γ. Τα οχήµατα για τα οποία το χρονικό διάστηµα έξι (6)

µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία εµπρόθεσµης
διενέργειας περιοδικού τεχνικού ελέγχου παρήλθε ή θα
παρέλθει από 1.1.2015 έως και ένα (1) µήνα από τη δη-
µοσίευση της παρούσας διάταξης προσκοµίζονται έως
και τις 30.11.2015.

3. Στους ιδιοκτήτες οχηµάτων για τα οποία συµπληρώ-
νεται χρονικό διάστηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτι-

κή ηµεροµηνία εµπρόθεσµης διενέργειας περιοδικού τε-
χνικού ελέγχου, επιβάλλεται από το Υπουργείο Οικονο-
µίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού πρόστιµο ύ-
ψους εκατόν πενήντα (150) ευρώ, το οποίο βεβαιώνεται
στη Φορολογική Διοίκηση και εισπράττεται κατά τις δια-
τάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ν.δ.
356/1974 (Α΄90). Το πρόστιµο του προηγούµενου εδαφί-
ου επιβάλλεται και στους ιδιοκτήτες οχηµάτων της πα-
ραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν προσκο-
µίσουν τα οχήµατά τους για διενέργεια περιοδικού τε-
χνικού ελέγχου µέχρι και τις 31.12.2015. Σε όσους επι-
βάλλεται το πρόστιµο της παρούσας παραγράφου, δεν
επιβάλλεται το πρόστιµο της παρ. 4 του άρθρου 86 του
ν. 2969/1999 (Α΄57) «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλο-
φορίας». 

4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, ορίζε-
ται ο τρόπος πληρωµής του µειωµένου πρόσθετου τέ-
λους της παραγράφου 1, τα όργανα, η διαδικασία και ο
τρόπος πληρωµής του προστίµου της παραγράφου 3 και
ρυθµίζονται τα σχετικά µε τις διασταυρώσεις αρχείων
για τον εντοπισµό των εκπρόθεσµων σε τεχνικό έλεγχο
οχηµάτων και κάθε άλλη λεπτοµέρεια αναγκαία για την
εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9: ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΦΟΡΟ-
ΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

1. Τα εν γένει όργανα της Φορολογικής Διοίκησης στα
οποία έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την επιδίωξη της
είσπραξης των δηµοσίων εσόδων ή στα καθήκοντά των
οποίων ανάγεται η λήψη µέτρων για την αναγκαστική εί-
σπραξη των δηµοσίων εσόδων κατά τις διατάξεις του
ΚΕΔΕ (ν. δ. 356/1974, Α΄ 90) και του ΚΦΔ (ν. 4174/2013,
Α΄ 170), δεν υπέχουν αστική, πειθαρχική και ποινική ευ-
θύνη για την παραγραφή αυτών εφόσον έχει εκκινήσει η
διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης πριν από τη συµπλή-
ρωση της προθεσµίας παραγραφής τους. 
Τα ανωτέρω όργανα δεν απαλλάσσονται από την ευ-

θύνη τους κατά το προηγούµενο εδάφιο εάν, µε βάση το
πόρισµα ειδικού ελέγχου που διατάσσεται από τον Γενι-
κό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, αποδοθεί δόλος για
πράξεις ή παραλείψεις τους που συντέλεσαν στην παρα-
γραφή των δηµοσίων εσόδων, λόγω µη λήψης ή µη ολο-
κλήρωσης όλων των προβλεποµένων µέτρων αναγκα-
στικής είσπραξης, µε σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρί-
του.

2. Τυχόν καταλογισµός κατ' εφαρµογή των διατάξεων
του παρόντος άρθρου διενεργείται από το κατά νόµο αρ-
µόδιο όργανο. 

3. Οι ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου υπερισχύουν κά-
θε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης. 

4. Το άρθρο 163 του π.δ. 16/1989 (Α΄ 6) καταργείται. 
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 4 της παρού-

σας υποπαραγράφου έχουν εφαρµογή και στις κατά την
έναρξη ισχύος αυτών εκκρεµείς υποθέσεις. Εκκρεµείς
σε οποιοδήποτε βαθµό διώξεις συνεχίζονται µόνο µε βά-
ση το πόρισµα ειδικού ελέγχου της παραγράφου 1, εφό-
σον µε αυτό αποδίδεται δόλος στο διωκόµενο µε σκοπό
ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου. Κατά τη διάρκεια της
προσωρινής αναστολής των ανωτέρω διώξεων αναστέλ-
λεται και η παραγραφή του πειθαρχικού και ποινικού αδι-
κήµατος. 
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ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10: ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕ-
ΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ορισµοί

Για τους σκοπούς του παρόντος νόµου, οι πιο κάτω ό-
ροι έχουν την ακόλουθη έννοια:

1. Δαπάνες µετακίνησης: τα ποσά που αναγνωρίζει ο
φορέας για: α. τα έξοδα κίνησης, β. τα έξοδα διανυκτέ-
ρευσης, γ. την ηµερήσια αποζηµίωση, δ. τα έξοδα εγκα-
τάστασης και µεταφοράς οικοσκευής και ε. το επίδοµα
αλλοδαπής.

2. Έξοδα κίνησης: το αντίτιµο των εισιτηρίων των µέ-
σων µαζικής µεταφοράς (ή συγκοινωνιακών µέσων) ή
της κάρτας απεριόριστων διαδροµών, η δαπάνη χιλιοµε-
τρικής αποζηµίωσης λόγω χρησιµοποίησης ιδιωτικής
χρήσης (Ι.Χ.) ή µισθωµένου µεταφορικού µέσου αν επι-
τρέπεται η χρήση του, η δαπάνη διοδίων, ο ναύλος οχή-
µατος σε µετακινήσεις µε θαλάσσιο µέσο µεταφοράς, η
µίσθωση οχήµατος αν επιτρέπεται η χρήση του, καθώς
και το ποσό της παραγράφου 8 του άρθρου 6. 

3. Έξοδα διανυκτέρευσης: το αναγνωριζόµενο ποσό
για κάθε τύπο ξενοδοχειακής µονάδας ή ενοικιαζόµενου
καταλύµατος.

4. Ηµερήσια αποζηµίωση: το χρηµατικό ποσό, το οποίο
καταβάλλεται στον µετακινούµενο για την κάλυψη κυ-
ρίως των εξόδων διατροφής, κατά τη µετακίνηση και πα-
ραµονή του εκτός έδρας.

5. Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής: το ποσό που ανα-
γνωρίζεται για τη µεταφορά του οικιακού εξοπλισµού,
της επίπλωσης, του ρουχισµού και των ατοµικών ειδών,
πλην του αυτοκινήτου.

6. Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής: Το ποσό που κατα-
βάλλεται µηνιαίως στον µετακινούµενο στο εξωτερικό,
εφόσον η παραµονή του εκεί υπερβαίνει το διάστηµα
των τριάντα (30) ηµερών.

7. Έδρα: το κατάστηµα της Υπηρεσίας, όπου υπηρετεί
ο µετακινούµενος, ή η κατοικία του αν αυτή βρίσκεται
πλησιέστερα στον τόπο προορισµού ή αν ο µετακινούµε-
νος είναι ιδιώτης. 

8. Εντός έδρας µετακίνηση: η µετακίνηση µέχρι πενή-
ντα (50) χιλιόµετρα από την έδρα του µετακινουµένου ή
µέχρι είκοσι (20) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από την
ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα. Αν
η µετακίνηση πραγµατοποιείται και στην ηπειρωτική και
στη νησιωτική Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα
του µετακινουµένου µέχρι τον τόπο προορισµού υπολο-
γίζεται σε χιλιόµετρα. 

9. Εκτός έδρας µετακίνηση: η µετακίνηση πέραν των
πενήντα (50) χιλιοµέτρων από την έδρα του µετακινου-
µένου ή πέραν των είκοσι (20) ναυτικών µιλίων για µετα-
κινήσεις από την ηπειρωτική προς τη νησιωτική Χώρα και
αντίστροφα ή ανεξάρτητα από απόσταση για µετακίνηση
από νησί σε νησί. Αν η µετακίνηση πραγµατοποιείται και
στην ηπειρωτική και στη νησιωτική Χώρα, η συνολική α-
πόσταση από την έδρα του µετακινουµένου µέχρι τον
τόπο προορισµού υπολογίζεται σε χιλιόµετρα. 

10. Εκτός έδρας ηµέρα: κάθε ηµέρα µετακίνησης ε-
κτός έδρας του µετακινουµένου, ανεξάρτητα εάν διανυ-

κτερεύει ή επιστρέφει αυθηµερόν. Στις ηµέρες εκτός έ-
δρας περιλαµβάνεται και η ηµέρα επιστροφής, εφόσον
αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης εργασιών.

11. Διαδοχική µετακίνηση: η µετάβαση διαδοχικά σε
περισσότερες από µία περιοχές για εκτέλεση υπηρεσίας
σε καθεµιά από αυτές.

12. Διανυκτέρευση: η διαµονή του µετακινουµένου,
κατά τις νυκτερινές ώρες στην εκτός έδρας µετακίνησή
του.

13. Ηµιδιατροφή: πρωινό και ένα γεύµα (µεσηµεριανό
ή βραδινό)

14. Κατοικία : ο τόπος όπου το πρόσωπο έχει την κύρια
και µόνιµη εγκατάστασή του.

15. Μέλη οικογένειας: ο σύζυγος, τα άγαµα τέκνα του
µέχρι του δέκατου όγδοου (18ου) έτους της ηλικίας τους
συµπληρωµένου ή µέχρι του εικοστού τέταρτου (24ου),
εφόσον φοιτούν σε ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ι-
δρύµατα ή σε Ι.Ε.Κ. δηµόσια ή ιδιωτικά ή σε περίπτωση
σωµατικής ή πνευµατικής αναπηρίας για άσκηση βιοπο-
ριστικού επαγγέλµατος µε αναπηρία σε ποσοστό τουλά-
χιστον πενήντα τοις εκατό (50%).

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρµογής 

1. Στις διατάξεις του παρόντος νόµου υπάγονται οι µε-
τακινούµενοι µε οποιαδήποτε ιδιότητα, µε εντολή φορέα
του Δηµοσίου, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. στ΄ του
άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), συµπεριλαµβανο-
µένων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) µε
νοµική προσωπικότητα, των Οργανισµών Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθµού, των νοµικών προ-
σώπων δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), των Οργανισµών
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.) και των φορέων της πε-
ρίπτωσης 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄ του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), στο εσωτερικό ή
το εξωτερικό, για εκτέλεση ή παροχή υπηρεσίας, ειδική
αποστολή, για συµµετοχή σε ηµερίδες, διηµερίδες, συ-
νέδρια, σεµινάρια, εκπαίδευση και µετεκπαίδευση, κα-
θώς και οι µετατιθέµενοι, αποσπώµενοι ή τοποθετούµε-
νοι. 

2. Στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος νόµου δεν εµπί-
πτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης
προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραµ-
µάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λ.π.) των
Ερευνητικών Κέντρων, καθώς και των Ερευνητικών Κέ-
ντρων των Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι., που χρηµατοδοτούνται απο-
κλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς ορ-
γανισµούς ή ιδιωτικά κονδύλια, εφόσον η σχετική δαπά-
νη καλύπτεται από τα προγράµµατα ή τα έργα αυτά, για
τις ανάγκες των οποίων µετακινούνται. 

3. Κατά την εφαρµογή του παρόντος νόµου οι αρµό-
διες υπηρεσίες υποχρεούνται να αντιµετωπίζουν µε τον
προσφορότερο και οικονοµικότερο τρόπο την κάλυψη
των πραγµατικών αναγκών µετακίνησης. 

Άρθρο 3
Ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας

1. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο αριθµός των επι-
τρεπόµενων κατ’ έτος ηµερών εκτός έδρας των µετακι-
νούµενων προσώπων για οποιαδήποτε από τις αιτίες της
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παρ. 1 του άρθρου 2, ανάλογα µε τον κλάδο, την κατη-
γορία, την ειδικότητα που ανήκουν ή την ιδιότητά τους
και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο,
τις εξήντα (60). Το όριο αυτό δεν προσαυξάνεται στις
περιπτώσεις ανάθεσης καθηκόντων άλλου κλάδου ή ει-
δικότητας ή σε περίπτωση µετακίνησης εκτός έδρας υπό
άλλη ιδιότητα. 
Με απόφαση του αρµόδιου Συντονιστή Αποκεντρωµέ-

νης Διοίκησης (πρώην Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµέ-
νης Διοίκησης) καθορίζονται τα θέµατα του α΄ εδαφίου
για τους υπαλλήλους που υπηρετούν στους Ο.Τ.Α. πρώ-
του και δεύτερου βαθµού.

2. Με κοινή απόφαση του αρµόδιου Υπουργού και του
Υπουργού Οικονοµικών επιτρέπεται η υπέρβαση του α-
νωτάτου ορίου των ηµερών εκτός έδρας: 

α) για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων έκτακτων και
απρόβλεπτων γεγονότων όπως είναι οι θεοµηνίες, οι
πυρκαγιές, οι επιδηµίες ή η κήρυξη συγκεκριµένης πε-
ριοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, µέχρι τριάντα
(30) ηµέρες ετησίως,

β) για µετακινήσεις των µηχανικών για τις ανάγκες ε-
λέγχου και επίβλεψης µελετών και έργων, των υπαλλή-
λων του Υπουργείου Οικονοµικών για τις ανάγκες των
εν γένει ελέγχων, των γεωτεχνικών υπαλλήλων για τις
ανάγκες εφαρµογής σχετικών προγραµµάτων και ελέγ-
χων, των υπαλλήλων της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής
και της Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην Δηµόσιας Τά-
ξης και Προστασίας του Πολίτη) και του Σώµατος Επιθε-
ωρητών Εργασίας, µέχρι τριάντα (30) ηµέρες ετησίως
και 

γ) ειδικά για έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες, µέχρι εί-
κοσι (20) ηµέρες ετησίως. 
Στην απόφαση αυτή προσδιορίζονται οι ειδικότητες

και τα συγκεκριµένα υπηρεσιακά καθήκοντα που αφορά
η υπέρβαση, καθώς και ο αριθµός ηµερών αυτής µέχρι
του ανωτέρω αριθµού ηµερών. Οι αποφάσεις της παρα-
γράφου αυτής εκδίδονται µετά την εξάντληση του ανώ-
τατου ορίου και µε δυνατότητα αναδροµικής ισχύος δύο
(2) µηνών. 

3. Με κοινή απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουρ-
γού και του Υπουργού Οικονοµικών, µπορεί να καθορίζο-
νται οι ηµέρες µετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και
πέραν των ανωτέρω ορίων των παραγράφων 1 και 2 και
µέχρι διακόσιες (200) ηµέρες συνολικά για τις µετακινή-
σεις εκτός έδρας: α) των πληρωµάτων του Ε.Κ.Α.Β., β)
των τεχνικών και δηµοσιογράφων της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., γ) του
προσωπικού κλάδου Γεωπόνων και Κτηνιάτρων του Ειδι-
κού Λογαριασµού Γεωργικών Αποζηµιώσεων (Ε.Λ.Γ.Α.),
και του προσωπικού του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., για τους επιτό-
πιους φυσικούς ελέγχους που υποχρεούται να διενεργεί
σύµφωνα µε τους κανονισµούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και προκειµένου για τους υπαλλήλους της Επιτροπής Ε-
ποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων για τη διενέργεια ελέγ-
χου λειτουργίας των επιχειρήσεων καζίνο, µέχρι διακό-
σιες σαράντα (240) ηµέρες συνολικά.

Άρθρο 4
Αποφάσεις µετακίνησης

1. Οι αποφάσεις µετακίνησης για τους υπαλλήλους και
λειτουργούς των Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων εκδίδονται από τον αρµόδιο Υπουργό ή τον
Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης (πρώην Γενικό

Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης) αντίστοιχα ή το
κατά νόµο εξουσιοδοτηµένο όργανο. Για το προσωπικό
των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών οι αποφάσεις µε-
τακίνησης εκδίδονται από τους Προέδρους αυτών ή το
εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο, ενώ για το προ-
σωπικό των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού δι-
καίου και των δηµοσίων επιχειρήσεων οι αποφάσεις εκ-
δίδονται από το συλλογικό όργανο διοίκησης ή το εξου-
σιοδοτηµένο από αυτό όργανο. Οι αποφάσεις µετακίνη-
σης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. δεύτερου βαθµού εκδί-
δονται από τον Περιφερειάρχη ή από το κατά το νόµο ε-
ξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο. Οι αποφάσεις µετα-
κίνησης των υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού εκ-
δίδονται από τον Δήµαρχο ή από το κατά το νόµο εξου-
σιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.

2. Οι αποφάσεις µετακίνησης για τους ιδιώτες εκδίδο-
νται από το αρµόδιο κατά την παράγραφο 1 όργανο του
φορέα για λογαριασµό του οποίου πραγµατοποιείται η
µετακίνηση.

3. Οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται µε την απα-
ραίτητη προϋπόθεση ότι υπάρχει η σχετική πίστωση
στον προϋπολογισµό του οικείου φορέα και η βεβαίωση
δέσµευσης αυτής κατά τις διατάξεις του Δηµοσίου Λογι-
στικού.

4. Οι αποφάσεις µετακίνησης εκδίδονται πριν από την
ηµεροµηνία αναχώρησης του µετακινουµένου, περιλαµ-
βάνουν απαραίτητα το ονοµατεπώνυµο, την ιδιότητά
του, τον κλάδο ή την ειδικότητα, την ηµεροµηνία αναχώ-
ρησης, έναρξης και λήξης των εργασιών και επιστροφής,
τον αριθµό των ηµερών και των διανυκτερεύσεων, την
πλήρη και σαφή αιτιολογία της µετακίνησης, τον τόπο
και το µέσο αυτής, το ποσό της εκτιµώµενης δαπάνης
και την αντίστοιχη βεβαίωση δέσµευσης πίστωσης για τη
συγκεκριµένη µετακίνηση, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο
που απαιτείται και ορίζεται ρητά από τις διατάξεις του
παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας µετα-
κίνησης µε προφορική εντολή, παρέχεται και γραπτή έ-
γκριση µε έκδοση σχετικής απόφασης µετακίνησης, το
αργότερο µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την
ηµεροµηνία επιστροφής του µετακινουµένου στην έδρα
του.

Άρθρο 5
Θέσεις µετακινουµένων

1. Οι µετακινούµενοι στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό
δικαιούνται να ταξιδεύουν, ανάλογα µε την ιδιότητά
τους και το βαθµό που κατέχουν, στις παρακάτω θέσεις:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι
Με πλοίο και τρένο στην Α΄ θέση µε δικαίωµα χρήσης

κλινάµαξας Α΄θέσης και µε αεροπλάνο στην οικονοµική
θέση, για το εξωτερικό και εσωτερικό οι παρακάτω :
α. Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων, Συντονιστές Απο-

κεντρωµένων Διοικήσεων (πρώην Γενικοί Γραµµατείς Α-
ποκεντρωµένων Διοικήσεων), Περιφερειάρχες, Δήµαρ-
χοι δήµων µε πληθυσµό άνω των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) κατοίκων, Πρέσβεις, Πληρεξούσιοι Υπουργοί
Α΄ και Β΄ και αντίστοιχοι, Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι και
Εισαγγελείς Ανωτάτων Δικαστηρίων, Γενικός Επίτροπος
της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο και αντίστοιχοι,
Επίτροπος της Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο,
Πρόεδρος του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, Αρχη-
γός και Υπαρχηγός Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άµυνας
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(Γ.Ε.ΕΘ.Α.), Αρχηγοί Γενικών Επιτελείων, Αρχηγός Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας, Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώ-
µατος, Διοικητής Αγίου Όρους, Πρόεδροι Ανεξάρτητων
Διοικητικών Αρχών, Πρυτάνεις, Πρόεδροι Τ.Ε.Ι., Ειδικός
Νοµικός Σύµβουλος Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υ-
πουργείου Εξωτερικών, ο Πρόεδρος του Συµβουλίου Οι-
κονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.), ο Γενικός Διευθυ-
ντής του Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους
(Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
Οι σύζυγοι των ανωτέρω, όταν συνοδεύουν αυτούς ε-

πίσηµα.
β. Κατ’ απονοµή Πρέσβεις, Σύµβουλοι Πρεσβείας Α΄ ή

Β΄ και αντίστοιχοι, Σύµβουλοι της Επικρατείας, Αρεοπα-
γίτες, Σύµβουλοι του Ελεγκτικού Συνεδρίου και αντί-
στοιχοι, Αντεπίτροπος των Τακτικών Διοικητικών Δικα-
στηρίων, Αντιπρόεδρος και Νοµικοί Σύµβουλοι του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), Νοµικοί Σύµβου-
λοι της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Ε-
ξωτερικών, Αντεισαγγελείς Αρείου Πάγου, Πρόεδροι και
Εισαγγελείς Εφετών, Πάρεδροι Ανωτάτων Δικαστηρίων,
Εφέτες και Αντεισαγγελείς Εφετών, Πρόεδροι και Ει-
σαγγελείς Πρωτοδικών, Πάρεδροι του Ν.Σ.Κ., Επικεφα-
λής Νοµικών Προσώπων του Δηµόσιου Τοµέα και ΔΕΚΟ-
Πρόεδροι, Διοικητές, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύµ-
βουλοι – Αναπληρωτές Διοικητές, Υποδιοικητές, Γενικοί
Γραµµατείς Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α., Αντιπρυτάνεις, Καθηγη-
τές Α.Ε.Ι. και Πρόεδροι αναγνωρισµένων Ερευνητικών
Κέντρων, Αντιπρόεδροι και Καθηγητές Τ.Ε.Ι. όλων των
βαθµίδων, Ερευνητές, Διοικητής Στρατιάς, Γενικός Επι-
θεωρητής Στρατού, Αρχηγός Στόλου, Αρχηγός Τακτικής
Αεροπορίας, Αντιστράτηγοι, Υποστράτηγοι, Ταξίαρχοι
και αντίστοιχοι, Συνταγµατάρχες και αντίστοιχοι, Ειδικοί
Γραµµατείς, ο Γενικός Επιθεωρητής Δηµόσιας Διοίκη-
σης, Γενικοί Διευθυντές, Διευθύνοντες Σύµβουλοι Δηµό-
σιων Οργανισµών και Επιχειρήσεων, Προϊστάµενοι των
Ειδικών Γραφείων του Πολιτικού Γραφείου του Πρωθυ-
πουργού, Αναπληρωτής Διοικητής Αγίου Όρους, Αντιπε-
ριφερειάρχες, Πρόεδροι Περιφερειακών Συµβουλίων και
Επιτροπών, Αντιπρόεδρος και Σύµβουλοι του Α.Σ.Ε.Π.,
βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη, Αντιπρόεδροι και Μέλη ό-
λων των Ανεξάρτητων Αρχών και οι αναπληρωτές αυ-
τών, µέλη ΣΟΕ, Γενικός Επιθεωρητής Περιβάλλοντος, Ε-
θνικός Συντονιστής για την αντιµετώπιση των Ναρκωτι-
κών, Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος, Εισαγγελέ-
ας κατά της Διαφθοράς, Διευθυντές και αντίστοιχοι,
Προϊστάµενοι Υπηρεσιών επιπέδου Διεύθυνσης ή αντί-
στοιχης µονάδας, Επιθεωρητές, Ειδικοί Σύµβουλοι και
Ειδικοί Συνεργάτες, Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό του
άρθρου 33 του ν. 2190/1994 που υπηρετεί στα πολιτικά
γραφεία, Σχολικοί Σύµβουλοι, Σύµβουλοι Α΄ και Β΄ του
Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων
Δήµαρχοι δήµων µε πληθυσµό κάτω των τριακοσίων χι-
λιάδων (300.000) κατοίκων, Αντιδήµαρχοι και Αναπληρω-
τές Νοµικοί Σύµβουλοι Υπουργείου Εξωτερικών.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ
Με πλοίο και τρένο στη Β΄ θέση και στην οικονοµική

θέση µε αεροπλάνο, για το εξωτερικό και εσωτερικό, µε
δικαίωµα χρήσης κλινάµαξας Β΄ θέσης µόνο για το εξω-
τερικό, οι παρακάτω:
Γραµµατείς Πρεσβείας Α΄, Β΄, Γ΄ και αντίστοιχοι, Ει-

σηγητές Ανωτάτων Δικαστηρίων, Πρωτοδίκες και Αντει-
σαγγελείς Πρωτοδικών, Ειρηνοδίκες, Έµµισθοι Πάρε-
δροι Πρωτοδικών και αντίστοιχοι, Δικαστικοί Αντιπρόσω-
ποι του Ν.Σ.Κ., Νοµικοί Σύµβουλοι ή Δικηγόροι Νοµικών

Υπηρεσιών Δηµοσίου, Μέλη Περιφερειακών Συµβουλίων
και Επιτροπών, Εκτελεστικός Γραµµατέας της Περιφέ-
ρειας, Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και
της Επιχείρησης, Μέλη Δηµοτικών Συµβουλίων, Αντισυ-
νταγµατάρχες, Ταγµατάρχες και αντίστοιχοι, Λοχαγοί -
Υπολοχαγοί και αντίστοιχοι, Τµηµατάρχες και αντίστοι-
χοι, επιστηµονικοί συνεργάτες Σ.Ο.Ε., Προϊστάµενοι Υ-
πηρεσιών επιπέδου Τµήµατος ή ενδιάµεσου επιπέδου
µεταξύ Διεύθυνσης και Τµήµατος, Μέλη Διοικητικών
Συµβουλίων Ν.Π.Δ.Δ. και φορέων του ευρύτερου δηµό-
σιου τοµέα, νοµικοί συνεργάτες Υπουργείων, υπάλληλοι
των φορέων της παρ. 1 του άρθρου 2, µέλη Ε.Ε.ΔΙ.Π.
Α.Ε.Ι. και Ε.Ε.Π. Τ.Ε.Ι., λοιποί µετακινούµενοι.

2. Τα µέλη οικογενείας, όπου προβλέπεται από τις δια-
τάξεις του παρόντος, δικαιούνται να ταξιδεύουν στην ί-
δια θέση που ταξιδεύει ο υπάλληλος. 

3. Συνοδοί ασφαλείας, καθώς και οι συνοδοί των προ-
σώπων της επόµενης παραγράφου δικαιούνται την ίδια
θέση µε το πρόσωπο που συνοδεύουν.

4. Οι µετακινούµενοι για τους λόγους της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 2, που έχουν βαριά κινητική αναπηρία
(παραπληγία, τετραπληγία, ακρωτηριασµό και αναπηρίες
που φέρουν κλινικά την εικόνα παραπληγίας – τετρα-
πληγίας) µετακινούνται στην καταλληλότερη θέση για
την ανεµπόδιστη και ασφαλή µετακίνησή τους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 6
Έξοδα κίνησης εντός έδρας

1.α. Για τους επιµελητές και κλητήρες, 
β. για τους υπαλλήλους που ασκούν, σε εξαιρετικές

περιπτώσεις, παράλληλα µε τα κύρια καθήκοντά τους
χρέη επιµελητή όταν δεν υπάρχουν επιµελητές, και 
γ. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο-

χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών
κτιρίων του φορέα τους, 
τα αναγνωριζόµενα έξοδα κίνησης εντός έδρας περι-

λαµβάνουν µόνο το αντίτιµο των εισιτηρίων των µέσων
µαζικής µεταφοράς. Για τις περιπτώσεις α΄ και γ΄ δύνα-
ται, αντί του αντιτίµου των εισιτηρίων, να χορηγείται
κάρτα απεριορίστων διαδροµών. Για την αναγνώρισή
τους δεν απαιτείται γραπτή εντολή.

2. α. Για τους τεχνικούς υπαλλήλους και τους µηχανι-
κούς για την επίβλεψη και εκτέλεση των δηµόσιων έρ-
γων, όπως αυτά προσδιορίζονται από την εκάστοτε ισχύ-
ουσα νοµοθεσία, 
β. για τους τεχνικούς υπαλλήλους, κατηγορίας υπο-

χρεωτικής (Υ.Ε.) ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
τεχνικών υπηρεσιών για τη συντήρηση περιφερειακών
κτιρίων του φορέα τους, αν είναι αναγκαία για το σκοπό
της µετακίνησης η µεταφορά εξοπλισµού ή υλικών που
λόγω βάρους ή όγκου δεν µεταφέρονται µε συγκοινω-
νιακά µέσα, 
γ. για τους υπαλλήλους του τεχνικού εξοπλισµού των

Περιφερειών της χώρας, όπως χειριστές µηχανηµάτων,
οδηγοί αυτοκινήτων, τεχνίτες και εργάτες, για τις µετα-
κινήσεις τους από την έδρα της υπηρεσιακής τους µονά-
δας στον τόπο παροχής εργασίας τους µε αυθηµερόν ε-
πιστροφή, και 
δ. για υπαλλήλους που διενεργούν ελέγχους, επιθεω-
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ρήσεις, αυτοψίες ή δειγµατοληψίες ή συντήρηση σχο-
λείων, καθώς και επισκέψεις κοινωνικής, υγειονοµικής ή
ιατρικής µέριµνας, και µέχρι διακόσια πενήντα (250) χι-
λιόµετρα µηνιαίως, για όλες τις ως άνω περιπτώσεις, ε-
πιτρέπεται η χρήση εντός έδρας, ιδιωτικής χρήσης µετα-
φορικού µέσου, ύστερα από έγκριση του αρµόδιου οργά-
νου της παρ. 1 του άρθρου 4, µε προσωπική τους ευθύνη
για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά και εφόσον βεβαιώνεται αρ-
µοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιµο υπηρεσιακό όχηµα
για τις µετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις αυτές κα-
ταβάλλεται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του
άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων και ο τυχόν ναύλος του ο-
χήµατος σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέσο
µαζικής µεταφοράς.
Για τα επιπλέον χιλιόµετρα αναγνωρίζεται το αντίτιµο

του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων. 
3. Απαραίτητη προϋπόθεση για τις µετακινήσεις, κατά

την παρ. 2 είναι η ύπαρξη γραπτής εντολής του οικείου
προϊσταµένου, για χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσης µε-
ταφορικού µέσου. 

4. Αν δεν χρησιµοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης µεταφορι-
κό µέσο καταβάλλεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισι-
τηρίου του συγκοινωνιακού µέσου. 

5. Μίσθωση µεταφορικού µέσου επιτρέπεται όταν εί-
ναι αναγκαία η µεταφορά υλικών, που λόγω όγκου ή βά-
ρους δεν µεταφέρονται µε συγκοινωνιακά µέσα. 

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επι-
τρέπεται, για τα πρόσωπα της παρ. 2, η χρησιµοποίηση
επιβατικού αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης (ταξί) ή η µί-
σθωση επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης αν το
κόστος της µίσθωσης αυτής είναι µικρότερο από το αντί-
στοιχο της χρήσης ταξί, που αιτιολογείται στην απόφα-
ση µετακίνησης. Στην τελευταία περίπτωση αναγνωρίζε-
ται το ποσό του κόστους µίσθωσης και η χιλιοµετρική α-
ποζηµίωση.

7. Για τη µετάβαση των µετακινουµένων, που υπάγο-
νται στις διατάξεις του παρόντος νόµου, από την κατοι-
κία τους στην υπηρεσία τους και αντίστροφα, δεν ανα-
γνωρίζονται έξοδα µετακίνησης, ανεξάρτητα αν η κατοι-
κία του υπαλλήλου είναι εκτός ή εντός της έδρας της υ-
πηρεσίας του.

8. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν έχουν εφαρ-
µογή για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Δικαιοσύ-
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, κλάδου
επιµελητών δικαστηρίων, οι οποίοι ασχολούνται απο-
κλειστικά µε την επίδοση δικογράφων και στους υπαλλή-
λους των Δ.Ο.Υ. του Υπουργείου Οικονοµικών, κλάδου
επιµελητών, οι οποίοι ασχολούνται αποκλειστικά µε την
επίδοση φορολογικών εγγράφων και πράξεων διοικητι-
κής εκτέλεσης. Στους υπαλλήλους αυτούς χορηγούνται
πάγια έξοδα κίνησης σε µηνιαία βάση, ποσού πενήντα
(50) ευρώ ανά υπάλληλο.

Άρθρο 7
Έξοδα κίνησης εκτός έδρας

1. Τα αναγνωριζόµενα έξοδα κίνησης εκτός έδρας πε-
ριλαµβάνουν το αντίτιµο των εισιτηρίων όλων των απαι-
τούµενων µέσων µαζικής µεταφοράς που χρησιµοποιούν
οι µετακινούµενοι, για τις προβλεπόµενες από τις διατά-
ξεις του άρθρου 2 µετακινήσεις, εκτός της έδρας τους ό-
σο και κατά την επιστροφή τους σε αυτή. 

2. Οι µετακινούµενοι εκτός έδρας, κατά τις προβλεπό-

µενες από το άρθρο 2 µετακινήσεις τους, επιτρέπεται να
χρησιµοποιούν ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο, ύ-
στερα από έγκριση του αρµόδιου οργάνου της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 4, µε προσωπική τους ευθύνη για τυ-
χόν ατύχηµα ή ζηµία του αυτοκινήτου και εφόσον βεβαι-
ώνεται αρµοδίως ότι δεν υφίσταται διαθέσιµο υπηρεσια-
κό όχηµα για τις µετακινήσεις αυτές. Στις περιπτώσεις
αυτές καταβάλλεται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίω-
σης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, καθώς και ο ναύλος
αυτοκινήτου σε περίπτωση µετακίνησης µε θαλάσσιο µέ-
σο µαζικής µεταφοράς.

3. Η χρησιµοποίηση ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου επι-
τρέπεται στις εξής περιπτώσεις:
α. Για µετακινήσεις εκτός έδρας και µέσα στα όρια του

νοµού, ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από
συγκοινωνιακά µέσα.
β. Για τους υπαλλήλους των Περιφερειών, για µετακι-

νήσεις εκτός έδρας και µέσα στα όρια της Περιφέρειας,
ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοι-
νωνιακά µέσα.
γ. Για τους υπαλλήλους των Αποκεντρωµένων Διοική-

σεων, για µετακινήσεις εκτός έδρας και µέσα στα όρια
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
δ. Για λοιπές µετακινήσεις, εάν προβλέπεται στην ε-

ντολή διαδοχική µετακίνηση.
ε. Για µετακινήσεις στη νησιωτική χώρα, όταν στη

σχετική εντολή προβλέπεται διαδοχική µετακίνηση ε-
ντός του νησιού στο οποίο γίνεται η µετακίνηση.
Αν δεν χρησιµοποιηθεί ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό

µέσο, καταβάλλεται το αντίτιµο του φθηνότερου εισιτη-
ρίου. 

4. Αν χρησιµοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό
µέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις των περι-
πτώσεων α΄ έως δ΄ της παραγράφου 3, καταβάλλεται
µόνο το αντίτιµο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοι-
νωνιακού µέσου της αντίστοιχης διαδροµής.

5. Μίσθωση µεταφορικού µέσου επιτρέπεται όταν εί-
ναι αναγκαία η µεταφορά υλικών που λόγω όγκου ή βά-
ρους δεν µεταφέρονται µε συγκοινωνιακά µέσα. 

6. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επι-
τρέπεται η χρησιµοποίηση επιβατικού αυτοκινήτου δηµό-
σιας χρήσης (ταξί) ή η µίσθωση επιβατικού αυτοκινήτου
ιδιωτικής χρήσης αν το κόστος της µίσθωσης αυτής είναι
µικρότερο από το αντίστοιχο της χρήσης ταξί, γεγονός
που αιτιολογείται στην εντολή µετακίνησης. Στην τελευ-
ταία περίπτωση αναγνωρίζεται το ποσό του κόστους µί-
σθωσης και η χιλιοµετρική αποζηµίωση.

Άρθρο 8
Χιλιοµετρική αποζηµίωση 

Ανώτατο όριο κατά µήνα χιλιοµέτρων

Το ύψος της χιλιοµετρικής αποζηµίωσης για τις µετα-
κινήσεις εντός ή εκτός έδρας, όταν επιτρέπεται η χρησι-
µοποίηση ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου, καθορί-
ζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια
απόφαση µπορεί να καθορίζεται και το ανώτατο όριο των
κατά µήνα χιλιοµέτρων, που επιτρέπεται να πραγµατο-
ποιούν οι µετακινούµενοι µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορι-
κά µέσα εκτός έδρας. Μετά την εξάντληση του ανωτέρω
ορίου καταβάλλεται µόνο το αντίτιµο των εισιτηρίων των
φθηνότερων µέσων µαζικής µεταφοράς.
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Άρθρο 9
Μετακινήσεις προσωπικού Υπουργείου 
Πολιτισµού, Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Για µετακινήσεις του εκπαιδευτικού και λοιπού προ-
σωπικού του Υπουργείου Πολιτισµού, Παιδείας και Θρη-
σκευµάτων (Υ.Πο.Παι.Θ.), που µετέχει στην προετοιµα-
σία και διεξαγωγή των γενικών και ειδικών εξετάσεων,
κατά την περίοδο αυτών, επιτρέπεται η µετακίνηση ε-
ντός ή εκτός έδρας, µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέ-
σο, µε προσωπική ευθύνη για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά, µε
έγκριση του αρµόδιου οργάνου. Στην περίπτωση αυτή
καταβάλλεται η χιλιοµετρική αποζηµίωση του άρθρου 8. 

2. Στους εκπαιδευτικούς που µετακινούνται για τη συ-
µπλήρωση του εβδοµαδιαίου ωραρίου τους αναγνωρίζε-
ται η δαπάνη χιλιοµετρικής αποζηµίωσης του άρθρου 8,
η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιµοποίησης ιδιωτι-
κής χρήσης µεταφορικού µέσου ή το αντίτιµο των εισιτη-
ρίων των χρησιµοποιούµενων µέσων µαζικής µεταφο-
ράς. 

Άρθρο 10
Έξοδα Διανυκτέρευσης

1. Έξοδα διανυκτέρευσης αναγνωρίζονται:
α. Όταν η απόσταση από την έδρα του µετακινουµέ-

νου είναι µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµε-
τρα, εφόσον αυτός κινείται µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρε-
σιακό αυτοκίνητο και µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι
(120) χιλιόµετρα, όταν κινείται µε συγκοινωνιακό µέσο.
Για µετακινήσεις από την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώ-
ρα και αντίστροφα ή από νησί σε νησί σε απόσταση µε-
γαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά µίλια. Αν η µετακίνηση
λαµβάνει χώρα και στην ηπειρωτική και στη νησιωτική
Χώρα, η συνολική απόσταση από την έδρα του µετακι-
νούµενου µέχρι τον τόπο προορισµού υπολογίζεται σε
χιλιόµετρα. 
β. Όταν υπάρχει αντικειµενική αδυναµία επιστροφής,

ανεξάρτητα από τις προϋποθέσεις της προηγούµενης
περίπτωσης, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυ-
νοµική, λιµενική ή αερολιµενική Αρχή.

2. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης αναγνωρίζε-
ται ανάλογα µε την κατηγορία, στην οποία εντάσσονται
οι δικαιούχοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του πα-
ρόντος και βάσει του καταβληθέντος ποσού, και ορίζεται
ως εξής:
α. Κατηγορία Ι, µέχρι 80 ευρώ ανά διανυκτέρευση
β. Κατηγορία ΙΙ, µέχρι 60 ευρώ ανά διανυκτέρευση
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις ε-

κατό (20%) για διαµονή εντός των ορίων των δήµων Α-
θηνών και Θεσσαλονίκης. Σε περίπτωση διανυκτέρευσης
σε κατάλυµα κόστους υψηλότερου του οριζόµενου, ανά
κατηγορία στην παρούσα παράγραφο, η δαπάνη ανα-
γνωρίζεται µέχρι του οριζόµενου αυτού ποσού. 
Ποσά διανυκτέρευσης υψηλότερα από αυτά της πα-

ρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπονται,
παύουν να ισχύουν. 

3. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα διανυκτέρευσης όταν
άλλος φορέας από αυτόν που εκδίδει την εντολή µετακί-
νησης, καλύπτει αυτά.

4. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των
προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαµένουν
στο ίδιο ξενοδοχείο µε το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 11
Ηµερήσια αποζηµίωση

1. Η ηµερήσια αποζηµίωση ορίζεται στο ποσό των σα-
ράντα (40) ευρώ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθµό
του µετακινουµένου. 
Ποσά ηµερήσιας αποζηµίωσης υψηλότερα από αυτό

της παρούσας παραγράφου, από όπου και αν προβλέπο-
νται, παύουν να ισχύουν. 

2. Η ηµερήσια αποζηµίωση της προηγούµενης παρα-
γράφου καταβάλλεται:
Α. Ολόκληρη:
α. Όταν καταβάλλονται δαπάνες διανυκτέρευσης,

σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10. 
β. Όταν η διανυκτέρευση πραγµατοποιείται σε φιλικό

σπίτι σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 10.
γ. Όταν οι µετακινούµενοι, κατά την επιστροφή τους,

είναι υποχρεωµένοι, λόγω των συγκοινωνιακών συνθη-
κών, να διανυκτερεύσουν σε πλοίο ή σε τρένο.

δ. Όταν οι µετακινούµενοι διανυκτερεύουν στην ύπαι-
θρο.
ε. Για την ηµέρα επιστροφής, όταν συµπίπτει µε την η-

µέρα λήξης εργασιών.
Β. Κατά το ήµισυ:
α. Αν παρέχεται ηµιδιατροφή και
β. Όταν ο µετακινούµενος επιστρέφει αυθηµερόν και η

απόσταση του προορισµού από την έδρα του είναι: αα)
µεγαλύτερη από εκατόν εξήντα (160) χιλιόµετρα, εφό-
σον κινείται µε ιδιωτικής χρήσης ή υπηρεσιακό αυτοκίνη-
το, ή ββ) µεγαλύτερη από εκατόν είκοσι (120) χιλιόµε-
τρα, όταν κινείται µε συγκοινωνιακό µέσο, ή γγ) µεγαλύ-
τερη από είκοσι (20) ναυτικά µίλια για µετακινήσεις από
την ηπειρωτική στη νησιωτική Χώρα και αντίστροφα ή α-
πό νησί σε νησί. 
Γ. Κατά το ένα τέταρτο (1/4) για τις αυθηµερόν εκτός

έδρας µετακινήσεις.
Δ. Δεν καταβάλλεται ηµερήσια αποζηµίωση όταν πα-

ρέχεται πλήρης διατροφή.

Άρθρο 12
Ειδικές περιπτώσεις µετακινήσεων

Δηµόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, που καλούνται α-
πό τις ανακριτικές και δικαστικές Αρχές να µετακινηθούν
εκτός έδρας, ως µάρτυρες ή τεχνικοί σύµβουλοι για υπό-
θεση που σχετίζεται µε την υπηρεσία τους, θεωρείται ό-
τι µετακινούνται για εκτέλεση υπηρεσίας και γι’ αυτούς
αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ηµερήσια αποζηµίωση
και έξοδα διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις
του παρόντος. Οι ανωτέρω δεν δικαιούνται παράλληλα
αντίστοιχη αποζηµίωση που χορηγείται από τα Δικαστή-
ρια.
Οι ηµέρες εκτός έδρας του παρόντος άρθρου δεν προ-

σµετρούνται στο όριο των ηµερών του άρθρου 3.

Άρθρο 13
Έξοδα απόσπασης

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα απόσπασης: 
α. Για τους αποσπώµενους µε αίτησή τους.
β. Για τους υπαλλήλους, οι οποίοι παραµένουν στη θέ-

ση που αποσπάστηκαν κατά παράταση της αρχικής από-
σπασης. 
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2. Για τους λειτουργούς ή υπαλλήλους που αποσπώ-
νται σε άλλη Υπηρεσία από αυτή που ανήκει η οργανική
τους θέση, αναγνωρίζονται:
α. Σε περίπτωση αυθηµερόν επιστροφής, το αντίτιµο

του εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής ή χιλιοµετρική
αποζηµίωση και δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιµο-
ποίησης ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου, καθώς
και ο ναύλος οχήµατος σε µετακινήσεις µε θαλάσσιο µέ-
σο µεταφοράς. Σε κάθε περίπτωση η µηνιαία δαπάνη της
παρούσας παραγράφου δεν µπορεί να υπερβαίνει το πο-
σό που προβλέπεται στην επόµενη περίπτωση.
β. Σε περίπτωση εγκατάστασης στον τόπο της από-

σπασης για αποστάσεις άνω των εβδοµήντα (70) χιλιο-
µέτρων ή είκοσι (20) ναυτικών µιλίων για απόσπαση από
την ηπειρωτική στη νησιωτική χώρα και αντίστροφα ή α-
πό νησί σε νησί, για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα (1) έ-
τος, αναγνωρίζονται, πέραν του αντιτίµου του φθηνότε-
ρου εισιτηρίου µετάβασης και επιστροφής του ιδίου και
των µελών της οικογένειάς του ή της χιλιοµετρικής απο-
ζηµίωσης και της δαπάνης διοδίων, σε περίπτωση χρησι-
µοποίησης ιδιωτικής χρήσης µεταφορικού µέσου, κατά
την έναρξη και λήξη της απόσπασης και δαπάνη ξενοδο-
χείου ή µίσθωσης επιπλωµένης ή µη κατοικίας, µέχρι το
ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ µηνιαίως και µέχρι διά-
στηµα ενός (1) έτους. 
Στις περιπτώσεις φορολογικών ελέγχων και στελέχω-

σης περιφερειακών αερολιµένων κατά τους µήνες Μάιο-
Οκτώβριο αναγνωρίζεται δαπάνη ξενοδοχείου ή µίσθω-
σης επιπλωµένης ή µη κατοικίας και µέχρι του ποσού
των οκτακοσίων (800) ευρώ µηνιαίως. 

Τα ανωτέρω ποσά µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
γ. Αν η απόσπαση έχει διάρκεια µεγαλύτερη του ενός

(1) έτους, αναγνωρίζεται, πέραν από τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, το αντί-
τιµο της δαπάνης µεταφοράς οικοσκευής του µετακινου-
µένου, που καταβάλλεται µε την προσκόµιση φορτωτι-
κής ή άλλων επίσηµων παραστατικών στοιχείων και µέ-
χρι το εκάστοτε βασικό ποσό της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 14. 

Άρθρο 14
Έξοδα µετάθεσης

1. Δεν αναγνωρίζονται έξοδα µετάθεσης:
α. Για τον νεοδιοριζόµενο υπάλληλο ή λειτουργό, για

τη µετάβασή του από τον τόπο κατοικίας του στον τόπο
διορισµού του.
β. Για τον µετατιθέµενο µε αίτησή του.
γ. Για τον µετατιθέµενο σε συνέχεια απόσπασής του

στον ίδιο τόπο, εφόσον καταβλήθηκαν τα έξοδα από-
σπασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 13.

2. Για τον µετατιθέµενο, που εγκαθίσταται σε άλλο τό-
πο από αυτόν της µετάθεσής του, αναγνωρίζονται έξοδα
µετάθεσης για τον τόπο της µετάθεσής του. 

3. Σε περίπτωση µετάθεσης αναγνωρίζεται το αντίτιµο
του φθηνότερου εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων
του ιδίου και των µελών της οικογένειάς του, εφόσον
τον ακολουθούν, ή η χιλιοµετρική αποζηµίωση, η δαπάνη
διοδίων και ο ναύλος οχήµατος σε περίπτωση µετάβα-
σης µε ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο.

Αν τα µέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συ-
νταξιδεύουν µε αυτόν, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους
βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά µετακινούνται
πριν από τη συµπλήρωση εξαµήνου από την ηµεροµηνία
που µετακινήθηκε ο υπάλληλος.

4. Στον µετακινούµενο λόγω µετάθεσης, καταβάλλε-
ται, µε την προσκόµιση της φορτωτικής ή άλλων επίση-
µων παραστατικών στοιχείων, ως έξοδα µεταφοράς οι-
κοσκευής, βασικό ποσό πεντακοσίων (500) ευρώ για µε-
τακίνηση µέχρι εκατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα από
τον τόπο µετάθεσης. Για απόσταση µεγαλύτερη από ε-
κατόν πενήντα (150) χιλιόµετρα προστίθενται εξήντα λε-
πτά του ευρώ (0,60 €) ανά χιλιόµετρο. Σε κάθε περίπτω-
ση το συνολικό ποσό των εξόδων µεταφοράς οικοσκευ-
ής δεν µπορεί να υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

5. Στην περίπτωση µετάθεσης των δύο συζύγων στον
ίδιο τόπο, τα έξοδα µετακίνησης των µελών της οικογέ-
νειας, καθώς και το ποσό της παραγράφου 4 του παρό-
ντος άρθρου, αναγνωρίζονται για τον ένα από τους δύο
συζύγους. 

Άρθρο 15
Δαπάνες µετακίνησης στελεχών των 

Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας

Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εθνικής Άµυνας,
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (πρώην
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και Οικονο-
µίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού (πρώην Ναυτι-
λίας και Αιγαίου), εντός αποκλειστικής προθεσµίας εν-
νέα (9) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, κα-
θορίζονται το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβο-
λής των δαπανών µετακίνησης εσωτερικού και η αποζη-
µίωση εκπαίδευσης στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµε-
ων και των Σωµάτων Ασφαλείας. Μέχρι την έκδοση του
προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, ε-
ξακολουθεί να ισχύει το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο
που καθορίζει τον τρόπο αποζηµίωσης των µετακινήσε-
ων των ανωτέρω στελεχών. Στην περίπτωση µη έκδοσης
του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, εντός της ανωτέ-
ρω προθεσµίας, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του παρό-
ντος νόµου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Άρθρο 16
Δαπάνες µετακίνησης 

Επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής

1. Για τους µετακινουµένους που υπάγονται στις δια-
τάξεις του παρόντος νόµου και µεταβαίνουν µε εντολή
των αρµόδιων οργάνων του φορέα της παραγράφου 1
του άρθρου 4 , για εκτέλεση υπηρεσίας ή µε ειδική απο-
στολή ή για εκπαίδευση στο εξωτερικό µέχρι τριάντα
(30) ηµέρες, αναγνωρίζονται το αντίτιµο του εισιτηρίου
των συγκοινωνιακών µέσων, ηµερήσια αποζηµίωση και
έξοδα διανυκτέρευσης.

2. Για χρονικό διάστηµα άνω των τριάντα (30) ηµερών,
για τους ανωτέρω, καθώς επίσης και γι’ αυτούς που το-
ποθετούνται, µετατίθενται ή αποσπώνται, αναγνωρίζο-
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νται το αντίτιµο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέ-
σων και επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής σε ποσοστό επί
του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής του Έλληνα πρέ-
σβη της χώρας όπου υπηρετούν, το οποίο καθορίζεται µε
κοινή απόφαση: 
α. των Υπουργών Εξωτερικών και Οικονοµικών για

τους πολιτικούς υπαλλήλους, 
β. των Υπουργών Εθνικής Άµυνας, Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Υποδοµών,
Ναυτιλίας και Τουρισµού, Εξωτερικών και Οικονοµικών
για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµά-
των Ασφαλείας, µε εξαίρεση τις ειδικές περιπτώσεις του
άρθρου 18. 

3. Με τις ίδιες αποφάσεις καθορίζονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις χορήγησης και καταβολής του ανωτέρω
επιδόµατος.

4. Στο πολιτικό και στρατιωτικό προσωπικό που έχει
τοποθετηθεί, µετατεθεί ή αποσπαστεί στο εξωτερικό ή έ-
χει µεταβεί για εκπαίδευση ή εκτέλεση υπηρεσίας για
χρονικό διάστηµα άνω των τριάντα (30) ηµερών και µε-
τακινείται µε ειδική αποστολή ή για εκτέλεση υπηρεσίας
ή για εκπαίδευση από την έδρα του στην ίδια ή άλλη χώ-
ρα του εξωτερικού, αναγνωρίζονται, πέραν του επιδόµα-
τος υπηρεσίας αλλοδαπής της παραγράφου 2, το αντίτι-
µο του εισιτηρίου των συγκοινωνιακών µέσων καθώς και
δαπάνες διανυκτέρευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 19 µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 1 του
άρθρου 3. Οι εν λόγω δαπάνες αναγνωρίζονται εφόσον
δεν καλύπτονται από άλλο φορέα.

5. Οι µετακινούµενοι από το εσωτερικό στο εξωτερικό
και αντίστροφα, καθώς και οι µετακινούµενοι εντός της
ίδιας ή άλλης χώρας του εξωτερικού, µπορούν να χρησι-
µοποιούν ιδιωτικής χρήσης µεταφορικό µέσο, µε έγκριση
του αρµόδιου οργάνου και µε προσωπική τους ευθύνη
για τυχόν ατύχηµα ή ζηµιά. Στην περίπτωση αυτή κατα-
βάλλεται η χιλιοµετρική αποζηµίωση του άρθρου 8. Η α-
ποζηµίωση αυτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει συνολικά
το αντίτιµο του αεροπορικού εισιτηρίου και, αν η διαδρο-
µή αυτή δεν καλύπτεται από αεροπορική σύνδεση, τη
δαπάνη του αντίστοιχου συγκοινωνιακού µέσου. Όταν η
µετακίνηση γίνεται µε άλλο µέσο, εκτός αεροπορικού ή
ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτου, καταβάλλεται το αντίτιµο
του εισιτηρίου του µεταφορικού µέσου, του οποίου έγινε
χρήση.

6. Το ποσό του επιδόµατος υπηρεσίας αλλοδαπής της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου καταβάλλεται µει-
ωµένο, κατά περίπτωση, ως εξής:
α. κατά σαράντα τοις εκατό (40%), αν παρέχεται δω-

ρεάν διανυκτέρευση από φορέα άλλον από εκείνον που
ανήκει ο µετακινούµενος,
β. κατά πενήντα τοις εκατό (50%), αν παρέχεται δωρε-

άν διανυκτέρευση και ηµιδιατροφή από άλλο φορέα,
γ. κατά εβδοµήντα τοις εκατό (70%), αν παρέχεται δω-

ρεάν διανυκτέρευση και πλήρης διατροφή από άλλο φο-
ρέα. 

7. Το ανωτέρω επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής περικό-
πτεται κατά το ποσό της αποζηµίωσης ή αµοιβής που κα-
ταβάλλεται από οποιονδήποτε άλλο φορέα ή πηγή. 

8. Δεν καταβάλλεται επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής
αν προβλέπεται άλλο ποσό για την ίδια αιτία µε ειδική
διάταξη νόµου που διατηρείται σύµφωνα µε το άρθρο 26.

Άρθρο 17
Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού

1. Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καταβάλλεται
σε ευρώ, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εντάσ-
σονται οι µετακινούµενοι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 5 και την κατάταξη των χωρών σύµφωνα µε το
Παράρτηµα 1 που επισυνάπτεται στον παρόντα νόµο και
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΩΡΑΣ Α Β Γ

α. Κατηγορία Ι : 100 € 80 € 60 €

β. Κατηγορία ΙΙ : 80 € 60 € 50 €

2. Η καθοριζόµενη µε τις διατάξεις του παρόντος άρ-
θρου ηµερήσια αποζηµίωση µπορεί να αναπροσαρµόζε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Με όµοια α-
πόφαση µπορεί να ανακαθορίζεται και η κατάταξη των
χωρών του Παραρτήµατος 1. 

3. Η ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καταβάλλεται
ως εξής:
Α. Ολόκληρη:
α. Για την ηµέρα µετάβασης, καθώς και την ηµέρα επι-

στροφής µόνο όταν αυτή συµπίπτει µε την ηµέρα λήξης
εργασιών.
β. Για κάθε ηµέρα παραµονής και διανυκτέρευσης στη

χώρα µετάβασης.
Β. Μειωµένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%):
α. Όταν πραγµατοποιείται µετακίνηση των υπηρετού-

ντων στο εξωτερικό για εκτέλεση υπηρεσίας ή µε ειδική
αποστολή ή εκπαίδευση στην ίδια ή άλλη χώρα του εξω-
τερικού µε αυθηµερόν επάνοδο στην έδρα τους.
β. Σε περίπτωση αυθηµερόν µετάβασης και επιστρο-

φής από την Ελλάδα στο εξωτερικό.
γ. Σε περίπτωση που παρέχεται ηµιδιατροφή.
Γ. Μειωµένη κατά εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%),

σε περίπτωση µετακίνησης µε πληρωµένα ή καλυµµένα
όλα τα έξοδα διατροφής και διανυκτέρευσης.
Δ. Σε περίπτωση καταβολής µέρους της αποζηµίωσης

αυτής από άλλο φορέα, καταβάλλεται ποσό µέχρι τη συ-
µπλήρωση του ποσού της αποζηµίωσης της παραγράφου
1. 
Ε. Δεν παρέχεται ηµερήσια αποζηµίωση για την ηµέρα

επιστροφής. 

Άρθρο 18
Ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού 
ειδικών περιπτώσεων στρατιωτικών

1. Για το προσωπικό αρµοδιότητας του Υπουργείου Ε-
θνικής Άµυνας που υπηρετεί στην Κύπρο, η αποζηµίωση
και τα λοιπά έξοδα καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµικών.

2. Η ηµερήσια αποζηµίωση του άρθρου 17 καταβάλλε-
ται στο στρατιωτικό προσωπικό που µεταβαίνει για στρα-
τιωτικές αποστολές, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες,
αυξηµένη κατά ποσοστό µέχρι πενήντα τοις εκατό
(50%). Το πρόσθετο αυτό ποσοστό καθορίζεται µε κοινή
απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονοµι-
κών.
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3. Στο στρατιωτικό προσωπικό, που υπηρετεί σε πολε-
µικά πλοία, καθώς και στο πολιτικό και στρατιωτικό προ-
σωπικό που επιβαίνει σε αυτά, ειδικά κατά τις ηµέρες πα-
ραµονής του πλοίου σε λιµάνια της αλλοδαπής, ανεξάρ-
τητα εάν του παρέχεται κατάλυµα στην ξηρά, καταβάλ-
λεται ηµερήσια αποζηµίωση εξωτερικού καθοριζόµενη
κατ’ αποκοπή σε ευρώ, ανάλογα µε το βαθµό, ως εξής:

ΒΑΘΜΟΣ  

α. Αντιναύαρχος και αντίστοιχοι
Υποναύαρχος και αντίστοιχοι
Αρχιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Πλοίαρχος και αντίστοιχοι ογδόντα (80) ευρώ 

β. Αντιπλοίαρχος και αντίστοιχοι
Διευθυντής-Ειδικοί Συνεργάτες
Σύµβουλοι  εβδοµήντα (70) ευρώ 

γ. Πλωτάρχης και αντίστοιχοι
- Τµηµατάρχης  εξήντα (60) ευρώ 

δ. Υποπλοίαρχος 
και αντίστοιχοι πενήντα (50) ευρώ 

ε. Ανθυποπλοίαρχος 
και αντίστοιχοι-
Λοιπό προσωπικό, 
Σηµαιοφόρος σαράντα (40) ευρώ 

στ. Σ.Ε.Α.
Ανθυπασπιστής
Ναύτης Δόκιµος  τριάντα πέντε (35) ευρώ 

ζ. Υπαξιωµατικοί 
Μαθητές  είκοσι πέντε (25) ευρώ 

η. Οπλίτες
(Ν/δίοποι)  είκοσι (20) ευρώ 

4. Στους υπηρετούντες σε υποβρύχια του Πολεµικού
Ναυτικού, κατά τις ηµέρες παραµονής του υποβρυχίου
σε λιµάνια της αλλοδαπής, καθώς και σε αυτούς που δια-
νυκτερεύουν εκτός των πολεµικών πλοίων για υπηρεσια-
κούς λόγους, εφόσον δεν παρέχεται κατάλυµα, η αποζη-
µίωση της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται
στο διπλάσιο. Στην περίπτωση αυτή δεν καταβάλλονται
έξοδα διανυκτέρευσης.

5. Στο προσωπικό που υπηρετεί ή επιβαίνει στα πολε-
µικά πλοία του Πολεµικού Ναυτικού, που συµµετέχουν
µε οποιονδήποτε τρόπο σε ειδικές αποστολές και επιχει-
ρήσεις, οι οποίες καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουρ-
γού Εθνικής Άµυνας καταβάλλεται η αποζηµίωση της
παραγράφου 3 στο διπλάσιο για τις ηµέρες παραµονής
τους εκτός των ελληνικών θαλασσών.

6. Τα παραπάνω ποσά µπορεί να αναπροσαρµόζονται
µε απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Οικονο-
µικών.

Άρθρο 19
Έξοδα διανυκτέρευσης εξωτερικού

1. Το ποσό των εξόδων διανυκτέρευσης που αναγνω-
ρίζεται, ανάλογα µε την κατηγορία στην οποία εντάσσε-
ται ο µετακινούµενος βάσει του άρθρου 5, ορίζεται ως ε-

ξής:
α. Κατηγορία Ι, µέχρι διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά

διανυκτέρευση.
β. Κατηγορία ΙΙ, µέχρι εκατόν εξήντα (160) ευρώ ανά

διανυκτέρευση.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Νέα Υόρκη τα ανω-

τέρω ποσά προσαυξάνονται κατά εκατό (100) ευρώ.
Σε περίπτωση διανυκτέρευσης σε κατάλυµα κόστους

υψηλότερου του οριζοµένου, ανά κατηγορία, στην πα-
ρούσα παράγραφο, η δαπάνη αναγνωρίζεται µέχρι του
οριζοµένου αυτού ποσού.

2. Οι συνοδοί ασφαλείας καθώς και οι συνοδοί των
προσώπων της παραγράφου 4 του άρθρου 5, διαµένουν
στο ίδιο ξενοδοχείο µε το πρόσωπο που συνοδεύουν.

Άρθρο 20
Έξοδα µετάθεσης-τοποθέτησης-

απόσπασης στο εξωτερικό

1. Για τους µετακινούµενους πολιτικούς και στρατιω-
τικούς υπαλλήλους και λειτουργούς, λόγω µετάθεσης ή
τοποθέτησης ή απόσπασης από το εσωτερικό στο εξω-
τερικό ή από µια πόλη Χώρας του εξωτερικού σε άλλη
πόλη της ίδιας ή άλλης Χώρας, καθώς και για όσους α-
ποστέλλονται για υπηρεσία ή µε ειδική αποστολή ή εκ-
παίδευση, αναγνωρίζονται, πέραν από τις δαπάνες µετα-
κίνησης και το επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής του άρ-
θρου 16:
α. Τα έξοδα κίνησης των µελών της οικογένειάς τους,

εφόσον η παραµονή του µετακινουµένου στο εξωτερικό
διαρκεί για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του έτους. 
β. Έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής τους, κατά τα ο-

ριζόµενα στο άρθρο 21, εφόσον η παραµονή του µετακι-
νούµενου στο εξωτερικό διαρκεί για χρονικό διάστηµα
µεγαλύτερο του έτους. 

γ. Έξοδα εγκατάστασης τα οποία αντιστοιχούν σε ένα
µηνιαίο επίδοµα υπηρεσίας αλλοδαπής, εφόσον η παρα-
µονή του µετακινουµένου στο εξωτερικό διαρκεί για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών. Για
τους υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτερικών, που το-
ποθετούνται ή µετατίθενται στο εξωτερικό, καθώς και
στους απευθείας διοριζόµενους πρέσβεις, τα εν λόγω έ-
ξοδα αντιστοιχούν σε ένα µηνιαίο επίδοµα υπηρεσίας
αλλοδαπής µε πλήρεις τις προβλεπόµενες προσαυξή-
σεις, καθώς και στο σύνολο των µηνιαίων αποδοχών ε-
σωτερικού. 

2. Οι προβλεπόµενες δαπάνες µετακίνησης και τα έξο-
δα µεταφοράς της οικοσκευής των περιπτώσεων α΄ και
β΄ της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται και στην περίπτω-
ση επιστροφής από το εξωτερικό. 

3. Για όσους αποστέλλονται στο εξωτερικό για υπηρε-
σία ή µε ειδική αποστολή, σε περίπτωση ανάκλησής
τους, κατόπιν αιτήσεως ή µε υπαιτιότητά τους, προ της
συµπληρώσεως τριµήνου, τα έξοδα κίνησης των µελών
της οικογένειάς τους, καθώς και τα έξοδα µεταφοράς
της οικοσκευής, βαρύνουν τους ίδιους.

4. Αν τα µέλη της οικογένειας του υπαλλήλου δεν συ-
νταξιδέψουν µε αυτόν, το αντίτιµο των εισιτηρίων τους
βαρύνει τον οικείο φορέα, εφόσον αυτά µετακινούνται
πριν την ηµεροµηνία µετακίνησης του υπαλλήλου ή πριν
από τη συµπλήρωση εξαµήνου από την ηµεροµηνία που
µετακινήθηκε ο υπάλληλος.

5. Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, καθώς και έξοδα κί-
νησης επιστροφής των µελών της οικογένειας υπαλλή-
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λου ή λειτουργού που απεβίωσε στο εξωτερικό, αναγνω-
ρίζονται σε βάρος του οικείου φορέα. 

6. Στους µετακινουµένους µε ιδιωτικής χρήσης µετα-
φορικό µέσο, καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδροµής ή τµή-
µα αυτής, καταβάλλεται η αξία ενός αεροπορικού εισιτη-
ρίου της αντίστοιχης διαδροµής της θέσης που δικαιού-
νται να ταξιδεύουν. Επιπλέον καταβάλλεται το µισό της
αξίας του ανωτέρω εισιτηρίου όταν συνοδεύονται από έ-
να µέλος της οικογένειάς τους, ολόκληρη δε η αξία όταν
συνοδεύονται από περισσότερα του ενός µέλη.

7. Προκειµένου περί συζύγων, που και οι δύο είναι υ-
πάλληλοι και τοποθετούνται, µετατίθενται ή αποσπώνται
στην ίδια πόλη, τα έξοδα εγκατάστασης καταβάλλονται
σε εκείνον που έχει µεγαλύτερο ύψος αποδοχών.

Άρθρο 21
Έξοδα µεταφοράς οικοσκευής

1. Τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής, της παραγράφου
1β του άρθρου 20, υπολογίζονται επί των εξόδων εγκα-
τάστασης του ίδιου άρθρου, ως εξής:
α. για άγαµους λειτουργούς ή υπαλλήλους σε ποσο-

στό εξήντα τοις εκατό (60%),
β. για έγγαµους σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό

(80%),
γ. για έγγαµους µε τέκνα που συνοικούν µε αυτόν σε

ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%).
2.α. Για µεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε-

σία σε κράτη της Ευρώπης, Βόρειας Αφρικής (Αίγυπτος,
Λιβύη, Τυνησία, Αλγερία, Μαρόκο), Μέσης Ανατολής και
Αραβικής Χερσονήσου (Τουρκία, Ιορδανία, Συρία, Λίβα-
νος, Ισραήλ, Η.Α.Ε., Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Κουβέιτ,
Υεµένη) τα έξοδα µεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της
παραγράφου 1,

β. για µεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε-
σία στην Αµερικανική ήπειρο (Η.Π.Α., Καναδάς, χώρες
κεντρικής και νότιας Αµερικής) και λοιπή Ασία, τα έξοδα
µεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παραγράφου 1
προσαυξηµένα κατά είκοσι τοις εκατό (20%),

γ. για µεταθέσεις από και προς την Κεντρική Υπηρε-
σία προς Ωκεανία και υπόλοιπο Αφρικής, καθώς και για
µεταθέσεις µεταξύ ηπείρων, πλην Ευρώπης, τα έξοδα
µεταφοράς οικοσκευής είναι αυτά της παρ. 1 προσαυξη-
µένα κατά τριάντα τοις εκατό (30%),

δ. τα ανωτέρω κατ’ αποκοπή χρηµατικά ποσά καλύ-
πτουν τη δαπάνη µεταφοράς οικοσκευής των υπαλλή-
λων στην περίπτωση που τους παρέχεται ή ενοικιάζουν
µη επιπλωµένη κατοικία. Εάν παρέχεται ή ενοικιάζεται
µερικώς επιπλωµένη κατοικία, τα ανωτέρω ποσά µειώνο-
νται κατά σαράντα τοις εκατό (40%), ενώ εάν παρέχεται
ή ενοικιάζεται πλήρως επιπλωµένη κατοικία τα ανωτέρω
ποσά µειώνονται κατά εξήντα τοις εκατό (60%). 

3. Τα έξοδα µεταφοράς της οικοσκευής αναγνωρίζο-
νται, εάν η µεταφορά πραγµατοποιηθεί, το αργότερο µέ-
σα σε έξι (6) µήνες, από την ανάληψη υπηρεσίας στη νέα
θέση του µετακινουµένου και προκειµένου περί απολυο-
µένων ή παραιτουµένων, από την παράδοση υπηρεσίας.
Τα εν λόγω έξοδα αναγνωρίζονται και στην ανάγκη επι-
στροφής στην Ελλάδα της οικοσκευής υπαλλήλων λόγω
απρόβλεπτων πολιτικών ή πολεµικών εξελίξεων ή θεο-
µηνιών. 

4. Η ίδια προθεσµία ισχύει και για τα έξοδα µεταφοράς
οικοσκευής του υπαλλήλου που απεβίωσε στο εξωτερι-

κό.
5. Σε περίπτωση µετακίνησης συζύγων υπαλλήλων ή

λειτουργών στην ίδια πόλη, τα έξοδα µεταφοράς οικο-
σκευής αναγνωρίζονται µόνο στον ένα σύζυγο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ 

Άρθρο 22
Μετακίνηση Προέδρου της Δηµοκρατίας, 

µελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών 

1. Τα έξοδα κίνησης και διαµονής που προκαλούνται
λόγω των µετακινήσεων του Προέδρου της Δηµοκρα-
τίας, των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών
για υπηρεσιακούς λόγους, αναγνωρίζονται απολογιστι-
κά, σύµφωνα µε τα προσκοµιζόµενα παραστατικά. Η η-
µερήσια αποζηµίωση για µετακινήσεις στο εσωτερικό
καθορίζεται για όλους τους ανωτέρω στο ποσό των σα-
ράντα (40) ευρώ, ενώ για µετακινήσεις στο εξωτερικό
καθορίζεται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ.

2. Τα θέµατα µετακινήσεων του Προέδρου και Αντι-
προέδρων της Βουλής, καθώς και των βουλευτών ρυθµί-
ζονται από τον Κανονισµό της Βουλής.

Άρθρο 23
Ειδικές ρυθµίσεις - Λογιστικές διατάξεις -

Δικαιολογητικά

1. Για τους ιδιώτες, που, κατ’ εφαρµογή ειδικών διατά-
ξεων, καλούνται από το εξωτερικό προκειµένου να πα-
ράσχουν υπηρεσίες σε φορέα της παραγράφου 1 του
άρθρου 2, αναγνωρίζονται έξοδα κίνησης, ηµερήσια α-
ποζηµίωση εξωτερικού και έξοδα διανυκτέρευσης εξω-
τερικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και ει-
δικότερα της κατηγορίας Ι της περίπτωσης α΄της παρα-
γράφου 1 του άρθρου 5, εφόσον δεν έχει καθορισθεί άλ-
λου είδους αποζηµίωση.

2. Οι αναγνωριζόµενες µε τον παρόντα νόµο δαπάνες
µετακίνησης βαρύνουν τον προϋπολογισµό του φορέα
που εντέλλεται τη µετακίνηση. Ειδικότερα, βαρύνουν το
προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους κατά τη διάρκεια
του οποίου εκδίδονται τα οικεία χρηµατικά εντάλµατα,
ανεξάρτητα από τη χρονική περίοδο κατά την οποία
πραγµατοποιήθηκαν οι µετακινήσεις. Δαπάνες µετακίνη-
σης, των οποίων δεν κατέστη δυνατή η πληρωµή τους,
δύναται να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του επόµε-
νου οικονοµικού έτους, µε την προϋπόθεση ότι είχαν
προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις στον προϋπολογισµό
του έτους, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκαν.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζο-
νται τα δικαιολογητικά, βάσει των οποίων αποδεικνύεται
η πραγµατοποίηση των προβλεπόµενων από τον παρό-
ντα νόµο δαπανών και διενεργείται ο σχετικός έλεγχος
από τις αρµόδιες υπηρεσίες.

4. Τα χρηµατικά εντάλµατα, που εκδίδονται για την
πληρωµή των δαπανών µετακινούµενων στο εξωτερικό
του παρόντος, εξοφλούνται ατελώς και απαλλάσσονται
από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή δικαίωµα υπέρ του Δη-
µοσίου, ασφαλιστικών ταµείων ή τρίτων µε την επιφύλα-
ξη της περίπτωσης α΄ του άρθρου 26 του παρόντος και
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 32 του
ν. 2685/1999.

5. Μέχρι την έκδοση των υπουργικών ή κοινών υπουρ-
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γικών αποφάσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις
του παρόντος, τα σχετικά θέµατα εξακολουθούν να ρυθ-
µίζονται από τις ισχύουσες αποφάσεις, εφόσον δεν αντί-
κεινται στις διατάξεις του.

Άρθρο 24
Μη µισθολογικές παροχές

1. Η δαπάνη των µη µισθολογικών παροχών των υπαλ-
λήλων των φορέων, που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος νόµου, αποτυπώνεται εφεξής αναλυτικά
στους συντασσόµενους προϋπολογισµούς των φορέων
ανά είδος παροχής. 

2. Σε κάθε συλλογική σύµβαση, που αφορά στη χορή-
γηση µη µισθολογικών παροχών, επισυνάπτεται, ως πα-
ράρτηµα και αναπόσπαστο µέρος αυτής, µελέτη µε τον
αριθµό των εργαζοµένων που αφορά η παροχή, την προ-
καλούµενη δαπάνη, καθώς και τον τρόπο κάλυψής , η ο-
ποία εγκρίνεται από τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών
Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου λαµβάνοντας
υπόψη το εγκεκριµένο κάθε φορά Μεσοπρόθεσµο Πλαί-
σιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.

3. Για τις παροχές κινητής τηλεφωνίας προβλέπεται η
καθιέρωση ανώτατου ύψους ποσού που διαφοροποιείται
ανάλογα µε τη θέση ευθύνης και τα καθήκοντα του υ-
παλλήλου ή λειτουργού, προκειµένου να καλυφθεί η υ-
πηρεσιακή ανάγκη για απρόσκοπτη λειτουργία του φο-
ρέα ή της υπηρεσίας µε επιβάρυνση του υπαλλήλου ή
λειτουργού για χρήση καθ’ υπέρβαση του εν λόγω πο-
σού. Το ύψος του ποσού του προηγουµένου εδαφίου κα-
θορίζεται µε απόφαση του οικείου Υπουργού ή του εξου-
σιοδοτηµένου από αυτόν οργάνου.

4. Για τις παροχές που έχουν στόχο τη διασφάλιση της
υγιεινής και της ασφάλειας των συνθηκών εργασίας,
προβλέπεται η χορήγησή τους αποκλειστικά και µόνο σε
είδος. 

5. Παροχές που αφορούν σε Ασφαλιστήρια Συµβόλαια
ή Προγράµµατα Ιατροφαρµακευτικής Κάλυψης των ερ-
γαζοµένων, καθώς και σε µειωµένα εισιτήρια, δωρεάν
Κάρτες Διαδροµών καταργούνται. 

Άρθρο 25
Χορήγηση δαπανών διαµονής

Η καταβολή που προβλέπεται στην 6701/27.12.1994
(Α΄ 234) απόφαση της Ολοµέλειας της Βουλής, όπως ε-
κάστοτε τροποποιείται και ισχύει, εφαρµόζεται και για τα
µέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς που δεν έ-
χουν τη βουλευτική ιδιότητα. Με απόφαση του Υπουρ-
γού Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας διάταξης.
Η σχετική δαπάνη βαρύνει τις πιστώσεις του οικείου Υ-
πουργείου. Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.2.2015.

Άρθρο 26
Διατηρούµενες διατάξεις

Διατηρούνται σε ισχύ οι διατάξεις:
α. της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3103/2003 (Α΄ 23),
β. του άρθρου 155 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117), 
γ. του άρθρου 184 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), 
δ. του άρθρου 23 του ν. 4027/2011(Α΄ 233) και οι υ-

πουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατόπιν εξου-
σιοδότησης. 

Άρθρο 27
Κατάργηση διατάξεων 

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γούνται τα άρθρα 1 έως 24 και 32 του ν. 2685/1999 (Α΄
35) µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 23
του παρόντος, καθώς και κάθε άλλη γενική ή ειδική διά-
ταξη που αντίκειται στις διατάξεις του νόµου αυτού ή
ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα που διέπονται από αυ-
τόν, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες
υπουργικές αποφάσεις. 

Άρθρο 28
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας υποπαραγράφου αρχίζει από
1.1.2016, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΧΩΡΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄
ΑΥΣΤΡΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΓΑΛΛΙΑ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΔΑΝΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΗΝΩΜΕΝΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΕΜΙΡΑΤΑ
ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΙΑΠΩΝΙΑ
ΙΡΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΛΑΝΔΙΑ
ΙΣΠΑΝΙΑ
ΙΣΡΑΗΛ
ΙΤΑΛΙΑ
ΚΑΝΑΔΑΣ
ΚΑΤΑΡ
ΚΟΥΒΕΙΤ
ΚΡΟΑΤΙΑ
ΚΥΠΡΟΣ
ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ
ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ
ΜΑΛΤΑ
ΜΟΝΑΚΟ
ΜΠΑΧΡΕΙΝ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
ΡΩΣΙΑ
ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ
ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ
ΣΛΟΒΑΚΙΑ
ΣΛΟΒΕΝΙΑ
ΣΟΥΗΔΙΑ
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄
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ΑΓΙΑ ΛΟΥΚΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΒΙΚΕΝΤΙΟΣ ΚΑΙ ΓΡΕΝΑΔΙΝΕΣ
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
ΑΙΓΥΠΤΟΣ
ΑΪΤΗ
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΣΑΜΟΑ
ΑΝΓΚΟΥΙΛΑ
ΑΝΔΟΡΑ
ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ
ΑΡΜΕΝΙΑ
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
ΒΑΝΟΥΑΤΟΥ
ΒΑΤΙΚΑΝΟ
ΒΕΡΜΟΥΔΕΣ
ΒΟΡΕΙΕΣ ΜΑΡΙΑΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΒΟΣΝΙΑ ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ
ΒΡΕΤΑΝΙΚΕΣ ΠΑΡΘΕΝΟΙ ΝΗΣΟΙ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΟΛΥΝΗΣΙΑ
ΓΚΑΜΠΟΝ
ΓΚΑΝΑ
ΓΚΟΥΑΜ
ΓΟΥΑΔΕΛΟΥΠΗ
ΓΡΕΝΑΔΑ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΔΟΜΙΝΙΚΑ
ΔΟΜΙΝΙΚΑΝΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΚΑΙ ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
ΕΣΘΟΝΙΑ
ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ
ΙΟΡΔΑΝΙΑ
ΙΡΑΚ
ΙΣΗΜΕΡΙΝΗ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ
ΚΕΝΤΡΟΑΦΡΙΚΑΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΕΝΥΑ
ΚΙΝΑ
ΚΙΡΓΙΖΙΑ
ΚΙΡΙΜΠΑΤΙ
ΚΟΥΒΑ
ΛΕΤΟΝΙΑ
ΛΙΒΑΝΟΣ
ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ
ΜΑΛΙ
ΜΑΡΟΚΟ
ΜΑΡΤΙΝΙΚΑ
ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ
ΜΕΞΙΚΟ
ΜΟΖΑΜΒΙΚΗ
ΜΟΓΓΟΛΙΑ
ΜΠΑΡΜΠΑΝΤΟΣ
ΜΠΑΧΑΜΕΣ
ΜΠΡΟΥΝΕΪ
ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ
ΝΗΣΟΙ ΚΕΪΜΑΝ
ΟΛΛΑΝΔΙΚΕΣ ΑΝΤΙΛΛΕΣ
ΟΜΑΝ
ΟΥΓΓΑΡΙΑ
ΟΥΖΜΠΕΚΙΣΤΑΝ
ΠΕΡΟΥ
ΠΟΥΕΡΤΟ ΡΙΚΟ
ΡΕΫΝΙΟΝ
ΡΟΥΑΝΤΑ

ΣΑΟ ΤΟΜΕ ΚΑΙ ΠΡΙΝΣΙΠΕ
ΣΕΝΕΓΑΛΗ
ΣΕΫΧΕΛΛΕΣ
ΤΑΤΖΙΚΙΣΤΑΝ
ΤΑΫΛΑΝΔΗ
ΤΖΑΜΑΪΚΑ
ΤΖΙΜΠΟΥΤΙ
ΤΟΓΚΟ
ΤΟΥΡΚΙΑ
ΤΡΙΝΙΝΤΑΝΤ ΚΑΙ ΤΟΜΠΑΓΚΟ
ΤΣΑΝΤ
ΤΣΕΧΙΑ
ΤΥΝΗΣΙΑ
ΥΕΜΕΝΗ
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
ΧΙΛΗ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄
ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ
ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΚΑΙ ΝΕΒΙΣ 
ΑΙΘΙΟΠΙΑ
ΑΛΒΑΝΙΑ
ΑΛΓΕΡΙΑ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΤΙΜΟΡ
ΑΝΓΚΟΛΑ 
ΑΝΤΙΓΚΟΥΑ ΚΑΙ ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΤΑ
ΑΡΟΥΜΠΑ 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ
ΒΙΕΤΝΑΜ
ΒΟΛΙΒΙΑ
ΒΟΡΕΙΑ ΚΟΡΕΑ
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΕΩΡΓΙΑ 
ΓΚΑΜΠΙΑ
ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ
ΓΟΥΙΑΝΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ
ΓΟΥΙΝΕΑ-ΜΠΙΣΣΑΟΥ
ΕΚΟΥΑΔΟΡ
ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ
ΕΡΥΘΡΑΙΑ
ΖΑΜΠΙΑ
ΖΙΜΠΑΜΠΟΥΕ
ΙΝΔΙΑ
ΙΡΑΝ
ΚΑΜΕΡΟΥΝ
ΚΑΜΠΟΤΖΗ
ΚΟΛΟΜΒΙΑ
ΚΟΜΟΡΕΣ
ΚΟΣΤΑ ΡΙΚΑ
ΛΑΪΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΚΟΝΓΚΟ
ΛΑΟΣ
ΛΕΣΟΤΟ
ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 
ΛΙΒΕΡΙΑ 
ΛΙΒΥΗ
ΜΑΓΙΟΤ
ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ
ΜΑΚΑΟΥ
ΜΑΛΑΙΣΙΑ
ΜΑΛΑΟΥΙ
ΜΑΛΔΙΒΕΣ
ΜΑΥΡΙΤΑΝΙΑ
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ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
ΜΙΑΝΜΑΡ
ΜΙΚΡΟΝΗΣΙΑ
ΜΟΛΔΑΒΙΑ 
ΜΟΝΤΣΕΡΑΤ
ΜΠΑΓΚΛΑΝΤΕΣ
ΜΠΕΛΙΖ
ΜΠΕΝΙΝ
ΜΠΟΝΑΙΡ
ΜΠΟΤΣΟΥΑΝΑ
ΜΠΟΥΡΓΚΙΝΑ ΦΑΣΟ
ΜΠΟΥΡΟΥΝΤΙ
ΜΠΟΥΤΑΝ
ΝΑΜΙΜΠΙΑ
ΝΑΟΥΡΟΥ
ΝΕΑ ΚΑΛΗΔΟΝΙΑ
ΝΕΠΑΛ
ΝΗΣΙΑ ΜΑΡΣΑΛ
ΝΗΣΟΙ ΚΟΥΚ
ΝΗΣΟΙ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΑ
ΝΙΓΗΡΑΣ
ΝΙΓΗΡΙΑ
ΝΙΚΑΡΑΓΟΥΑ
ΝΙΟΥΕ
ΝΟΤΙΟΣ ΑΦΡΙΚΗ
ΟΥΑΛΙΣ ΚΑΙ ΦΟΥΤΟΥΝΑ
ΟΥΓΚΑΝΤΑ
ΟΥΚΡΑΝΙΑ
ΟΝΔΟΥΡΑ
ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ
Π.Γ.Δ.Μ.
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
ΠΑΛΑΟΥ
ΠΑΝΑΜΑΣ
ΠΑΠΟΥΑ ΝΕΑ ΓΟΥΙΝΕΑ
ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ
ΠΑΡΘΕΝΕΣ ΝΗΣΟΙ
ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΣΑΜΟΑ
ΣΕΡΒΙΑ 
ΣΙΕΡΑ ΛΕΟΝΕ
ΣΟΜΑΛΙΑ
ΣΟΥΑΖΙΛΑΝΔΗ
ΣΟΥΔΑΝ
ΣΟΥΡΙΝΑΜ
ΣΡΙ ΛΑΝΚΑ
ΣΥΡΙΑ
ΤΑΪΒΑΝ
ΤΑΝΖΑΝΙΑ
ΤΕΡΚΣ ΚΑΙ ΚΕΪΚΟΣ
ΤΟΚΕΛΑΟΥ
ΤΟΝΓΚΑ
ΤΟΥΒΑΛΟΥ
ΤΟΥΡΚΜΕΝΙΣΤΑΝ
ΦΙΤΖΙ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΩΡΕΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
ΤΟΥ Ν. 4270/2014 (Α΄143)

1. Η παρ. 25 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄16) κα-
ταργείται. 

2. Η παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) α-

ντικαθίσταται ως εξής: 
«3. Ο Υπουργός Οικονοµικών ενεργοποιεί το διορθωτι-

κό µηχανισµό, µε βάση τα κριτήρια για σηµαντικές απο-
κλίσεις από το δηµοσιονοµικό στόχο ή από την πορεία
προσαρµογής προς αυτόν, που ορίζονται στην παράγρα-
φο 3 του άρθρου 6 του Κανονισµού (ΕΚ) 1466/1997, λαµ-
βάνοντας υπόψη τη σχετική γνώµη του Δηµοσιονοµικού
Συµβουλίου. Ο διορθωτικός µηχανισµός δύναται να µην
ενεργοποιηθεί, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 2. Σε περίπτωση που ο Υπουργός Οικονοµικών
δεν ακολουθήσει τη γνώµη του Δηµοσιονοµικού Συµβου-
λίου για ενεργοποίηση του διορθωτικού µηχανισµού, ο
Υπουργός γνωστοποιεί τους λόγους σε µια σχετική α-
νοιχτή επιστολή προς τη Βουλή.» 

3. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4270/2014 αντικαθί-
σταται ως εξής: 

«1. Αν ενεργοποιηθεί ο διορθωτικός µηχανισµός του
άρθρου 38, ο Υπουργός Οικονοµικών, εντός δύο (2) µη-
νών από την ενεργοποίηση αυτού, καταρτίζει σχέδιο
διορθωτικών ενεργειών, το οποίο υποβάλλει στη Βουλή
προς ψήφιση, µετά από έγκριση του Υπουργικού Συµ-
βουλίου. Μια εβδοµάδα πριν την υποβολή στη Βουλή, το
σχέδιο διορθωτικών ενεργειών υποβάλλεται στο Δηµο-
σιονοµικό Συµβούλιο και η γνώµη του επ' αυτού συνο-
δεύει το σχέδιο που υποβάλλεται στη Βουλή. Το σχέδιο
αυτό:
α. Καθορίζει τη διορθωτική περίοδο εντός της οποίας

πρέπει να διορθωθούν οι αποκλίσεις.
β. Καθορίζει ετήσιους στόχους δηµοσιονοµικών δει-

κτών που πρέπει να επιτευχθούν προκειµένου να διορ-
θωθούν οι αποκλίσεις, αφού ληφθεί υπόψη ότι µεγαλύ-
τερες αποκλίσεις από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό
στόχο ή από την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, οδη-
γούν σε µεγαλύτερες διορθώσεις.
γ. Καθορίζει την έκταση και το περιεχόµενο των πα-

ρεµβάσεων για τα έσοδα και τις δαπάνες που πρέπει να
ληφθούν ώστε να διορθωθούν οι αποκλίσεις, καθώς και
τους υποτοµείς της Γενικής Κυβέρνησης που αυτές αφο-
ρούν. Η ανάλυση των παρεµβάσεων γίνεται µετά από
γνωµοδότηση του Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου και κάθε
παρέµβαση πρέπει να κοστολογείται. Στις παρεµβάσεις
δίνεται προτεραιότητα στις περικοπές δαπανών (µε εξαί-
ρεση τις δαπάνες εξυπηρέτησης του χρέους). Στη γνώµη
του, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1, το Δηµοσιο-
νοµικό Συµβούλιο αξιολογεί κατά πόσο η αναλογία των
περικοπών των δαπανών είναι η ενδεδειγµένη και κατά
πόσο αυτές είναι ρεαλιστικές και επαρκείς. Το Δηµοσιο-
νοµικό Συµβούλιο δύναται να προτείνει διαφορετικές
παρεµβάσεις και στην περίπτωση αυτή το Συµβούλιο έ-
χει την επιλογή να παρουσιάσει τις απόψεις του στη
Βουλή.» 

4. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 41 του ν. 4270/2014 α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

« Όταν στη χώρα εκτελείται πρόγραµµα µακροοικονο-
µικής προσαρµογής, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κανο-
νισµού (ΕΕ) 472/2013, η εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος Κεφαλαίου γίνεται βάσει όσων ορίζει το ως ά-
νω άρθρο 7 και µε το ρυθµιστικό πλαίσιο που καθορίζει η
Ευρωπαϊκή Ένωση, σε συµφωνία µε τους θεσµούς που
εµπλέκονται στην παρακολούθηση του προγράµµατος.» 

5. Η παρ. του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 αντικαθίστα-
ται ως εξής: 

«2. Το αποθεµατικό χρησιµοποιείται αποκλειστικά για
την κάλυψη σηµαντικών, άµεσων, αναπόφευκτων και ε-
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πειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν
εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού
Προϋπολογισµού ή των συµπληρωµατικών προϋπολογι-
σµών. Το αποθεµατικό πρέπει να χρησιµοποιείται κατά
προτεραιότητα στην περίπτωση που προτείνονται πα-
ρεµβάσεις όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 39.» 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑ-
ΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
1. Η υπ’ αριθ. 1849/31.1.1961 κοινή απόφαση των Υ-

πουργών Βιοµηχανίας, Εµπορίου, Οικονοµικών, Κοινωνι-
κής Πρόνοιας «Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι
εµφιαλωµένοι οίνοι και περί των όρων εµφιαλώσεως αυ-
τών» (Β΄ 58).

2. Η υπ’ αριθ. 1554/18.9.1966 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Υγιεινής και Εµπορίου «Περί των όρων ούς δέ-
ον να πληρώσιν οι εµφιαλωµένοι οίνοι και περί των όρων
εµφιαλώσεως αυτών» (Β΄ 645). 

3. Η υπ’ αριθ. 9872/1242/17.3.1966 απόφαση του Υ-
πουργού των Οικονοµικών «Περί των όρων διατυπώσε-
ων και περιορισµών καθ’ ους επιτρέπεται η παραγωγή
και διάθεσις του συµπεπυκνωµένου γλεύκους χλωράς
σταφίδος ελευθέρου εµπορίου ή χλωρών σταφυλών»
(Β΄219). 

4. Η υπ’ αριθ. 11787/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών «Διεκπεραίωση µέσω
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδει-
ας λειτουργίας εργοστασίου ή οινοποιείου για την παρα-
σκευή συµπυκνωµένου γλεύκους» ( Β΄1484).

5. Η υπ’ αριθ. 11788/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών «Διεκπεραίωση µέσω
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδει-
ας λειτουργίας εργαστηρίου εµφιάλωσης οίνων και αρω-
µατισµένων οίνων» (Β΄1484). 

6. Η υπ’ αριθ. 54/2012/20.4.2012 Απόφαση του Αν. Υ-
πουργού Οικονοµικών «Ειδικοί όροι λειτουργίας εµφια-
λωτηρίων οίνων και αρωµατισµένων οίνων» (Β΄1339).

7. Η υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Εµπορίου «Περί των όρων και
υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η παρασκευή και διά-
θεσις φυσικού και τεχνητού (αεριούχου) αφρώδους οί-
νου» (Β΄159). 

8. Η υπ’ αριθ. 27030/4292/16.6.1971 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου «Περί συ-
µπληρώσεως της υπ’ αριθ. 26650/13.5.1957 αποφάσεως
«περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπεται η
παρασκευή και διάθεσις φυσικού και τεχνητού (αεριού-
χου) αφρώδους οίνου» (Β΄528).

9. Η υπ’ αριθ. 16526/3951/23.8.1975 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Εµπορίου «Περί συ-
µπληρώσεως της υπ. αριθµ. 26650/13.5.1957 αποφάσε-
ως «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ΄ους επιτρέπε-
ται η παρασκευή και η διάθεσις φυσικού και τεχνητού (α-
εριούχου) αφρώδους οίνου»» (Β΄1074). 

10. Η υπ. αριθ. 11789/10.6.2011 κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης και Οικονοµικών «Διεκπεραίωση µέσω
των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης της έκδοσης ειδι-
κής άδειας λειτουργίας για την παρασκευή φυσικού ή τε-
χνητού (αεριούχου) αφρώδους οίνου» (Β΄1484). 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.13: ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ-ΤΡΟΠΟ-
ΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 26, το τελευταίο εδά-
φιο της παραγράφου 6 του άρθρου 67 και το τελευταίο
εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως προστέθηκαν µε τις παρα-
γράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 2 του ν. 4328/2015 (Α΄
51) καταργούνται για τα εισοδήµατα που αποκτώνται
στα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρί-
ου 2015 και µετά. 

2. Η παράγραφος 34 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013,
όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 8 του άρθρου 2 του
ν. 4328/2015 καταργείται για εισοδήµατα που αποκτήθη-
καν στο φορολογικό έτος 2014.

3. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
το άρθρο 18 του ν. 4321/2015 (Α΄32) και 
α) τροποποιείται η παρ. 4α του άρ. 49 του ν. 2859/2000

(Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής: 
«4α. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγρά-

φου 8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των δια-
τάξεων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής
καταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και
κάθε άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρό-
θεσµων οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβα-

σµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µει-
ώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του πα-

ρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκό-
λυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων
οφειλών.
Τα ανωτέρω ισχύουν ανεξάρτητα εάν ο φορολογικός

έλεγχος έχει πραγµατοποιηθεί µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 48 ή του άρθρου 48 Α.».
β) Τροποποιείται η παρ. 6 του άρθρου 50 του

ν. 2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ) ως εξής: 
«6. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου

8 του άρθρου 2 του ν. 2523/1997, καθώς και των διατάξε-
ων του ν. 2648/1998 περί διευκόλυνσης τµηµατικής κα-
ταβολής ληξιπρόθεσµων βεβαιωµένων οφειλών και κάθε
άλλης ισχύουσας νοµοθετικής ρύθµισης ληξιπρόθεσµων
οφειλών:
α) σε περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού συµβιβα-

σµού που αφορά πράξεις του παρόντος άρθρου δεν µει-
ώνεται ο προβλεπόµενος πρόσθετος φόρος,
β) οι οφειλές που βεβαιώνονται µε τις πράξεις του πα-

ρόντος άρθρου δεν υπάγονται σε οποιαδήποτε διευκό-
λυνση ή ρύθµιση τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων
οφειλών.»

4. Καταργούνται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 30 του ν. 4507/1966.

5. Καταργείται η διάταξη της παραγράφου 2 του άρ-
θρου 3 του ν.δ. 4359/1964 όπως αντικαταστάθηκε µε τη
διάταξη του άρθρου 1 του ν.δ. 1085/1971 και τη διάταξη
του άρθρου 1, του ν. 79/1974.

6. Η παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 682/1977 (Α΄244)
τροποποιείται ως εξής:

«1. Για την ίδρυση, λειτουργία και µεταφορά Ιδιωτικών
Σχολείων και Οικοτροφείων, για την υποβολή ενστάσε-
ων κατά των πρωτοβαθµίως επιβαλλοµένων κυρώσεων,
για την εγγραφή στην επετηρίδα Ιδιωτικών Εκπαιδευτι-
κών, καθώς και για τις εξετάσεις των µαθητών στα Ιδιω-
τικά Σχολεία και τους εκδιδοµένους τίτλους σπουδών α-
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πό αυτά, καταβάλλονται παράβολα, εξέταστρα και εκ-
παιδευτικά Τέλη, τα οποία καθορίζονται κάθε φορά µε
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Πολιτισµού, Παιδείας
και Θρησκευµάτων και Οικονοµικών.»

7. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του
ν.δ. 645/1970 και του άρθρου 11 του ν. 2042/1992 (Α΄75).

8. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 60 του
ν. 1731/1987, 38 του ν. 3220/2004 και 5 του ν. 3905/2010.

9. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 60 του
ν. 2214/1994 (Α΄75).

10. Καταργείται η διάταξη της ΠΥΣ 1108/21.12.1948
(Α΄ 322), η οποία κυρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 16 του ν. 1620/1951 (Α΄2), καθώς επίσης και η διά-
ταξη του εδαφίου β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του ν.δ. 572/1970 (Α΄125).

11. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1 και 2 του
ν. δ. 671/1948. 

12. Καταργείται η περίπτωση ζ΄ της παρ. 1 του άρθρου
10, του ν. 2932/2001.

13. Καταργείται η διάταξη του άρθρου 14 του β.δ.
24.9/20.10.1958 (Α΄171), καθώς επίσης και η διάταξη
του άρθρου 12 του ν. 1080/1980 (Α΄246).

14. Ο επιβαλλόµενος δυνάµει της διάταξης του άρ-
θρου 39 του β.δ. 24/9/1958 φόρος 3% υπέρ Δήµων και
κοινοτήτων επί της αξίας του πωλουµένου στο εσωτερι-
κό ζύθου, ο οποίος καταβάλλεται από τις επιχειρήσεις
παραγωγής ζύθου, θα καταβάλλεται εφεξής υπέρ του
Δηµοσίου. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται

τα ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε την εφαρµογή του
παρόντος. 

15. Οι πόροι της ειδικής εισφοράς, η οποία θεσπίσθηκε
µε τις διατάξεις των άρθρων 16 του ν. 1571/1985 και 19
του ν. 3054/2002, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν υ-
πέρ του καταργηθέντος µε τη διάταξη του άρθρου 2 του
ν. 3637/2008 ειδικού λογαριασµού µε την επωνυµία «Λο-
γαριασµός Χρηµατοδότησης Εταιριών Εµπορίας Πετρε-
λαιοειδών για Μεταφορές Καυσίµων στις προβληµατικές
περιοχές της χώρας» διατίθενται για την κάλυψη δαπα-
νών του Ελληνικού Δηµοσίου.

16. Εφεξής µέσω του λογαριασµού του ν.128/1975 και
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών θα επιδοτού-
νται αποκλειστικά οι πληγέντες από φυσικές καταστρο-
φές και από τροµοκρατικές πράξεις, όπως αυτοί ορίζο-
νται από τις κείµενες διατάξεις. Δεν θίγονται από τις
διατάξεις του παρόντος τα δάνεια που χορηγήθηκαν σε
εφαρµογή των ήδη εκδοθεισών υπουργικών αποφάσεων.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙ-
ΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ
4152/2013 (Α΄107), 4305/2014 (A΄237) ΚΑΙ 4321/2015
(Α΄32)

1.α. Στην υποπαράγραφο ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρ-
θρου πρώτου του ν. 4152/2013, όπως ισχύει, η παράγρα-
φος 7 αναριθµείται σε 9 και προστίθενται παράγραφοι 7
και 8 ως ακολούθως:

«7. Η εφαρµογή των εδαφίων ββ΄ και γγ΄ της περί-
πτωσης 2, όπως ισχύει, ως προς τις προϋποθέσεις βεβαί-
ωσης από ανεξάρτητο τρίτο φορέα, παροχής εγγύησης
ή διασφάλισης ή εµπράγµατης ασφάλειας, καθώς και της

βιωσιµότητας του διακανονισµού αναστέλλεται για χρο-
νικό διάστηµα δύο ετών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος. Η αναστολή καταλαµβάνει και τις ήδη χορηγηθεί-
σες ρυθµίσεις. Εγγυήσεις, διασφαλίσεις ή εµπράγµατες
ασφάλειες που τυχόν έχουν παρασχεθεί κατ’ εφαρµογή
των ανωτέρω διατάξεων εξακολουθούν να ισχύουν.

8. Το ποσόν της κύριας οφειλής που υπάγεται στην πα-
ρούσα ρύθµιση επιβαρύνεται από το µήνα υπαγωγής στη
ρύθµιση µε επιτόκιο ίσο µε το επιτόκιο αναχρηµατοδότη-
σης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης, προσαυξηµένο πλέον πέντε (5)
εκατοστιαίων µονάδων, ετησίως υπολογισµένο. Για τις
οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθµιση
το επιτόκιο επαναπροσδιορίζεται σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο προηγούµενο εδάφιο για τον υπολειπόµενο α-
ριθµό των ανεξόφλητων δόσεων.»
β. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 6 της υποπαρά-

γραφου ΙΑ.1, παράγραφος ΙΑ, του άρθρου πρώτου του
ν. 4152/2013, καταργείται.

2. Τα χρηµατικά όρια που καθορίζονται κάθε φορά για
την αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του Δηµοσί-
ου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ ισχύουν και για την ανα-
γκαστική είσπραξη των καθυστερούµενων ασφαλιστικών
οφειλών, από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το
ΚΕΑΟ.

3. Στο άρθρο 54 του ν. 4305/2014, όπως ισχύει, προ-
στίθενται νέοι παράγραφοι 20 και 21 ως ακολούθως:

«20. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην
παρούσα ρύθµιση, µετά την παρέλευση διµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται µε επιτόκιο
που υπολογίζεται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς
για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονά-
δων, ετησίως υπολογισµένο. Η παράγραφος αυτή εφαρ-
µόζεται στις οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί στην πα-
ρούσα ρύθµιση και αφορά τις ανεξόφλητες δόσεις ρύθ-
µισης. 

21. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα οπο-
τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθµισης,
και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν
σε µείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθµισης, ε-
άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµ-
φωνα µε τα οικονοµικά του δεδοµένα να αποπληρώσει
την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χο-
ρηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο-
ποία εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας.»

4. Στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015, όπως ισχύει, η πα-
ράγραφος 17 αναριθµείται σε 19 και προστίθενται νέοι
παράγραφοι 17 και 18 ως ακολούθως:

«17. Το ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην
παρούσα ρύθµιση, µετά την παρέλευση διµήνου από τη
δηµοσίευση του παρόντος, προσαυξάνεται µε επιτόκιο
που υπολογίζεται µε βάση το ισχύον επιτόκιο αναφοράς
για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευρωπαϊκής Κε-
ντρικής Τράπεζας, πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονά-
δων, ετησίως υπολογισµένο. Για ύψος κύριας οφειλής έ-
ως 5.000 ευρώ η οφειλή απαλλάσσεται από την προσαύ-
ξηση του επιτοκίου εφόσον ο οφειλέτης προσκοµίσει ε-
ντός διµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος στοιχεία,
µε τα οποία τεκµηριώνεται σωρευτικά ότι:
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α) είναι φυσικό πρόσωπο, 
β) η υπαγόµενη στη ρύθµιση κύρια οφειλή υπερβαίνει

το 50% του δηλωθέντος ετήσιου εισοδήµατος του οφει-
λέτη και 
γ) η ακίνητη περιουσία του οφειλέτη όπως προκύπτει

από τη δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) είναι α-
ντικειµενικής αξίας µέχρι 150.000 ευρώ.
Η παράγραφος αυτή εφαρµόζεται στις οφειλές που έ-

χουν ήδη υπαχθεί στην παρούσα ρύθµιση και αφορά τις
ανεξόφλητες δόσεις ρύθµισης. 

18. Παρέχεται η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα οπο-
τεδήποτε καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας ρύθµισης,
και µετά τη συµµόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν
σε µείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας ρύθµισης, ε-
άν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης έχει τη δυνατότητα σύµ-
φωνα µε τα οικονοµικά του δεδοµένα να αποπληρώσει
την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χο-
ρηγηθείσες. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η ο-
ποία εκδίδεται εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος καθορίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της
παρούσας.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.
4334 /2015 (Α΄80)

1. Η παρ. 27 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80) α-
ντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 

«27.α Για όσους η συνταξιοδότηση λόγω γήρατος από
τους Οργανισµούς Κύριας ή Επικουρικής Ασφάλισης συ-
µπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, αρχίζει
από την 1.7.2015 και εφεξής, λαµβάνουν µόνον το ποσό
της σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων καταστα-
τικών και γενικών διατάξεων (οργανικό ποσό). Εάν το
ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο του εκάστοτε προ-
βλεπόµενου κατωτάτου ορίου χορηγείται το (οργανικό)
ποσό αυτό. Μετά από τη συµπλήρωση του 67ου έτους,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου
11 του ν. 3863/2010, καταβάλλεται το εκάστοτε προβλε-
πόµενο κατώτατο όριο. Σε περίπτωση που το προκύπτον
(οργανικό) ποσό είναι µεγαλύτερο του κατώτατου ορίου
καταβάλλεται το (οργανικό) ποσό αυτό.»
β. Η πρώτη περίοδος της παραγράφου 1 του άρθρου 4

του ν. 3863/2010 (Α΄115) τροποποιείται ως ακολούθως:
«1. Όσοι έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην ασφάλι-

ση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δηµόσιο
έως και 31.12.2010 και η συνταξιοδότησή τους λόγω γή-
ρατος ή αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015 δικαιούντα.»

2. Οι παράγραφοι 28, 29 και 32 του άρθρου 1 του
ν. 4334/2015 (A΄80) αντικαθίστανται, από τότε που ίσχυ-
σαν, ως εξής: 
Από 1.9.2015 εντάσσονται υποχρεωτικά στο Ενιαίο

Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) και διέπονται α-
πό τις διατάξεις της νοµοθεσίας του και τη γενικότερη
νοµοθεσία, ως ισχύουν: α) οι Τοµείς του Κλάδου Επικου-
ρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., β) o Kλάδος Επι-
κουρικής Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών του
Ο.Α.Ε.Ε., γ) ο Τoµέας Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποι-
ών (Τ.Ε.Α.Α.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ελευ-
θέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., δ) ο Τoµέας Επι-
κουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίµων
(Τ.Ε.Α.Π.Υ.Κ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης Ε-
λευθέρων Επαγγελµατιών του Ο.Α.Ε.Ε., ε) ο Τοµέας Επι-
κουρικής Ασφάλισης Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµο-
σίων Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του

Ε.Τ.Α.Α., στ) ο Τοµέας Ασφάλισης Συµβολαιογράφων
(Τ.Α.Σ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α., ζ) ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγό-
ρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Α., η) ο Τοµέας Επικουρικής Ασφάλισης Ιδιοκτη-
τών Συντακτών και Υπαλλήλων Τύπου του Κλάδου Επι-
κουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., θ) ο Τοµέας
Επικουρικής Ασφάλισης Τεχνικών Τύπου Αθηνών και
Θεσσαλονίκης του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του
Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε., ι) ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης
Ναυτικών (Κ.Ε.Α.Ν.) του Ν.Α.Τ., ια) το Ταµείο Επικουρι-
κής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυ-
τικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.).
Η ένταξη στο ΕΤΕΑ πραγµατοποιείται µε τους όρους

και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 35 έως
και 48 του ν. 4052/2012 (Α΄41), ως ισχύουν, εξαιρουµέ-
νων των διατάξεων του άρθρου 36 του νόµου αυτού. Το
ΕΤΕΑ εξακολουθεί να λειτουργεί µε ενιαία διοικητική και
οικονοµική οργάνωση.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζεται κά-
θε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρού-
σας.
Ειδικά για το προσωπικό του Τοµέα Προστασίας του

Πολίτη, του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Α-
νασυγκρότησης, που υπηρετεί σε υπηρεσίες του
ΤΕΑΠΑΣΑ που εξυπηρετούν τον κλάδο επικουρικής Α-
σφάλισης, διατίθενται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων
Υπουργών στο ΕΤΕΑ.
Κάθε αντίθετη διάταξη καταργείται.
3. Η παράγραφος 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015

(Α΄ 80) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής: 
«Μέχρι την 31.12.2021 τα κατώτατα όρια σύνταξης

λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου των οργανισµών
κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης
της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτά προβλέπονται α-
πό τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατη-
ρούνται στο ύψος που ισχύει την 31.7.2015.».

4. Το άρθρο 72 του ν. 4331/2015 (Α΄69) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3: ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ Η-
ΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗ-
ΣΗΣ

1.α) Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης
για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος πλήρους
σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία ασφαλισµέ-
νων, των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπερι-
λαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το
62ο έτος της ηλικίας (µε 40 έτη ή 12.000 ηµέρες ασφάλι-
σης) και το 67ο έτος της ηλικίας (µε 4.500 ηµέρες ή 15 έ-
τη ασφάλισης), µε την επιφύλαξη των διατάξεων της πα-
ραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 (Α΄115).
β) Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για

θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειωµένης σύ-
νταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται σύµφωνα
µε τις ισχύουσες γενικές , ειδικές ή καταστατικές διατά-
ξεις των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπερι-
λαµβανοµένης της Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζεται το
62ο έτος της ηλικίας µε 4.500 ηµέρες ή 15 χρόνια ασφά-
λισης. 

2.α) Τα όρια ηλικίας των ασφαλισµένων των Οργανι-
σµών Κοινωνικής Ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης
της Τράπεζας της Ελλάδος, που µέχρι τη δηµοσίευση
του νόµου αυτού δεν έχουν θεµελιώσει δικαίωµα πλή-
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ρους ή µειωµένης σύνταξης, αυξάνονται σταδιακά έως
την 1.1.2022 στα προβλεπόµενα από τις ανωτέρω παρα-
γράφους 1α και 1β, µε την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 3 του άρθρου 11 του ν. 3863/2010 ( Α΄115),
σύµφωνα µε τους πίνακες του άρθρου αυτού.
β) Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα µέχρι τη

δηµοσίευση του νόµου αυτού νοµοθεσία δεν προβλέπε-
ται όριο ηλικίας για θεµελίωση δικαιώµατος πλήρους ή
µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, η σταδιακή αύξηση,
σύµφωνα µε τους ανωτέρω πίνακες, αρχίζει από τη δη-
µοσίευση του νόµου αυτού µε όριο ηλικίας το 58ο έτος,
εφόσον η θεµελίωση δικαιώµατος προβλέπεται µε τη συ-
µπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών ασφάλισης ενώ σε κάθε
άλλη περίπτωση µε όριο ηλικίας το 55ο έτος.

3. Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης µε προϋποθέ-
σεις µειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, επιβάλλεται,
πέραν του συνολικού ήδη προβλεπόµενου από την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία ποσοστού µείωσης της σύνταξης, επι-
πλέον ποσοστό µείωσης 10% και τούτο µέχρι τη συ-
µπλήρωση του διαµορφούµενου, κατά περίπτωση, νέου
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης, σύµφωνα µε
τους πίνακες του άρθρου αυτού.

4. Από τις ανωτέρω ρυθµίσεις εξαιρούνται οι υπαγόµε-
νοι σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα, καθώς και οι
µητέρες και οι χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοπορι-
στική εργασία τέκνων.

5. Θεµελιωµένα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα µέχρι τη
δηµοσίευση του νόµου αυτού στους Οργανισµούς κοινω-
νικής ασφάλισης, συµπεριλαµβανοµένης της Τράπεζας
της Ελλάδος, λόγω συµπλήρωσης των προϋποθέσεων
του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας,
όπου αυτό προβλέπεται, δεν θίγονται και δύνανται να α-
σκηθούν οποτεδήποτε.

6. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθµίζεται κά-
θε ζήτηµα για την εφαρµογή των πινάκων του άρθρου
αυτού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

1.α. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 17
του ν.δ. 96/1973 (Α΄172), όπως αντικαταστάθηκε από
την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 3840/2010 (Α΄53)
και εν συνεχεία µε την παράγραφο 2 του άρθρου 69 του
ν. 3984/2011 (Α΄150), αντικαθίσταται ως εξής: 

«γ) i. Οι τιµές των φαρµακευτικών προϊόντων «αναφο-
ράς», µετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δε-
δοµένων» (data protection period) σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις φαρµακευτικής νοµοθεσίας, µειώνεται στο 50% της
τιµής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου
προστασίας των δεδοµένων».»

ii. Οι τιµές των γενόσηµων φαρµάκων, ανεξαρτήτως
της ηµεροµηνίας έγκρισής τους, µειώνονται στο 32,5%
της τιµής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση «ε-
ντός της περιόδου προστασίας των δεδοµένων».
Οι ως άνω διατάξεις θα εξειδικευθούν µε την έκδοση

υπουργικής απόφασης.
β. Όπου στις διατάξεις της νοµοθεσίας τιµολόγησης

φαρµάκων γίνεται αναφορά σε «δίπλωµα ευρεσιτε-
χνίας» νοείται η «περίοδος προστασίας των δεδοµένων
του προϊόντος αναφοράς» σύµφωνα µε τις διατάξεις της
φαρµακευτικής νοµοθεσίας.

2. Η παρ. ε΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«ε. Η ισχύς του παρόντος άρθρου έχει διάρκεια από
1.1.2012 έως 31.12.2018.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζεται κάθε

λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της διάταξης αυτής που
αφορά στον ακριβή τρόπο υπολογισµού των ποσών που
υποχρεούται να καταβάλλει κάθε ΚΑΚ µε βάση τα ανα-
φερόµενα στην παράγραφο α΄ του παρόντος.»

3. Η παρ. 7 του άρθρου 100 του ν. 4172/2013( Α΄ 67)
«Φορολογία εισοδήµατος, επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013
και άλλες διατάξεις» τροποποιείται, ως ακολούθως: 

«7. Παρατείνεται η ισχύς των διατάξεων των παραγρά-
φων 1 έως και 5 , από 1.1.2016 έως 31.12.2018, πλην της
διατάξεως του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2,
της οποίας η ισχύς άρχεται από της δηµοσιεύσεως του
παρόντος νόµου. Η ισχύς της παραγράφου 6 άρχεται α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Τα όρια δαπα-
νών υγείας για τα έτη 2016 έως 2018 είναι
1.402.000.000,00 ευρώ κατ’ έτος.» 

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«5. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας λήγει ή δια-
κόπτεται η θητεία των Διοικητών ή Αναπληρωτών Διοικη-
τών των Νοσοκοµείων, αζηµίως για το Ελληνικό Δηµό-
σιο και ανατίθενται προσωρινά καθήκοντα σε Διοικητές
και Αναπληρωτές Διοικητές για χρονικό διάστηµα τριών
µηνών. Η ισχύς των αποφάσεων δύναται άπαξ να παρα-
ταθεί, έως τη θέσπιση νέου συστήµατος αξιολόγησης
των Διοικητών και Αναπληρωτών Διοικητών, βασισµένου
σε διαφανή και αξιολογικά κριτήρια, και λήγουσα σε κά-
θε περίπτωση στις 31.12.2015.»

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ζ: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟ-
ΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

1. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224

του ν. 4281/2014 (Α΄160), τροποποιείται ως εξής:
«α) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώσεις

α΄ έως και ε΄, στην Επιτροπή του άρθρου 3Α,».
2. Μετά το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν.

3213/2003, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 224 του
ν. 4281/2004 (Α΄160), προστίθεται στοιχείο αα', που έχει
ως εξής:

«αα) των προσώπων που αναφέρονται στις περιπτώ-
σεις στ΄ έως και κδ΄, κζ΄, λα΄ έως και µγ΄, µε΄, µστ΄ και
µζ΄, στην Γ΄ Μονάδα της Αρχής του άρθρου 7
ν. 3691/2008, όπως ισχύει. Για τον έλεγχο των δηλώσε-
ων περιουσιακής κατάστασης των εν λόγω προσώπων ε-
φαρµόζονται όσα ορίζονται στα στοιχεία γ΄ και δ΄ της
παραγράφου 3 του άρθρου 7Α, όπως αυτό προστέθηκε
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3932/2011
(Α΄49).» 

3. Στο άρθρο 1 παρ.1 περίπτωση κστ΄ του ν. 3213/2003
«Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης βου-
λευτών, δηµόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτη-
τών µέσων µαζικής ενηµέρωσης και άλλων κατηγοριών
προσώπων» (Α΄309), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρ-
θρο 222 του ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυ-
ξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υ-
πουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» (Α΄160),
και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 51 του ν. 4331/2015
«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία
(ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και
άλλες διατάξεις» (Α΄69) προστίθεται η φράση «, καθώς
και το πολιτικό προσωπικό του τέως Υπουργείου Εµπορι-
κής Ναυτιλίας και Αιγαίου του Υπουργείου Οικονοµίας,
Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού».

Άρθρο 2

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότη-
ση να υπογράφει, ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Δηµο-
σίου, σύµβαση χρηµατοοικονοµικής διευκόλυνσης
(F.A.F.A.) µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης
(ESM), τη Συµφωνία Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθµίσεων (MoU) και τα παραρτήµατά
τους, τα σχέδια των οποίων κυρώνονται µε το παρόν άρ-
θρο και τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις, διευκρινή-
σεις και συµπληρώσεις επί των σχεδίων αυτών και κάθε
άλλο αναγκαίο έγγραφο σχετικό µε τις συµβάσεις αυ-
τές.
Παρέχεται στον Διευθύνοντα Σύµβουλο και στον Ανα-

πληρωτή Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ταµείου Χρηµατο-
πιστωτικής Σταθερότητας, η εξουσιοδότηση να εκπρο-
σωπήσουν το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
και να υπογράψουν τη Σύµβαση που αναφέρεται στο πα-
ρόν άρθρο, µαζί µε τα παραρτήµατά της, µε τις τυχόν α-
ναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή
τη διευκρίνιση ασαφειών του Σχεδίου που εγκρίνεται µε
το προηγούµενο άρθρο καθώς και κάθε άλλο έγγραφο
σχετικό µε την ως άνω Σύµβαση.
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ελλάδα
Μνηµόνιο Συνεννόησης για τριετές 

πρόγραµµα του ΕΜΣ

1. Προοπτική και στρατηγική

Η Ελλάδα ζήτησε στήριξη από τους Ευρωπαίους εταί-
ρους της προκειµένου να αποκαταστήσει τη βιώσιµη α-
νάπτυξη, να δηµιουργήσει θέσεις εργασίας και να αντι-
µετωπίσει τους κινδύνους για τη χρηµατοπιστωτική στα-
θερότητα τη δική της και της ευρωζώνης. Το παρόν Μνη-
µόνιο Συνεννόησης (ΜΣ) έχει συνταχθεί κατόπιν αιτήµα-
τος που υποβλήθηκε στις 8 Ιουλίου 2015 από την Ελλη-
νική Δηµοκρατία στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβου-
λίου του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ)
για τη χορήγηση στήριξης σταθερότητας µε τη µορφή
δανείου τριετούς περιόδου διαθεσιµότητας. Σύµφωνα µε
το άρθρο 13 παράγραφος 3 της συνθήκης του ΕΜΣ, στο
παρόν Μνηµόνιο εξειδικεύονται λεπτοµερώς οι όροι που
συνδέονται µε τη διευκόλυνση χρηµατοδοτικής συνδρο-
µής η οποία καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Οι όροι θα
επικαιροποιούνται σε τριµηνιαία βάση, λαµβανοµένης υ-
πόψη της επιτευχθείσας προόδου όσον αφορά τις µε-
ταρρυθµίσεις κατά το προηγούµενο τρίµηνο. Σε κάθε ε-
πανεξέταση, θα εξειδικεύονται πλήρως, µε λεπτοµέρει-
ες και χρονοδιαγράµµατα, τα συγκεκριµένα µέτρα πολι-
τικής και τα λοιπά µέσα για την επίτευξη αυτών των ευ-
ρύτερων στόχων που παρατίθενται στο παρόν έγγραφο.
Για την επιτυχία απαιτείται ο ενστερνισµός του προ-

γράµµατος µεταρρυθµίσεων από τις ελληνικές αρχές. Ε-
ποµένως, η κυβέρνηση είναι έτοιµη να λάβει οποιαδήπο-
τε µέτρα ενδέχεται να κριθούν κατάλληλα για το σκοπό
αυτόν, καθώς οι περιστάσεις µεταβάλλονται. Η κυβέρνη-
ση δεσµεύεται να διαβουλεύεται και να συµφωνεί µε την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο για όλες τις ενέργει-
ες που αφορούν την επίτευξη των στόχων του Μνηµονί-
ου Συνεννόησης, πριν από την οριστικοποίηση και τη νο-
µική έγκρισή τους. 
Στη στρατηγική ανάκαµψης λαµβάνεται υπόψη η ανά-

γκη για κοινωνική δικαιοσύνη, µεταξύ και εντός των γε-
νεών. Οι δηµοσιονοµικοί περιορισµοί έχουν επιβάλει δύ-
σκολες επιλογές και συνεπώς είναι σηµαντικό το βάρος
της προσαρµογής να µοιραστεί σε όλα τα κοινωνικά
στρώµατα, λαµβανοµένης υπόψη της ικανότητας πληρω-
µής. Σε προτεραιότητα τίθενται οι ενέργειες για την α-
ντιµετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των
στρατηγικών ασυνεπών οφειλετών, διότι αυτά επιβαρύ-
νουν τους τίµιους πολίτες και τις τίµιες επιχειρήσεις,
που πληρώνουν εγκαίρως τους φόρους και τα δάνειά
τους. Οι µεταρρυθµίσεις στις αγορές προϊόντων έχουν
στόχο την εξάλειψη των προσόδων που καρπώνονται ο-
µάδες κεκτηµένων συµφερόντων: µέσω υψηλότερων τι-
µών, οι εν λόγω οµάδες διαβρώνουν το διαθέσιµο εισό-
δηµα των καταναλωτών και βλάπτουν την ανταγωνιστι-
κότητα των επιχειρήσεων. Οι συνταξιοδοτικές µεταρρυθ-
µίσεις έχουν επικεντρωθεί σε µέτρα για την κατάργηση

των εξαιρέσεων και τον τερµατισµό των πρόωρων συ-
νταξιοδοτήσεων. Προκειµένου να βοηθηθούν τα άτοµα
να επιστρέψουν στην απασχόληση και να αποτραπεί η
διαιώνιση της µακροπρόθεσµης ανεργίας, οι αρχές, σε
στενή συνεργασία µε τους Ευρωπαίους εταίρους, θα ε-
γκαινιάσουν µέτρα για την τόνωση της απασχόλησης κα-
τά 50.000 άτοµα, µε στόχο τους µακροχρόνια ανέργους.
Για µια πιο δίκαιη κοινωνία θα χρειαστεί η Ελλάδα να
βελτιώσει τον σχεδιασµό του συστήµατος κοινωνικής
πρόνοιας, έτσι ώστε να υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινω-
νικής ασφάλειας, το οποίο θα διοχετεύει στοχοθετηµένα
τους πενιχρούς πόρους σε εκείνους που τους έχουν πε-
ρισσότερο ανάγκη. Οι αρχές σχεδιάζουν να επωφελη-
θούν από τη διαθέσιµη τεχνική βοήθεια που παρέχεται α-
πό διεθνείς οργανισµούς σχετικά µε µέτρα για την παρο-
χή πρόσβασης στην ιατροφαρµακευτική περίθαλψη για
όλους (συµπεριλαµβανοµένων των ανασφάλιστων), κα-
θώς και να δηµιουργήσουν ένα βασικό δίχτυ κοινωνικής
ασφάλειας µε τη µορφή Ελάχιστου Εγγυηµένου Εισοδή-
µατος (ΕΕΕ). 
Η εφαρµογή του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων θα α-

ποτελέσει τη βάση για βιώσιµη ανάκαµψη. Οι σχετικές
πολιτικές είναι δοµηµένες γύρω από τέσσερις πυλώνες:

• Αποκατάσταση της δηµοσιονοµικής βιωσιµότητας (ε-
νότητα 2): Η Ελλάδα θα θέσει ως στόχο την επίτευξη µε-
σοπρόθεσµου δηµοσιονοµικού πλεονάσµατος ύψους
3,5% του ΑΕΠ, µέσω ενός συνδυασµού εµπροσθοβαρών
παραµετρικών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσεων, συµπε-
ριλαµβανοµένων του συστήµατος ΦΠΑ και του συνταξιο-
δοτικού συστήµατός της, υποστηριζόµενου από ένα φι-
λόδοξο πρόγραµµα για την ενίσχυση της φορολογικής
συµµόρφωσης και της διαχείρισης των δηµόσιων οικονο-
µικών, καθώς και για την καταπολέµηση της φοροδιαφυ-
γής, ενώ παράλληλα θα διασφαλίζεται η επαρκής προ-
στασία των ευπαθών οµάδων.

• Διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας
(ενότητα 3): Η Ελλάδα θα λάβει άµεσα µέτρα για την α-
ντιµετώπιση των µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ).
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών θα
πρέπει να ολοκληρωθεί πριν το τέλος του 2015 και θα
συνοδεύεται από παράλληλα µέτρα για την ενίσχυση
της διακυβέρνησης του ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπι-
στωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και των τραπεζών. 

• Ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα και επενδύσεις (ενό-
τητα 4): Η Ελλάδα θα σχεδιάσει και θα εφαρµόσει ευρύ
φάσµα µεταρρυθµίσεων στις αγορές εργασίας και τις α-
γορές προϊόντων (συµπεριλαµβανοµένης της ενέργει-
ας), µε τις οποίες όχι µόνο θα διασφαλίζεται η πλήρης
συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις της ΕΕ, αλλά επίσης θα
στοχεύεται και η επίτευξη βέλτιστων ευρωπαϊκών πρα-
κτικών. Θα καταρτιστεί φιλόδοξο πρόγραµµα ιδιωτικο-
ποιήσεων, καθώς και πολιτικές για τη στήριξη των επεν-
δύσεων.

• Ένα σύγχρονο κράτος και µια σύγχρονη δηµόσια δι-
οίκηση (ενότητα 5) θα αποτελέσουν βασική προτεραιό-
τητα του προγράµµατος. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί
στην ενίσχυση της αποδοτικότητας του δηµόσιου τοµέα
κατά την παροχή ουσιωδών δηµόσιων αγαθών και υπη-
ρεσιών. Θα ληφθούν µέτρα για την ενίσχυση της αποτε-
λεσµατικότητας του δικαστικού συστήµατος και για την
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αναβάθµιση της καταπολέµησης της διαφθοράς. Οι µε-
ταρρυθµίσεις θα ενισχύουν τη θεσµική και λειτουργική α-
νεξαρτησία βασικών θεσµών, όπως η φορολογική διοίκη-
ση και η στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ).
Για την επιτυχία θα απαιτηθεί η συνεχής εφαρµογή

των συµφωνηµένων πολιτικών επί πολλά έτη. Για το
σκοπό αυτόΝ, απαιτείται πολιτική δέσµευση, αλλά επί-
σης και η τεχνική ικανότητα της ελληνικής διοίκησης να
την υλοποιήσει. Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να εκµεταλ-
λευτούν πλήρως τη διαθέσιµη τεχνική βοήθεια, η οποία,
από ευρωπαϊκής πλευράς, συντονίζεται από τη νέα υπη-
ρεσία στήριξης διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων (ΥΣΔΜ)
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τεχνική βοήθεια είναι ήδη
διαθέσιµη για ορισµένες βασικές µεταρρυθµιστικές δε-
σµεύσεις, µεταξύ άλλων σχετικά µε τη φορολογική πολι-
τική, τη µεταρρύθµιση της φορολογικής διοίκησης, την
επανεξέταση του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, κα-
θώς και τον εκσυγχρονισµό του δικαστικού συστήµατος.
Οι αρχές έχουν δεσµευτεί για την ταχεία ενίσχυση προ-
ϋπάρχοντων προγραµµάτων τεχνικής βοήθειας για τη
στήριξη µεταρρυθµίσεων όπως η αξιολόγηση όσον αφο-
ρά τον ανταγωνισµό σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ, η α-
δειοδότηση επενδύσεων σε συνεργασία µε την Παγκό-
σµια Τράπεζα, η ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, η ανα-
θεώρηση του φόρου εισοδήµατος, η διασταύρωση και εί-
σπραξη οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
και φόρους, καθώς και η µεταρρύθµιση της δηµόσιας δι-
οίκησης. Υπάρχει ακόµη πεδίο για την επεξεργασία προ-
γραµµάτων τεχνικής βοήθειας, σε τοµείς όπως η ενερ-
γειακή πολιτική, οι πολιτικές για την αγορά εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένης της αντιµετώπισης της αδήλωτης
εργασίας, και η κωδικοποίηση της ελληνικής νοµοθε-
σίας. Οι ελληνικές αρχές θα οριστικοποιήσουν, έως τα
τέλη Σεπτεµβρίου του 2015, ένα µεσοπρόθεσµο σχέδιο
τεχνικής βοήθειας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η Ελλάδα πρέπει να βασιστεί στη συµφωνηµένη στρα-

τηγική ανάκαµψης και να επεξεργαστεί µια γνήσια στρα-
τηγική ανάπτυξης, την οποία θα ενστερνιστεί και θα κα-
θοδηγήσει η ίδια. Στη στρατηγική αυτή θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη οι µεταρρυθµίσεις που περιλαµβάνονται
στο παρόν Μνηµόνιο Συνεννόησης, συναφείς πρωτοβου-
λίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η συµφωνία εταιρικής
σχέσης για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ και άλλες βέλτι-
στες πρακτικές. Η Ελλάδα πρέπει να επωφεληθεί πλή-
ρως από τους σηµαντικούς πόρους που είναι διαθέσιµοι
από τον προϋπολογισµό της ΕΕ και από την ΕΤΕπ για τη
στήριξη των επενδύσεων και των µεταρρυθµιστικών
προσπαθειών. Για την περίοδο 2007-2013, η Ελλάδα ή-
ταν επιλέξιµη για να λάβει 38 δισεκατοµµύρια ευρώ µε
τη µορφή επιχορηγήσεων από τις πολιτικές της ΕΕ και
θα πρέπει να επωφεληθεί από τα ποσά που αποµένουν ε-
πί του παρόντος από τα κονδύλια αυτά. Για την περίοδο
2014-2020 είναι διαθέσιµα για την Ελλάδα περισσότερα
από 35 δισεκατοµµύρια ευρώ από τα κονδύλια των τα-
µείων της ΕΕ. Προκειµένου να µεγιστοποιηθεί η απορρό-
φησή τους, το πρόγραµµα επενδύσεων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για την Ευρώπη θα αποτελέσει επιπλέον πη-
γή επενδύσεων, καθώς και τεχνικής βοήθειας προς τους
δηµόσιους και ιδιώτες επενδυτές, προκειµένου να εντο-
πίσουν, να προωθήσουν και να επεξεργαστούν υψηλής
ποιότητας και εφικτά έργα προς χρηµατοδότηση. Οι ελ-
ληνικές αρχές µπορούν να ζητήσουν τεχνική βοήθεια για
να επεξεργαστούν περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξης,

η οποία θα µπορούσε να στοχεύει, µεταξύ άλλων, στη
δηµιουργία ελκυστικότερου επιχειρηµατικού περιβάλλο-
ντος, στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήµατος, κα-
θώς και της διαµόρφωσης ανθρώπινου κεφαλαίου, µέσω
της επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, στην
ανάπτυξη της Ε&Α και της καινοτοµίας. Η τεχνική βοή-
θεια θα µπορούσε επίσης να συνδράµει στον σχεδιασµό
τοµεακών προτεραιοτήτων σε τοµείς όπως ο τουρισµός,
οι µεταφορές και η εφοδιαστική, καθώς και η γεωργία. Οι
αρχές σκοπεύουν να οριστικοποιήσουν τη στρατηγική α-
νάπτυξης έως τον Μάρτιο του 2016, σε συνεργασία µε
τους κοινωνικούς εταίρους, την πανεπιστηµιακή κοινό-
τητα και διεθνείς οργανισµούς. Η στρατηγική θα πρέπει
επίσης να ανταποκρίνεται στην ανάγκη για συντονισµό
του φιλόδοξου προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, µε την
ενίσχυση της υφιστάµενης Γενικής Γραµµατείας Συντο-
νισµού και µε τη συµµετοχή, κατά περίπτωση, οργανώ-
σεων αντιπροσωπευτικών του ιδιωτικού τοµέα. 

2. Επίτευξη βιώσιµων δηµόσιων οικονοµικών που στη-
ρίζουν την ανάπτυξη και την απασχόληση

Για τη διόρθωση των ακραίων ανισορροπιών στα δηµό-
σια οικονοµικά κατά τα τελευταία χρόνια απαιτήθηκε µια
άνευ προηγουµένου προσαρµογή και θυσίες από την Ελ-
λάδα και τους πολίτες της. Τα δηµόσια ελλείµµατα έ-
χουν µειωθεί σηµαντικά σε σύγκριση µε την προ κρίσης
περίοδο, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντι-
µέτωπη µε πρωτογενές έλλειµµα ανερχόµενο σε περί-
που 1,5% του ΑΕΠ το 2015, χωρίς πρόσθετα µέτρα. Η ε-
ξυγίανση βασίστηκε επίσης στη δραµατική αποκλιµάκω-
ση των δηµόσιων επενδύσεων και υπηρεσιών, η οποία θα
πρέπει να εξοµαλυνθεί και να τεθεί σε µεγαλύτερη προ-
τεραιότητα σταδιακά, προκειµένου να διατηρηθεί το α-
ναπτυξιακό δυναµικό. 

2.1  Δηµοσιονοµική πολιτική

Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να διασφαλίζουν τον
βιώσιµο χαρακτήρα των δηµόσιων οικονοµικών και να ε-
πιτυγχάνουν σηµαντικά και βιώσιµα πρωτογενή πλεονά-
σµατα µεσοπρόθεσµα, τα οποία θα µειώνουν σταθερά το
λόγο δηµόσιου χρέους προς το ΑΕΠ. Οι αρχές θα συνε-
χίσουν, αντίστοιχα, να ακολουθούν µια νέα δηµοσιονοµι-
κή πορεία, βασισµένη στην επίτευξη στόχων πρωτογε-
νούς πλεονάσµατος ύψους -1/4�, 0,5, 1 3/4� και 3,5%
του ΑΕΠ το 2015, το 2016, το 2017 και το 2018 και µετέ-
πειτα, αντιστοίχως. Η πορεία των δηµοσιονοµικών στό-
χων είναι σύµφωνη µε τους αναµενόµενους ρυθµούς α-
νάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, καθώς αυτή ανακά-
µπτει από τη βαθύτερη ύφεσή της στα χρονικά. 
Η κυβέρνηση ενέκρινε πρόσφατα µία µεταρρύθµιση

του συστήµατος ΦΠΑ και µία πρώτη φάση της µεταρρύθ-
µισης του συνταξιοδοτικού συστήµατος, αύξησε τον φο-
ρολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις, επέκτεινε την
εφαρµογή του φόρου πολυτελείας, έλαβε µέτρα για την
αύξηση της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των
επιχειρήσεων το 2015 και για την απαίτηση προκαταβο-
λής του 100% του φόρου εισοδήµατος για τις προσωπι-
κές εταιρείες κ.λπ. και για τις ατοµικές επιχειρήσεις,
σταδιακά, έως το 2017, ενώ αύξησε και την εισφορά αλ-
ληλεγγύης.
Επιπλέον, ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση θα εγκρί-

νει νοµοθεσία για: 
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• την αύξηση των εσόδων: α) σταδιακή κατάργηση της
επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέ-
λαιο κίνησης ντίζελ για τους αγρότες σε δύο ίσα στάδια
τον Οκτώβριο του 2015 και τον Οκτώβριο του 2016· β)
αύξηση του φόρου επί της χωρητικότητας. Οι αρχές θα
λάβουν µέτρα για την έναρξη της διαδικασίας είσπραξης
του ΕΝΦΙΑ για το 2015, ώστε να εκδοθούν εκκαθαριστι-
κά σηµειώµατα τον Οκτώβριο του 2015, µε την τελευταία
δόση να καταβάλλεται τον Φεβρουάριο του 2016. Θα
διορθώσουν επίσης τα ζητήµατα που ανέκυψαν µε τα
προσφάτως εφαρµοσθέντα µέτρα για τα έσοδα.

• τη στοχοθέτηση και τον περιορισµό των δαπανών: α)
µε άµεση ισχύ, i) αποκατάσταση της πλήρους συνταγο-
γράφησης φαρµάκων κατά διεθνή κοινόχρηστη ονοµα-
σία (ΔΚΟ)· ii) µείωση των τιµών όλων των φαρµάκων µε-
τά τη λήξη ισχύος του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας· β) εκ-
κίνηση του συνολικού προγράµµατος επανεξέτασης του
συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας (βλ. ενότητα 2.5.3.). 

• Η δέσµη µέτρων θα περιλαµβάνει περαιτέρω µέτρα
µε δηµοσιονοµική επίπτωση, όπως µεταρρυθµίσεις της
δηµόσιας διοίκησης, µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπι-
ση των ελλείψεων σε θέµατα είσπραξης και επιβολής
φόρων, καθώς και άλλα παραµετρικά µέτρα, για τα οποία
γίνεται λόγος σε άλλα σηµεία του παρόντος εγγράφου.
Προκειµένου να αποδείξει τη δέσµευσή της για την ε-

φαρµογή αξιόπιστων δηµοσιονοµικών πολιτικών, η κυ-
βέρνηση θα εγκρίνει (Βασικό παραδοτέο), τον Οκτώβριο
του 2015, συµπληρωµατικό προϋπολογισµό για το 2015
εφόσον κριθεί αναγκαίο, το προσχέδιο του προϋπολογι-
σµού του 2016 και µεσοπρόθεσµη δηµοσιονοµική στρα-
τηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα υποστηρίζε-
ται από µεγάλη και αξιόπιστη δέσµη παραµετρικών µέ-
τρων και διαρθρωτικών δηµοσιονοµικών µεταρρυθµίσε-
ων, συµπεριλαµβανοµένων: α) δεύτερης φάσης µεταρ-
ρυθµίσεων του συνταξιοδοτικού συστήµατος, βλ. ενότη-
τα 2.5.1· β) µεταρρύθµισης του κώδικα φορολογίας εισο-
δήµατος, βλ. ενότητα 2.2.2· γ) σταδιακής κατάργησης
της προτιµησιακής φορολογικής µεταχείρισης των αγρο-
τών στο πλαίσιο του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος,
µε ποσοστά που ορίζονται στο 20% για το φορολογικό έ-
τος 2016 και στο 26% για το φορολογικό έτος 2017. Στο
µεταξύ χαράσσεται στρατηγική για τη γεωργία· δ) φό-
ρου επί τηλεοπτικών διαφηµίσεων· ε) αναγγελίας προκή-
ρυξης δηµόσιου διεθνούς διαγωνισµού υποβολής προ-
σφορών για την απόκτηση τηλεοπτικών αδειών και την
καταβολή τελών που αφορούν τη χρήση των αντίστοι-
χων συχνοτήτων· στ) επέκτασης της φορολόγησης των
µεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια (GGR), ύψους
30%, στα παιχνίδια VLT που αναµένεται ότι θα εγκατα-
σταθούν κατά το δεύτερο εξάµηνο του 2015 και το 2016·
ζ) αύξησης του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσι-
ου εισοδήµατος από ενοίκια, για εισοδήµατα κάτω των
12.000 ευρώ στο 15% (από 11%) και για εισοδήµατα άνω
των 12.000 ευρώ στο 35% (από 33%)· η) σταδιακής κα-
τάργησης της ειδικής φορολογικής µεταχείρισης του
ναυτιλιακού κλάδου· θ) επέκτασης της προσωρινής εθε-
λοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας έως το
2018· ι) µόνιµης µείωσης του ανωτάτου ορίου εξόδων
για τις αµυντικές δαπάνες κατά 100 εκατοµµύρια ευρώ
το 2015 και θα ανέλθει σε ποσοστό 2,2% του ΑΕΠ κατά
τον υπολογισµό του ΝΑΤΟ το 2016, µε σειρά στοχευµέ-
νων δράσεων, συµπεριλαµβανοµένης της µείωσης στους

αριθµούς των απασχολούµενων και στις συµβάσεις του
δηµοσίου· ια) καλύτερη στόχευση της επιλεξιµότητας ώ-
στε να µειωθούν κατά το ήµισυ οι δαπάνες για τις επιδο-
τήσεις πετρελαίου θέρµανσης στον προϋπολογισµό του
2016. 
Επιπλέον των ανωτέρω µέτρων, οι αρχές δεσµεύονται

να θεσπίσουν, τον Οκτώβριο του 2015, αξιόπιστα διαρ-
θρωτικά µέτρα που θα αποφέρουν τουλάχιστον το �3/4%
του ΑΕΠ µε ισχύ από το 2017 και το 1/4�% του ΑΕΠ µε ι-
σχύ από το 2018 για να στηρίξουν την επίτευξη του µε-
σοπρόθεσµου στόχου για πρωτογενές ισοζύγιο ύψους
3,5% του ΑΕΠ. Οι αρχές δεσµεύονται να λάβουν περαι-
τέρω διαρθρωτικά µέτρα τον Οκτώβριο του 2016, αν κρι-
θούν αναγκαία για να διασφαλιστούν οι στόχοι του 2017
και του 2018. Τα εν λόγω µέτρα θα περιλαµβάνουν τις α-
µυντικές δαπάνες, την προγραµµατισµένη µεταρρύθµιση
του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων και το πά-
γωµα των υποχρεωτικών δαπανών. 
Τα φορολογικά µέτρα παραµετρικού χαρακτήρα θα ε-

νισχυθούν από ευρύ φάσµα διοικητικών µέτρων για την
αντιµετώπιση των ελλείψεων σε θέµατα είσπραξης και
επιβολής φόρων: τα µέτρα αυτά θα χρειαστεί να περάσει
κάποιο χρονικό διάστηµα για να αποδώσουν καρπούς,
αλλά θα µπορούσαν να προσφέρουν σηµαντική αύξηση
των φορολογικών εσόδων στην πορεία εφαρµογής των
µέτρων. 
Η ελληνική κυβέρνηση θα παρακολουθεί τους δηµο-

σιονοµικούς κινδύνους, συµπεριλαµβανοµένων των δι-
καστικών αποφάσεων, και θα λάβει αντισταθµιστικά µέ-
τρα, στο βαθµό που αυτό απαιτείται, για την εκπλήρωση
των δηµοσιονοµικών στόχων. Οι αρχές προτίθενται να
µεταφέρουν τουλάχιστον το 30% του πλεονάσµατος
που θα επιτευχθεί λόγω επιδόσεων υψηλότερων από τις
αναµενόµενες στον χωριστό λογαριασµό που προορίζε-
ται για τη µείωση του χρέους. Επιπλέον, ένα άλλο 30%
του εν λόγω πλεονάσµατος θα χρησιµοποιηθεί για την
εκκαθάριση µη καταβληθεισών κυβερνητικών υποχρεώ-
σεων του παρελθόντος.

2.2 Μεταρρυθµίσεις φορολογικής πολιτικής

Η κυβέρνηση δεσµεύεται να θεσπίσει µεταρρυθµίσεις,
τόσο στην άµεση όσο και στην έµµεση φορολογία, για
τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της εισπραξιµότητας
και την τόνωση της προσφοράς εργασίας. 
Ήδη, τον Ιούλιο του 2015, η κυβέρνηση θέσπισε σηµα-

ντική µεταρρύθµιση στον τοµέα του ΦΠΑ, µε στόχο την
απλοποίηση της δοµής του συστήµατος ΦΠΑ, τη διεύ-
ρυνση της φορολογικής βάσης, καθώς και την εξάλειψη
και τον εξορθολογισµό των εξαιρέσεων, δηµιουργώντας
ετήσια έσοδα ύψους περίπου 1% του ΑΕΠ. 
Η κυβέρνηση δεσµεύεται για περαιτέρω µεταρρυθµί-

σεις, ως ακολούθως:
i. Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές: α) θα καταργήσουν τη

διασυνοριακή παρακράτηση φόρου που θεσπίστηκε µε
τη νοµοθεσία περί δόσεων (νόµος 4321/2015) και θα α-
ντιστρέψουν τις πρόσφατες τροποποιήσεις του ΚΦΕ που
θεσπίστηκαν µε τους νόµους 4328/2015 και 4331/2015·
β) θα διευκρινίσουν ότι οι µειωµένοι συντελεστές του
ΦΠΑ για τα νησιά θα καταργηθούν πλήρως έως το τέλος
του 2016 και θα καθορίσουν τις µεταβατικές ρυθµίσεις. 

ii. Κώδικες φορολογίας. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015
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θα εγκρίνουν εκκρεµούσες µεταρρυθµίσεις σχετικά µε
τους κώδικες φορολογικής διαδικασίας: α) θα θεσπίσουν
νέες ποινικές νοµικές διατάξεις για την φοροδιαφυγή
και την απάτη, προκειµένου να τροποποιηθεί ο ειδικός
ποινικός νόµος 2523/1997 και κάθε άλλη συναφής νοµο-
θεσία, καθώς και για να αντικατασταθεί το άρθρο 55 πα-
ράγραφοι 1 και 2 του ΚΦΔ, µε σκοπό, µεταξύ άλλων, τον
εκσυγχρονισµό και τη διεύρυνση του ορισµού της φορο-
λογικής απάτης και της φοροδιαφυγής σε όλους τους
φόρους· θα καταργήσουν όλα τα πρόστιµα του Κώδικα
Βιβλίων και Στοιχείων, συµπεριλαµβανοµένων και εκεί-
νων που επιβάλλονται βάσει του ν. 2523/1997· β) θα εκ-
δώσουν εγκύκλιο σχετικά µε τα πρόστιµα προκειµένου
να διασφαλιστεί η συνολική και συνεκτική εφαρµογή του
ΚΦΔ· γ) θα µεριµνήσουν για κατάλληλες ποινές για τις
απλές παραβάσεις του κώδικα βιβλίων και στοιχείων· η
µη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση αποδείξεων λιανικής
πώλησης θα αντιµετωπίζεται ως απλή αλλά σοβαρή πα-
ράβαση της διαδικασίας για τον ΦΠΑ (βασικό παραδο-
τέο). Έως τον Φεβρουάριο του 2016, οι αρχές θα πραγ-
µατοποιήσουν συνολική επανεξέταση της υπόλοιπης
φορολογικής νοµοθεσίας που συγκρούεται µε τον ΚΦΕ
και τον ΚΦΔ, ενσωµατώνοντας τις εν λόγω νοµικές πρά-
ξεις, κατά περίπτωση, ενώ έως τον Μάρτιο του 2016 θα
εκδώσουν το σύνολο της δευτερογενούς νοµοθεσίας
για την εφαρµογή του ΚΦΕ και του ΚΦΔ.

iii. Φόρος εισοδήµατος. Έως τον Οκτώβριο του 2015, η
κυβέρνηση: α) θα απλοποιήσει το χρονοδιάγραµµα σχε-
τικά µε την πίστωση φόρου για τη φορολογία εισοδήµα-
τος· β) θα αναµορφώσει και θα ενσωµατώσει στον ΚΦΕ
την εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήµατος, από το
2016, ώστε να επιτυγχάνεται µε αποτελεσµατικότερο
τρόπο η προοδευτικότητα του συστήµατος φορολογίας
εισοδήµατος· γ) θα εντοπίσει όλα τα κίνητρα που αφο-
ρούν τη φορολόγηση εισοδήµατος των επιχειρήσεων και
θα ενσωµατώσει τις εξαιρέσεις από τη φορολόγηση
στον ΚΦΕ, καταργώντας εκείνες που κρίνονται αναποτε-
λεσµατικές ή άδικες· δ) θα αναλάβει να επανεξετάσει
και να µεταρρυθµίσει τον ΚΕΔΕ, συµπεριλαµβανοµένων
των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης για την α-
ναγκαστική εκποίηση περιουσιακών στοιχείων σε δηµό-
σιους πλειστηριασµούς· ε) θα εξασφαλίσει την επαρκή
πρόσβαση της φορολογικής διοίκησης στις εγκαταστά-
σεις των φορολογουµένων για τη διεξαγωγή ελέγχων ε-
γκαίρως και για σκοπούς επιβολής του νόµου· στ) θα ε-
πανεξετάσει το πλαίσιο της φορολογίας κεφαλαίου και
θα επεξεργαστεί το φορολογικό πλαίσιο για τους φορείς
συλλογικών επενδύσεων και τους συµµετέχοντες σε αυ-
τούς, σύµφωνα µε τον ΚΦΕ και τις βέλτιστες πρακτικές
στην ΕΕ· ζ) θα επανεξετάσει την παρακράτηση φόρου ε-
πί των τεχνικών υπηρεσιών· η) ενόψει τυχόν αναθεώρη-
σης των ζωνών αντικειµενικών αξιών για τα ακίνητα, θα
προσαρµόσει τους φορολογικούς συντελεστές επί της
ακίνητης περιουσίας, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, για να
διασφαλιστεί ότι τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περι-
ουσίας το 2016 θα ανέλθουν τουλάχιστον στο ποσό των
2,65 δισεκατοµµυρίων ευρώ, και θα προσαρµόσει την ε-
ναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήµατος
φυσικών προσώπων· θ) θα επανεξετάσει τη λειτουργία
της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (συµπεριλαµ-
βανοµένης της διόρθωσης τυχόν υπαναχωρήσεων)· ι) θα
εκµηδενίσει τις δυνατότητες αποφυγής της φορολογίας

εισοδήµατος· ια) θα καταστήσει αυστηρότερο τον ορι-
σµό των αγροτών. (βασικό παραδοτέο)

iv. ΦΠΑ. Έως τον Μάρτιο του 2016, οι αρχές: α) θα κω-
δικοποιήσουν και θα απλουστεύσουν τη νοµοθεσία για
τον ΦΠΑ, εναρµονίζοντάς την µε τον κώδικα φορολογι-
κής διαδικασίας, εξαλείφοντας τα νοµικά κενά που απο-
µένουν και συντοµεύοντας το χρονικό διάστηµα για την
καταβολή του ΦΠΑ· β) θα απλουστεύσουν το καθεστώς
φορολογίας εισοδήµατος και θα διασφαλίσουν τη συνο-
χή της φορολογητέας βάσης του εισοδήµατος για τη φο-
ρολογία εισοδήµατος και των εισφορών κοινωνικής α-
σφάλισης µικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω α-
πό το κατώτατο όριο εγγραφής στα µητρώα ΦΠΑ· γ) θα
εκσυγχρονίσουν τις φορολογικές διατάξεις για τις επι-
χειρήσεις στον ΚΦΕ που καλύπτουν τις συγχωνεύσεις
και τις εξαγορές, καθώς και τους λογαριασµούς αποθε-
µατικού των επιχειρήσεων, και θα εφαρµόσουν τις διατά-
ξεις του ΚΦΕ που αφορούν τις διασυνοριακές συναλλα-
γές και τις ενδοοµιλικές συναλλαγές. (βασικό παραδο-
τέο) 

v. Φόρος ακίνητης περιουσίας. Έως τον Σεπτέµβριο
του 2016, οι αρχές θα εναρµονίσουν όλες τις αντικειµε-
νικές αξίες ακινήτων µε τις τιµές της αγοράς, µε ισχύ α-
πό τον Ιανουάριο του 2017. Μέχρι εκείνη την ηµεροµη-
νία, θα διασταυρώσουν το σύνολο των ιδιοκτησιακών
συµφερόντων µε τα στοιχεία για το σύνολο των ατοµι-
κών ιδιοκτησιών στο κτηµατολόγιο. (βασικό παραδοτέο)

2.3. Μεταρρυθµίσεις της φορολογικής διοίκησης
Μια µακρά ιστορία περίπλοκης νοµοθεσίας, κακοδιοί-

κησης, πολιτικών παρεµβάσεων και γενναιόδωρων φο-
ρολογικών αµνηστιών, µε χρόνια ελλιπή επιβολή του νό-
µου, έχει παρεµποδίσει την ικανότητα είσπραξης φόρων.
Για να δοθεί τέλος σε αυτήν την πρακτική και να ενισχυ-
θεί η κουλτούρα καταβολής του φόρου και των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης, η κυβέρνηση δεσµεύεται α-
ταλάντευτα να λάβει ισχυρά µέτρα για τη βελτίωση της
είσπραξης και να µη θεσπίσει νέες ρυθµίσεις δόσεων ή
διακανονισµού ή αµνηστίας ούτε να επεκτείνει τις ισχύ-
ουσες ρυθµίσεις. 
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές θα εγκρίνουν νοµοθεσία

για: α) όσον αφορά τις κατασχέσεις, την κατάργηση του
ανώτατου ορίου ύψους 25% επί των µισθών και συντάξε-
ων και τη µείωση όλων των κατώτατων ορίων ύψους
1.500 ευρώ, µε την ταυτόχρονη διασφάλιση, σε κάθε πε-
ρίπτωση, ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης· β) την
τροποποίηση των ρυθµίσεων του 2014 και του 2015 για
την σε δόσεις καταβολή οφειλών από φόρους και εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης, ώστε να αποκλείονται όσοι
δεν καταβάλλουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις, τη θέσπι-
ση απαίτησης για τη φορολογική διοίκηση και τη διοίκη-
ση των οργανισµών κοινωνικής ασφάλισης για τη συντό-
µευση της διάρκειας της ρύθµισης για όσους έχουν τη
δυνατότητα να πληρώσουν νωρίτερα, και την καθιέρωση
επιτοκίων βάσει της ελεύθερης αγοράς, µε παράλληλη
παροχή προστασίας στους ευάλωτους οφειλέτες (µε ο-
φειλές κάτω των 5.000 ευρώ)· γ) την τροποποίηση της
βασικής ρύθµισης δόσεων / του ΚΦΔ ώστε να προσαρµο-
στούν τα επιτόκια βάσει της ελεύθερης αγοράς, καθώς
και την αναστολή, έως το τέλος του 2017, των απαιτήσε-
ων επαλήθευσης από τρίτους και τραπεζικών εγγυήσε-
ων· δ) την επίσπευση της διαδικασίας δηµόσιας σύµβα-
σης για την απόκτηση λογισµικού για την ανάλυση του
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δικτύου ΦΠΑ και για περαιτέρω αυτοµατοποίηση της εί-
σπραξης οφειλών, µεταξύ άλλων µε την καθιέρωση πλή-
ρως αυτοµατοποιηµένων διαδικασιών κατάσχεσης· ε)
την άµεση θέσπιση νοµοθεσίας για τη µεταβίβαση, έως
τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, του συνόλου των αρµοδιο-
τήτων και καθηκόντων, καθώς και του συνόλου του προ-
σωπικού, του ΣΔΟΕ και λοιπών υπηρεσιών που σχετίζε-
ται µε τη φορολογία και τα τελωνεία στη φορολογική δι-
οίκηση· όλες οι µη αξιολογηθείσες εκθέσεις ελέγχου
που πραγµατοποιήθηκαν από το ΣΔΟΕ έπειτα από τον
ν. 4321/2015 θα θεωρούνται λεπτοµερή ενηµερωτικά ση-
µειώµατα για τη φορολογική διοίκηση.

• Οι αρχές δεσµεύονται να λάβουν άµεσα µέτρα επιβο-
λής όσον αφορά τους οφειλέτες που δεν καταβάλλουν
εγκαίρως τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις
τους. Οι αρχές δεν θα θεσπίσουν νέες ρυθµίσεις δόσεων
ή άλλες ρυθµίσεις αµνηστίας ή διακανονισµού, ούτε θα
τροποποιήσουν τις ισχύουσες ρυθµίσεις, π.χ. παρατείνο-
ντας προθεσµίες.
Επιπλέον, οι αρχές, χρησιµοποιώντας τεχνική βοήθεια:
i. θα ενισχύσουν τη συµµόρφωση. Έως τον Οκτώβριο

του 2015, η κυβέρνηση: α) θα εγκρίνει ολοκληρωµένο
σχέδιο για την αύξηση της φορολογικής συµµόρφωσης·
β) θα επεξεργαστεί, µε την Τράπεζα της Ελλάδος και τον
ιδιωτικό τοµέα, κοστολογηµένο σχέδιο για την προώθη-
ση και τη διευκόλυνση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρω-
µών και τη µείωση της χρήσης µετρητών, µε εφαρµογή
που θα αρχίζει από τον Μάρτιο του 2016· γ) θα δηµοσιο-
ποιήσει τον κατάλογο των οφειλετών για οφειλές από
φόρους και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που εκκρε-
µούν για περισσότερο από τρεις µήνες. 

ii. θα καταπολεµήσουν τη φοροδιαφυγή. Έως τον Νο-
έµβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτίσουν συνολικό σχέ-
διο για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής, µε βάση
την αποτελεσµατική διυπηρεσιακή συνεργασία, το οποίο
θα περιλαµβάνει: α) εντοπισµό των µη δηλωµένων κατα-
θέσεων µέσω ελέγχων των τραπεζικών συναλλαγών σε
τραπεζικά ιδρύµατα στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό· β)
θέσπιση προγράµµατος εθελοντικής γνωστοποίησης µε
κατάλληλες κυρώσεις, κατάλληλα κίνητρα και διαδικα-
σίες επαλήθευσης, σύµφωνα µε τη διεθνή βέλτιστη πρα-
κτική και χωρίς καµία αµνηστευτική διάταξη· γ) αίτηµα
προς τα κράτη-µέλη της ΕΕ για την παροχή δεδοµένων
περί ιδιοκτησίας και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων
από Έλληνες πολίτες, καθώς και τον τρόπο χρησιµοποί-
ησης των δεδοµένων αυτών· δ) ανανέωση του αιτήµατος
για τεχνική βοήθεια στον τοµέα της φορολογικής διοίκη-
σης και πλήρης αξιοποίηση του πόρου για την ανάπτυξη
ικανοτήτων· ε) καθιέρωση περιουσιολόγιου για τη βελ-
τίωση της παρακολούθησης· στ) θέσπιση νοµοθετικών
µέτρων για τον εντοπισµό δεξαµενών αποθήκευσης
(σταθερών ή κινητών), για την καταπολέµηση του λαθρε-
µπορίου καυσίµων· ζ) δηµιουργία βάσης δεδοµένων για
την παρακολούθηση των ισολογισµών µητρικών και θυ-
γατρικών επιχειρήσεων, για τη βελτίωση των κριτηρίων
ανάλυσης κινδύνου για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές·

iii. θα θέσουν σε µεγαλύτερη προτεραιότητα τα µέτρα
για εισπράξιµους φόρους. Έως τον Σεπτέµβριο του
2015, οι αρχές θα υπογράψουν την Υπουργική Απόφαση
που θα προβλέπει την επέκταση του έµµεσου µητρώου
τραπεζικών συναλλαγών ώστε να παρέχεται το ιστορικό
συναλλαγών σε βάθος 10 ετών. Έως τον Οκτώβριο του
2015, οι αρχές θα µειώσουν - λαµβάνοντας υπόψη την

τεχνική βοήθεια - τους περιορισµούς στη διεξαγωγή ε-
λέγχων των φορολογικών δηλώσεων, µε την επιφύλαξη
του συστήµατος εξωτερικού φορολογικού πιστοποιητι-
κού. Έως τον Νοέµβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν
µέτρα για την ιεράρχηση των φορολογικών ελέγχων µε
βάση την ανάλυση κινδύνου και όχι, όπως συµβαίνει σή-
µερα, την αρχαιότητα (δηλαδή το έτος διαγραφής). 

iv. θα βελτιώσουν τα εργαλεία είσπραξης φορολογι-
κών οφειλών. Για τη βελτίωση της είσπραξης των φορο-
λογικών οφειλών, έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές
(βασικό παραδοτέο): α) θα βελτιώσουν τους κανόνες πε-
ρί διαγραφής µη εισπράξιµων φόρων· β) θα αφαιρέσουν
την προσωπική αστική ευθύνη των φορολογικών υπαλ-
λήλων για τη µη λήψη µέτρων είσπραξης παλαιών οφει-
λών, και γ) θα προτείνουν, και θα εφαρµόσουν εντός του
2016, εθνική στρατηγική είσπραξης, συµπεριλαµβανοµέ-
νης της περαιτέρω αυτοµατοποίησης της είσπραξης ο-
φειλών, και, έως τον Νοέµβριο δ) θα λάβουν όλα τα κα-
τάλληλα µέτρα για την έγκαιρη είσπραξη των προστίµων
για ανασφάλιστα οχήµατα ή για τη µη πραγµατοποίηση
υποχρεωτικών τεχνικών ελέγχων, καθώς και των εισφο-
ρών για τη χρήση συχνοτήτων χωρίς άδεια· ε) θα θεσπί-
σουν νοµοθεσία για να αποµονώσουν τις µη εισπράξιµες
οφειλές από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης· και στ) θα
βελτιώσουν τους κανόνες περί διαγραφής µη εισπράξι-
µων οφειλών από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, και
ζ) θα επιβάλλουν, εφόσον είναι νοµίµως δυνατόν, την
προκαταβολική είσπραξη σε περιπτώσεις φορολογικών
διαφορών.

v. για τη βελτίωση της είσπραξης των οφειλών από ει-
σφορές κοινωνικής ασφάλισης, έως τον Σεπτέµβριο του
2015, οι αρχές: α) θα παράσχουν στο ΚΕΑΟ πρόσβαση
στο έµµεσο µητρώο τραπεζικών λογαριασµών και σε
στοιχεία της φορολογικής διοίκησης· β) θα δηµιουργή-
σουν ενιαία βάση δεδοµένων για τις οφειλές από εισφο-
ρές κοινωνικής ασφάλισης, η οποία θα καλύπτει όλα τα
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης. Έως τα τέλη του Δεκεµ-
βρίου 2016, οι αρχές θα υλοποιήσουν ένα κεντρικό µη-
τρώο ασφαλισµένων, σε συντονισµό µε την ενοποίηση
των συνταξιοδοτικών ταµείων, και θα ολοκληρώσουν την
ενσωµάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφά-
λισης στην φορολογική διοίκηση έως τα τέλη του 2017.

vi. θα ενισχύσουν τα έσοδα από τον ΦΠΑ. Οι αρχές θα
ενισχύσουν την επιβολή και είσπραξη του ΦΠΑ, µεταξύ
άλλων µε τον εξορθολογισµό των διαδικασιών και µε µέ-
τρα για την καταπολέµηση της αλυσιδωτής απάτης στον
τοµέα του ΦΠΑ (τύπου «καρουσέλ»). Έως τον Οκτώβριο
του 2015, θα θεσπίσουν νοµοθεσία για: α) την επιτάχυν-
ση των διαδικασιών διαγραφής και τον περιορισµό της ε-
πανεγγραφής στα µητρώα ΦΠΑ για την προστασία των
εσόδων από τον ΦΠΑ· β) τη θέσπιση της δευτερογενούς
νοµοθεσίας που απαιτείται για τη σηµαντική ενίσχυση
της αναδιοργάνωσης του τµήµατος επιβολής του ΦΠΑ,
προκειµένου να ενισχυθεί η επιβολή του ΦΠΑ και να κα-
ταπολεµηθεί η αλυσιδωτή απάτη στον τοµέα του ΦΠΑ
(τύπου «καρουσέλ»). Οι αρχές θα υποβάλουν αίτηµα
στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ και θα εκπονήσουν αξιολό-
γηση των επιπτώσεων που θα έχει η αύξηση του κατώτα-
του ορίου ΦΠΑ στα 25.000 ευρώ.

vii. θα ενισχύσουν την ικανότητα της διοίκησης. Έως
τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εξασφαλίσουν την
πλήρη στελέχωση του ΚΕΑΟ, θα ισχυροποιήσουν την ε-
λεγκτική ικανότητα του ΙΚΑ και θα ενισχύσουν τη Μονά-
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δα Μεγάλων Οφειλετών, για να βελτιώσουν την ικανότη-
τά του επί θεµάτων που αφορούν την εκκαθάριση και την
είσπραξη φόρων, καθώς και - µε ιδιαίτερα ικανούς νοµι-
κούς συµβούλους, υποστηριζόµενους από διεθνή ανε-
ξάρτητη εταιρεία εµπειρογνωµόνων - για την εκτίµηση
της βιωσιµότητας των οφειλετών. Έως τον Δεκέµβριο
του 2015, η ΜΜΟ θα κατηγοριοποιήσει τους εµπορικούς
οφειλέτες µε µεγάλη οφειλή προς το δηµόσιο ανάλογα
µε τη βιωσιµότητά τους. 

viii. θα ενισχύσουν την ανεξαρτησία της φορολογικής
διοίκησης. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θε-
σπίσουν νοµοθεσία (βασικό παραδοτέο) για την ίδρυση
αυτόνοµου φορέα εσόδων, µε την οποία θα προσδιορίζο-
νται: α) η νοµική µορφή, η οργάνωση, το καθεστώς και το
πεδίο άσκησης των αρµοδιοτήτων του φορέα· β) οι εξου-
σίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συµβούλου και
του ανεξάρτητου Διοικητικού Συµβουλίου· γ) η σχέση µε
το Υπουργείο Οικονοµικών και άλλους κυβερνητικούς
φορείς· δ) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πό-
ρους του φορέα και η σχέση του µε τη δηµόσια διοίκηση·
ε) η αυτονοµία του προϋπολογισµού του, µε τη δική του
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) και
νέο τρόπο χρηµατοδότησης για την εναρµόνιση των κι-
νήτρων µε την είσπραξη των εσόδων και για τη διασφά-
λιση της προβλεψιµότητας και της ευελιξίας του προϋ-
πολογισµού· στ) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση
και το κοινοβούλιο. Έως τον Δεκέµβριο του 2015, (βασι-
κό παραδοτέο) οι αρχές θα διορίσουν το Διοικητικό Συµ-
βούλιο και θα θεσπίσουν κατά προτεραιότητα δευτερο-
γενή νοµοθεσία δυνάµει του νόµου (βασικοί ανθρώπινοι
πόροι, προϋπολογισµός) περί του αυτόνοµου φορέα δια-
χείρισης των εσόδων, ώστε να καταστεί πλήρως λει-
τουργικός έως τον Ιούνιο του 2016.
Οι αρχές θα συνεχίσουν να βελτιώνουν τις λειτουρ-

γίες, όπως µετρώνται µε βασικούς δείκτες επιδόσεων.
Μεσοπρόθεσµα, οι αρχές θα συνεχίσουν µε µεταρρυθµί-
σεις για τη βελτίωση της φορολογικής διοίκησης, οι ο-
ποίες πρέπει να συµφωνηθούν µε τους θεσµούς, λαµβα-
νοµένων υπόψη συστάσεων από τις εκθέσεις τεχνικής
βοήθειας που εκπονούνται από την Επιτροπή / το ΔΝΤ.

2.4 Διαχείριση των Δηµόσιων Οικονοµικών και Δηµό-
σιες Συµβάσεις

2.4.1. Διαχείριση των δηµοσίων οικονοµικών

Οι αρχές δεσµεύονται να συνεχίσουν τις µεταρρυθµί-
σεις που αποσκοπούν στη βελτίωση της διαδικασίας του
προϋπολογισµού και των ελέγχων των δαπανών, στην
εκκαθάριση καθυστερηµένων οφειλών και στην ενίσχυ-
ση της υποβολής εκθέσεων για τον προϋπολογισµό και
της διαχείρισης των ταµειακών διαθεσίµων.
Οι αρχές θα εκδώσουν νοµοθεσία έως τον Οκτώβριο

του 2015 (βασικό παραδοτέο) για την αναβάθµιση του
οργανικού νόµου για τον προϋπολογισµό µε σκοπό: α)
να θεσπιστεί ένα πλαίσιο για τους ανεξάρτητους φορείς,
β) να καταργηθούν σταδιακά οι εκ των προτέρων έλεγ-
χοι από το ελληνικό Ελεγκτικό Συνέδριο και τους υπολό-
γους, γ) να δοθούν στις ΓΔΟΥ αποκλειστικές αρµοδιότη-
τες οικονοµικής υπηρεσίας και στο ΓΛΚ εξουσίες για την
εποπτεία των οικονοµικών του δηµόσιου τοµέα, και δ) να
καταργηθούν σταδιακά οι υπηρεσίες δηµοσιονοµικού ε-
λέγχου, έως τον Ιανουάριο του 2007. Οι αρχές θα εκδώ-

σουν δευτερογενή νοµοθεσία για τον προσδιορισµό των
µεταβατικών διατάξεων της µεταρρύθµισης του οργανι-
κού νόµου για τον προϋπολογισµό έως τα τέλη Δεκεµ-
βρίου 2015, και την ολοκλήρωση της µεταρρύθµισης έως
τα τέλη Δεκεµβρίου 2016.
Η ελληνική κυβέρνηση δεσµεύεται να καταστήσει λει-

τουργικό το Δηµοσιονοµικό Συµβούλιο πριν την οριστι-
κοποίηση του Μνηµονίου. Προς τούτο, η κυβέρνηση εξέ-
δωσε Υπουργική Απόφαση για την έναρξη ανοικτής δια-
δικασίας επιλογής των µελών του. Μετά την ολοκλήρω-
ση της διαδικασίας διορισµού των µελών του Δηµοσιο-
νοµικού Συµβουλίου, η κυβέρνηση θα εκδώσει έως τον
Σεπτέµβριο του 2015, την απαιτούµενη δευτερογενή νο-
µοθεσία για να καταστεί πλήρως λειτουργικό το Συµβού-
λιο (περιλαµβανοµένου του προϋπολογισµού και του
προσωπικού του) έως τον Νοέµβριο του 2015. Οι αρχές
θα ολοκληρώσουν την επανεξέταση των εργασιών του
Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου µε τεχνική συνδροµή από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έως τον Δεκέµβριο του 2016
και θα εκδώσουν την απαιτούµενη νοµοθεσία (Μάρτιος
του 2017).
Βάσει του Δηµοσιονοµικού Συµφώνου, η ελληνική κυ-

βέρνηση υποβάλλει τα βασικά χαρακτηριστικά των µεσο-
πρόθεσµων χρηµατοδοτικών της σχεδίων στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και στο Συµβούλιο ECOFIΝ την άνοιξη ε-
κάστου έτους και επικαιροποιεί την µεσοπρόθεσµη δη-
µοσιονοµική στρατηγική της πριν από τα τέλη Μαΐου ε-
κάστου έτους σύµφωνα µε τους στόχους του προγράµ-
µατος. Εκτός αυτού, ως µέρος του κοινού δηµοσιονοµι-
κού χρονοδιαγράµµατος, η Ελλάδα υποβάλλει στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή το σχέδιο προϋπολογισµού για το ε-
πόµενο έτος έως τις 15 Οκτωβρίου εκάστου έτους µαζί
µε τις ανεξάρτητες µακροοικονοµικές προβλέψεις στις
οποίες βασίστηκε. Η κυβέρνηση θα καταρτίσει νέα κρατι-
κή διάρθρωση της ονοµατολογίας του προϋπολογισµού,
καθώς και λογιστικό σχέδιο (Σεπτέµβριος 2016) ήτοι ε-
γκαίρως για την κατάρτιση του προϋπολογισµού του
2018.
Οι αρχές θα παρουσιάσουν έως τον Σεπτέµβριο του

2015 σχέδιο για την εκκαθάριση των καθυστερούµενων
οφειλών, καθώς και των αιτήσεων επιστροφής φόρου και
συνταξιοδότησης, το οποίο θα θέσουν αµέσως σε εφαρ-
µογή. Στη συνέχεια οι αρχές θα προβούν σε εκκαθάριση
του υπολοίπου των καθυστερήσεων στις δαπάνες ύψους
7,5 δισεκατοµµυρίων έως τα τέλη Δεκεµβρίου 2016 α-
φού ολοκληρωθεί λεπτοµερής έλεγχος έως τα τέλη Ια-
νουαρίου 2016, και θα προβούν σε εκκαθάριση των καθυ-
στερηµένων αιτήσεων επιστροφής φόρου και συνταξιο-
δότησης έως τα τέλη Δεκεµβρίου 2016. Η κυβέρνηση θα
εξασφαλίσει τη µεταφορά των εγγεγραµµένων στον
προϋπολογισµό εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα
ταµεία κοινωνικής ασφάλισης προς τα ταµεία προνοίας
και τα νοσοκοµεία, ώστε να εκκαθαριστεί το σύνολο των
σχετικών µε την υγεία καθυστερούµενων οφειλών. 
Η κυβέρνηση θα παρουσιάσει έως τον Νοέµβριο του

2015 µεσοπρόθεσµο σχέδιο δράσης για να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πλη-
ρωµών, περιλαµβανοµένων συγκεκριµένων µέτρων και
εξασφαλίσεων ούτως ώστε να διασφαλιστεί η µεταβίβα-
ση υποχρεώσεων του ΙΚΑ (µεταφορές µετρητών και δα-
πάνες) στον ΕΟΠΠΥ εντός της αντίστοιχης περιόδου. Έ-
ως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα ολοκληρώσουν

203



εξωτερικό έλεγχο των λογαριασµών πληρωτέων του Ε-
ΟΠΠΥ και θα εξορθολογίσουν τη διαδικασία πληρωµών
στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης και υγείας έως τον
Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Οι αρχές θα συνε-
χίσουν να βελτιώνουν την επιχειρησιακή λειτουργία χρη-
σιµοποιώντας βασικούς δείκτες επιδόσεων.
Για να βελτιωθεί το κατακερµατισµένο σύστηµα δια-

χείρισης µετρητών, η κυβέρνηση θα συµπεριλάβει όλες
τις οντότητες της κεντρικής κυβέρνησης στον ενιαίο λο-
γαριασµό του δηµόσιου ταµείου έως τα τέλη Δεκεµβρίου
2015. Μετά την εφαρµογή της µεταρρύθµισης της δια-
χείρισης µετρητών οι αρχές θα κλείσουν τους αντίστοι-
χους λογαριασµούς της γενικής κυβέρνησης σε εµπορι-
κές τράπεζες και θα τους ενοποιήσουν στον ενιαίο λογα-
ριασµό του δηµόσιου ταµείου. Ως προαπαιτούµενο το Υ-
πουργείο Οικονοµικών θα οριοθετήσει τον λογαριασµό
για τη διαχείριση των µέσων που προέρχονται από τα
διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ και των εθνικών εισφορών
της Ελλάδας.

2.4.2 Δηµόσιες συµβάσεις

Η Ελλάδα χρειάζεται να λάβει περαιτέρω µέτρα στον
τοµέα των δηµόσιων συµβάσεων για την αύξηση της α-
ποτελεσµατικότητας και της διαφάνειας του ελληνικού
συστήµατος δηµοσίων συµβάσεων, την πρόληψη ανάρ-
µοστων συµπεριφορών και την εξασφάλιση µεγαλύτε-
ρης λογοδοσίας και έλεγχου. Έως τον Σεπτέµβριο του
2015, οι αρχές θα συµφωνήσουν µε την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, η οποία θα συνδράµει στην εφαρµογή, ένα σχέ-
διο δράσης που θα αναφέρει αναλυτικά τις λεπτοµέρειες
των παρακάτω ενεργειών (βασικό παραδοτέο).

• Έως τον Ιανουάριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει έ-
να ενοποιηµένο, ολοκληρωµένο και απλουστευµένο νο-
µοθετικό πλαίσιο (πρωτογενής και δευτερογενής νοµο-
θεσία) για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις συµβάσεις πα-
ραχώρησης, συµπεριλαµβανοµένης της µεταφοράς των
νέων οδηγιών της ΕΕ για τις δηµόσιες συµβάσεις και τις
συµβάσεις παραχώρησης (2014/23, 2014/24, 2014/25). 

• Έως τον Δεκέµβριο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει η
µεταρρύθµιση του συστήµατος των µη ένδικων / διοικητι-
κών µέσων. Οι αρχές θα υποβάλουν λεπτοµερή πρόταση
για τη µεταρρύθµιση αυτή στην Επιτροπή µέχρι τον Ο-
κτώβριο του 2015. 

• Έως τον Φεβρουάριο του 2017, οι αρχές θα εγκρί-
νουν µέτρα για τη βελτίωση του συστήµατος ένδικων µέ-
σων. Στο πλαίσιο της προετοιµασίας, οι αρχές θα διενερ-
γήσουν, έως τον Σεπτέµβριο του 2016, σε συνεργασία
µε την Επιτροπή, συνολική αξιολόγηση της αποτελεσµα-
τικότητας του υπάρχοντος δικαστικού συστήµατος ένδι-
κων µέσων, εντοπίζοντας τα προβλήµατα (π.χ. έλλειψη
αποτελεσµατικών και ταχέων ένδικων µέσων, καθυστε-
ρήσεις, δυσκολία λήψης αποζηµίωσης, δικαστικά έξοδα).

• Οι αρχές θα συνεχίσουν να εφαρµόζουν το σχέδιο
δράσης για τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις (e-
procurement), όπως συµφωνήθηκε µε την Επιτροπή.

• Έως τον Μάιο του 2016, θα αρχίσει να ισχύει ένα νέο
κεντρικό σύστηµα προµηθειών, που θα θεσπιστεί σε συ-
νεργασία µε την Επιτροπή και τον ΟΟΣΑ, το οποίο θα τε-
θεί σε εφαρµογή για τις ανάγκες του 2017.
Οι αρχές θα διασφαλίσουν ότι η ΕΑΔΣ θα παραµείνει ο

κύριος φορέας στον τοµέα των δηµοσίων συµβάσεων
στην Ελλάδα· η ΕΑΔΣ θα συνεργαστεί µε άλλους ελλη-
νικούς φορείς και την Επιτροπή για να εκπονήσει, µέχρι

τον Μάρτιο του 2016, µια εθνική στρατηγική, να προσ-
διορίσει συστηµικές ελλείψεις του εθνικού συστήµατος
δηµοσίων συµβάσεων και να προτείνει ρεαλιστικές λύ-
σεις που θα εφαρµοστούν από τις αρχές µέσω ενός σχε-
δίου δράσης. 

2.5 Βιώσιµο σύστηµα κοινωνικής πρόνοιας
2.5.1 Συντάξεις

Οι συνταξιοδοτικές µεταρρυθµίσεις του 2010 και του
2012, εάν εφαρµοστούν πλήρως, θα βελτιώσουν σηµα-
ντικά τη µακροπρόθεσµη διατηρησιµότητα του συνολι-
κού συνταξιοδοτικού συστήµατος. Ωστόσο, το συνταξιο-
δοτικό σύστηµα παραµένει κατακερµατισµένο και δαπα-
νηρό και απαιτεί σηµαντικές ετήσιες µεταβιβάσεις από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. Ως εκ τούτου, απαιτούνται
πολύ πιο φιλόδοξα µέτρα για την αντιµετώπιση των υφι-
στάµενων διαρθρωτικών προκλήσεων, καθώς και των
πρόσθετων πιέσεων στο σύστηµα λόγω της οικονοµικής
κρίσης. Οι εισφορές έχουν µειωθεί λόγω των υψηλών ε-
πιπέδων ανεργίας καθ’ ην στιγµήν οι πιέσεις στις δαπά-
νες κορυφώθηκαν, καθώς πολλοί επέλεξαν να συνταξιο-
δοτηθούν πρόωρα. 
Για να αντιµετωπίσουν αυτές τις προκλήσεις, οι αρχές

δεσµεύονται να εφαρµόσουν πλήρως τις υφιστάµενες
µεταρρυθµίσεις και επίσης θα προβούν µε περαιτέρω µε-
ταρρυθµίσεις για την ενίσχυση της µακροπρόθεσµης
βιωσιµότητας µε στόχο την επίτευξη εξοικονόµησης της
τάξης του 1/4 του ΑΕΠ το 2015 και της τάξης του 1% του
ΑΕΠ έως το 2016. Μεταξύ άλλων, η δέσµη αποσκοπεί
στη δηµιουργία ισχυρών αντικινήτρων για πρόωρη συ-
νταξιοδότηση αυξάνοντας τις κυρώσεις για την πρόωρη
συνταξιοδότηση και καταργώντας σταδιακά τα κεκτηµέ-
να δικαιώµατα συνταξιοδότησης πριν από τη νόµιµη ηλι-
κία συνταξιοδότησης.
Οι αρχές έχουν ήδη αυξήσει τις εισφορές υγείας των

συνταξιούχων στο 6% για τις κύριες συντάξεις τους και
εφάρµοσαν επίσης εισφορές υγείας ύψους 6% για τις ε-
πικουρικές συντάξεις από την 1η Ιουλίου 2015· θα υπα-
γάγουν στην ETEA από την 1η Σεπτεµβρίου 2015 όλα τα
ταµεία επικουρικών συντάξεων και θα διασφαλίσουν ότι
όλα τα επικουρικά συνταξιοδοτικά ταµεία θα χρηµατοδο-
τούνται αποκλειστικά από ίδιες εισφορές από την 1η Ια-
νουαρίου 2015· θα παγώσουν τα µηνιαία εγγυηµένα α-
νταποδοτικά όρια συντάξεων σε ονοµαστικούς όρους
µέχρι το 2021· και εξασφάλισαν ότι όσοι συνταξιοδοτού-
νται µετά τις 30 Ιουνίου 2015 θα έχουν πρόσβαση σε βα-
σικές, εγγυηµένες συντάξεις µε βάση τις εισφορές και
µε εισοδηµατικά κριτήρια µόνον όταν θα έχουν συµπλη-
ρώσει την νόµιµη κανονική ηλικία συνταξιοδότησης, που
είναι σήµερα τα 67 έτη.

i. Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές: α) θα αποσαφηνίσουν
τους κανόνες επιλεξιµότητας για τις ελάχιστες εγγυη-
µένες συντάξεις µετά το 67ο έτος, β) θα εκδώσουν όλες
τις εγκυκλίους για να εξασφαλίσουν την εφαρµογή του
νόµου του 2010· γ) θα διορθώσουν τον ν. 4334/2015 µε
σκοπό, µεταξύ άλλων, να εφαρµόσουν ορθά το πάγωµα
των µηνιαίων εγγυηµένων παροχών (αντί των εισφορών
µε κρατική επιχορήγηση) και να το επεκτείνουν στον δη-
µόσιο τοµέα· δ) θα καταργήσουν βαθµιαία τα κεκτηµένα
δικαιώµατα συνταξιοδότησης πριν από τη νόµιµη ηλικία
συνταξιοδότησης και τις δυνατότητες πρόωρης συντα-
ξιοδότησης, προσαρµόζοντας σταδιακά το όριο της νόµι-
µης ηλικίας συνταξιοδότησης στα 67 έτη, το αργότερο έ-
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ως το 2022, ή στην ηλικία των 62 ετών και σε 40 έτη ει-
σφορών, που θα ισχύει για όλους όσοι συνταξιοδοτού-
νται (εκτός από τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλµατα
και τις µητέρες που έχουν παιδιά µε αναπηρία), µε άµεση
εφαρµογή.

ii. Έως τον Οκτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι
αρχές θα θεσπίσουν νοµοθετικά περαιτέρω µεταρρυθµί-
σεις που θα αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου
2016: α) το συγκεκριµένο σχεδιασµό και τις παραµετρι-
κές βελτιώσεις για την καθιέρωση στενότερης σύνδεσης
µεταξύ εισφορών και παροχών· β) τη διεύρυνση και τον
εκσυγχρονισµό της βάσης εισφορών και συντάξεων για
όλα τα αυτοαπασχολούµενα άτοµα, µεταξύ άλλων µε
µετάβαση από το ονοµαστικό στο πραγµατικό εισόδηµα,
υπό τον όρο της τήρησης των κανόνων για τις ελάχιστες
απαιτούµενες εισφορές· γ) την αναθεώρηση και τον ε-
ξορθολογισµό όλων των διαφορετικών συστηµάτων των
βασικών συνιστωσών των συντάξεων που είναι εγγυηµέ-
νες µε βάση τις εισφορές και βάσει ελέγχου των πόρων,
λαµβάνοντας υπόψη τα κίνητρα για εργασία και για κα-
ταβολή εισφορών· δ) τα βασικά στοιχεία της καθολικής
ενοποίησης των ταµείων κοινωνικών ασφαλίσεων, µετα-
ξύ άλλων µέσω της εναποµένουσας εναρµόνισης των
διαδικασιών για την καταβολή των εισφορών και των πα-
ροχών σε όλο το φάσµα των ταµείων· την κατάργηση ε-
ντός τριών ετών όλων των εξαιρέσεων που χρηµατοδο-
τούνται µε κρατικούς πόρους και την εναρµόνιση των
κανόνων σχετικά µε τις εισφορές σε όλα τα ταµεία συ-
ντάξεων προς τη δοµή των εισφορών στο κύριο ταµείο
κοινωνικών ασφαλίσεων υπαλλήλων (ΙΚΑ)· στ) την κα-
τάργηση, από την 31η Οκτωβρίου 2015, όλων των περιτ-
τών επιβαρύνσεων κατά τη χρηµατοδότηση των συντά-
ξεων και την αντιστάθµισή τους µε µείωση των παροχών
ή αύξηση των εισφορών υπέρ των συγκεκριµένων ταµεί-
ων ζ) τη σταδιακή εναρµόνιση των κανόνων για τις συ-
νταξιοδοτικές παροχές που καταβάλλει ο Οργανισµός
Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ) προς το υπόλοιπο συντα-
ξιοδοτικό σύστηµα κατ’ αναλογία («pro rata»)· η) οι πρό-
ωρες συνταξιοδοτήσεις θα επιβαρύνονται µε ποινή για
όσους θίγονται από την παράταση της ηλικίας συνταξιο-
δότησης, που ισοδυναµεί µε 10% επιπλέον της τρέχου-
σας ετήσιας ποινής του 6%· θ) τη βελτίωση της στόχευ-
σης των κοινωνικών συντάξεων αυξάνοντας τις συντά-
ξεις του ΟΓΑ για τους ανασφάλιστους ι) τη σταδιακή κα-
τάργηση του επιδόµατος αλληλεγγύης (EKAΣ) για ό-
λους τους συνταξιούχους έως τα τέλη Δεκεµβρίου του
2019, αρχίζοντας µε το ανώτερο 20% των δικαιούχων το
Μάρτιο του 2016· ια) αποκατάσταση του παράγοντα δια-
τηρησιµότητας της µεταρρύθµισης του 2012 ή εξεύρεση
αµοιβαία αποδεκτών εναλλακτικών µέτρων στο συντα-
ξιοδοτικό σύστηµα· ιβ) η ελληνική κυβέρνηση θα προσ-
διορίσει και θα θεσπίσει νοµοθετικά έως τον Οκτώβριο
του 2015 ισοδύναµα µέτρα για την πλήρη αντιστάθµιση
των επιπτώσεων της εφαρµογής της δικαστικής απόφα-
σης σχετικά µε τα συνταξιοδοτικά µέτρα του 2012 και θα
καταργήσει τις τροποποιήσεις στο συνταξιοδοτικό σύ-
στηµα που εισήγαγαν οι νόµοι 4325/2015 και 4331/2015,
σε συµφωνία µε τους θεσµούς.

iii. Έως το Δεκέµβριο του 2015, (βασικό παραδοτέο) η
κυβέρνηση θα ενοποιήσει όλα τα ταµεία κοινωνικής α-
σφάλισης σε µια ενιαία οντότητα, θα προβεί σε κατάργη-
ση όλων των υφιστάµενων ρυθµίσεων για τη διακυβέρ-
νηση και τη διαχείριση, θα συγκροτήσει νέο διοικητικό
συµβούλιο και οµάδα διαχείρισης χρησιµοποιώντας την

υποδοµή και οργάνωση του ΙΚΑ, θα εφαρµόσει κεντρικό
µητρώο συνεισφερόντων και θα δηµιουργήσει κοινές υ-
πηρεσίες. Θα εγκρίνει επίσης πρόγραµµα για τη δηµι-
ουργία κοινού συνόλου κεφαλαίων που θα τεθεί σε πλή-
ρη λειτουργία µέχρι τα τέλη Δεκεµβρίου 2016. Οι αρχές
θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της ενσωµάτωσης της
δήλωσης, της πληρωµής και της είσπραξης των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση
πριν από τα τέλη του 2017.
Οι θεσµοί είναι έτοιµοι να λάβουν υπόψη τους τα άλλα

διαρθρωτικά µέτρα παραµετρικού χαρακτήρα ισοδύνα-
µου αποτελέσµατος στο πλαίσιο του συστήµατος συντα-
ξιοδότησης, σε αντικατάσταση ορισµένων µέτρων από
αυτά που αναφέρθηκαν προηγουµένως, έχοντας υπόψη
τον αντίκτυπό τους για την ανάπτυξη και υπό την προϋ-
πόθεση ότι τα µέτρα αυτά θα παρουσιαστούν στους θε-
σµούς κατά τη διάρκεια της φάσης του σχεδιασµού και
ότι θα είναι συγκεκριµένα και ποσοτικά µετρήσιµα σε ε-
παρκή βαθµό και ότι, ελλείψει αυτών, η βασική επιλογή
είναι εκείνη που προσδιορίζεται παραπάνω.

2.5.2 Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη

Οι αρχές έχουν δεσµευτεί να συνεχίσουν τη µεταρ-
ρύθµιση του τοµέα της υγείας, τον έλεγχο των δηµο-
σίων δαπανών, τη διαχείριση των τιµών των φαρµακευτι-
κών προϊόντων, να βελτιώσουν τη διαχείριση των νοσο-
κοµείων, να αυξήσουν τις νοσοκοµειακές προµήθειες
που διενεργούνται συγκεντρωτικά, να διαχειριστούν τη
ζήτηση φαρµακευτικών προϊόντων και ιατροφαρµακευτι-
κής περίθαλψης µέσω τεκµηριωµένων πρωτοκόλλων η-
λεκτρονικής συνταγογράφησης, να προβαίνουν σε ανα-
θέσεις προς ιδιώτες παρόχους ιατροφαρµακευτικής πε-
ρίθαλψης µε οικονοµικά αποδοτικό τρόπο, να εκσυγχρο-
νίσουν τα συστήµατα µηχανοργάνωσης, να αναπτύξουν
νέο σύστηµα ηλεκτρονικού παραπεµπτικού για την πρω-
τοβάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη που θα επιτρέ-
πει τη διατύπωση εναλλακτικών οδών περίθαλψης για
τους ασθενείς.
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές δεσµεύτηκαν να επανα-

φέρουν προηγούµενα βασικά στοιχεία των µεταρρυθµί-
σεων στο σύστηµα υγείας. Ειδικότερα, α) θα τροποποιή-
σουν το ν. 4332/2015 για την κατάργηση µέρους του
ν. 4052/2012 (αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση του το-
µέα της υγείας στο πλαίσιο του ΜΣ) για τον διορισµό α-
νώτατων διευθυντικών στελεχών στα νοσοκοµεία· β) θα
καταργήσουν την υπουργική απόφαση ΦΕΚ 1117/2015,
µε σκοπό την εκ νέου επιβολή κυρώσεων και ποινών κα-
τόπιν αξιολόγησης και καταγγελίας για ανάρµοστη συ-
µπεριφορά και σύγκρουση συµφερόντων κατά τη συντα-
γογράφηση και για µη συµµόρφωση µε τις οδηγίες του
ΕΟΦ περί συνταγογράφησης (επαναφορά προηγούµε-
νης δέσµευσης στο πλαίσιο του ΜΣ)· γ) θα επαναφέρουν
την πλήρη συνταγογράφηση φαρµάκων κατά διεθνή κοι-
νόχρηστη ονοµασία (ΔΚΟ), µεταξύ άλλων µε την κατάρ-
γηση της εγκυκλίου 26225/08.04.2015, µε τις εξαιρέσεις
που παρατίθενται στα άρθρα 6.4 έως 6.6 της υπουργικής
απόφασης ΦΕΚ 3057/2012· δ) θα µειώσουν κατά 50% τις
τιµές όλων των φαρµάκων µετά τη λήξη ισχύος του δι-
πλώµατος ευρεσιτεχνίας και κατά 32,5% όλων των γε-
νόσηµων φαρµάκων, µε την κατάργηση της ρήτρας κε-
κτηµένων δικαιωµάτων για τα φάρµακα που βρίσκονταν
ήδη στην αγορά το 2012· ε) θα εφαρµόσουν την είσπρα-
ξη των επιστροφών για το 2015 για τις διαγνωστικές ε-
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ξετάσεις και τις ιδιωτικές κλινικές και θα αποσυνδέσουν
τις εισπράξεις επιστροφών του 2014 για τις ιδιωτικές
κλινικές από τις εισπράξεις επιστροφών του 2013. 
Έως το Σεπτέµβριο του 2015, θα επεκτείνουν τα ανώ-

τατα όρια είσπραξης επιστροφών του 2015 για τις δια-
γνωστικές εξετάσεις, τις ιδιωτικές κλινικές και τα φαρ-
µακευτικά προϊόντα στα επόµενα τρία χρόνια και, έως
τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα εφαρµόσουν εκ-
κρεµείς εισπράξεις επιστροφών µέχρι το H1-2015 για τα
φαρµακευτικά προϊόντα, τις διαγνωστικές εξετάσεις και
τις ιδιωτικές κλινικές· β) θα δηµοσιεύουν ανά εξάµηνο ε-
νηµερωτικό δελτίο τιµών προκειµένου να µειωθούν οι τι-
µές των φαρµακευτικών προϊόντων· και γ) θα επανεξε-
τάσουν και θα περιορίσουν τις τιµές των διαγνωστικών
εξετάσεων ώστε να ευθυγραµµιστούν οι διαρθρωτικές
δαπάνες µε τους στόχους για τις εισπράξεις επιστρο-
φών (βασικά παραδοτέα). Θα εκτελούν τις εισπράξεις ε-
πιστροφών ανά εξάµηνο. Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι
αρχές θα αποφασίσουν αν θα επαναφέρουν το τέλος
των 5 ευρώ βάσει ελέγχου των πόρων για τις επισκέψεις
στα νοσοκοµεία ή αν θα λάβουν ισοδύναµα δηµοσιονοµι-
κά µέτρα και µέτρα διαχείρισης της ζήτησης.
Έως το Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα λάβουν πε-

ραιτέρω µέτρα διαρθρωτικού χαρακτήρα (βασικό παρα-
δοτέο), όπως απαιτείται για να εξασφαλιστεί ότι οι δα-
πάνες για το 2016 είναι σύµφωνες µε τα ανώτατα όρια
εισπράξεων επιστροφών, µεταξύ άλλων µέσω της κα-
τάρτισης νέων πρωτοκόλλων για τις πιο ακριβές φαρµα-
κευτικές δραστικές ουσίες και διαγνωστικές διαδικασίες.
Οι αρχές θα µειώσουν περαιτέρω τις τιµές των γενόση-
µων, µεταξύ άλλων, µε τη µεγαλύτερη χρήση συµφωνιών
συσχέτισης τιµής και ποσότητας, όπου κριθεί αναγκαίο.
Κατά τα επόµενα τρία χρόνια, θα εκπονήσουν πρόσθετες
οδηγίες συνταγογράφησης δίνοντας προτεραιότητα στα
φαρµακευτικά προϊόντα µε το µεγαλύτερο κόστος και
στη θεραπευτική δράση τους. Φιλόδοξα αλλά εφικτά
χρονοδιαγράµµατα θα πρέπει να καθοριστούν από τις
αρχές. 
Έως το Δεκέµβριο του 2015 (και έως τον Δεκέµβριο

του 2016 αντιστοίχως), οι αρχές θα λάβουν συγκεκριµέ-
να µέτρα για την αύξηση του ποσοστού των προµηθειών
που διενεργούνται συγκεντρωτικά στο 60% (και στο 80
τοις εκατό), του µεριδίου των γενόσηµων φαρµάκων για
εξωτερικούς ασθενείς κατά όγκο στο 40% (και στο 60%),
των γενόσηµων φαρµάκων για ενδονοσοκοµειακούς α-
σθενείς στο 50% (και στο 60%) και του µεριδίου των
προµηθειών φαρµακευτικών προϊόντων ανά δραστική
ουσία από τα νοσοκοµεία στα 2/3 (και στα 3/4) του συνό-
λου, σύµφωνα µε τους συµφωνηθέντες στόχους. Η δι-
είσδυση των γενόσηµων θα πρέπει να υποστηριχθεί µε
περαιτέρω δράσεις για τη βελτίωση της διάρθρωσης των
κινήτρων των φαρµακοποιών, µεταξύ άλλων όσον αφο-
ρά τη διάρθρωση του κέρδους, έως τον Αύγουστο του
2016.
Οι αρχές θα εντάξουν νέα φάρµακα στο θετικό κατά-

λογο βάσει των κριτηρίων που προβλέπονται στην υ-
πουργική απόφαση 2912/B/30.10.2012 και στις σχετικές
κανονιστικές ρυθµίσεις, υπό την αίρεση των οδηγιών συ-
νταγογράφησης, και µε τιµές που καθορίζονται στο επί-
πεδο των χαµηλότερων τριών στην ΕΕ ή χαµηλότερα ε-
άν οι αρχές δυνηθούν να διαπραγµατευτούν έκπτωση.
Έως τον Δεκέµβριο του 2017, οι αρχές θα συγκροτήσουν
κέντρο αξιολόγησης της τεχνολογίας υγείας (ΑΤΥ) που

θα συµβάλλει στην ένταξη των φαρµάκων σε θετικό κα-
τάλογο.
Για τη βελτίωση της δηµοσιονοµικής διαχείρισης των

νοσοκοµείων, µέχρι το Δεκέµβριο του 2015 (βασικό πα-
ραδοτέο) οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο για να εφαρ-
µόσουν στα νοσοκοµεία το σύστηµα κλειστών ενοποιη-
µένων νοσηλίων (ΚΕΝ-DRG) ή άλλης διεθνούς τυποποι-
ηµένης µεθοδολογίας κοστολόγησης µε βάση τις δρα-
στηριότητες µέσα στα επόµενα τρία χρόνια έως τον Δε-
κέµβριο του 2017, θα εφαρµόσουν το νέο ΚΕΝ ή το ε-
ναλλακτικό σύστηµα κοστολόγησης βάσει δραστηριοτή-
των· έως τον Ιούνιο του 2016, θα καταρτίσουν σχέδιο για
τη διενέργεια ετήσιου ανεξάρτητου οικονοµολογιστικού
ελέγχου των λογαριασµών των νοσοκοµείων. Το σχέδιο
θα αρχίσει να εφαρµόζεται το 2017, µε κάλυψη όλων
των νοσοκοµείων έως το 2018. Για το σκοπό αυτόν, θα
κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής βοήθειας.
Για την αξιολόγηση των επιδόσεων των παρόχων ια-

τροφαρµακευτικής περίθαλψης, τόσο των δηµόσιων όσο
και των ιδιωτικών, ο ΕΟΠΥΥ θα συνεχίσει να συλλέγει
και να δηµοσιεύει τα σχετικά στοιχεία σε µηνιαία/τριµη-
νιαία βάση. Μέχρι τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα εκπο-
νήσουν εκτίµηση της ικανότητας του δηµόσιου τοµέα α-
νά περιφέρεια και ανά ειδικότητα και θα την χρησιµοποι-
ήσουν για να επανεξετάσουν την ανάγκη για ανάθεση
σε ιδιωτικούς παρόχους ανά περιφέρεια· θα αναπτύξουν
επίσης ένα νέο ηλεκτρονικό µητρώο για τους ασθενείς.
Έως τον Αύγουστο του 2016, θα αναπτύξουν νέο σύστη-
µα ηλεκτρονικών παραπεµπτικών στη δευτεροβάθµια πε-
ρίθαλψη µε βάση την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και
το ηλεκτρονικό µητρώο, το οποίο θα παρέχει τη δυνατό-
τητα παρακολούθησης του χρόνου αναµονής. Έως τον Ι-
ούνιο του 2017, οι αρχές θα καταρτίσουν σχέδιο προ-έ-
γκρισης των παραποµπών σε ιδιώτες παρόχους µε βάση
το ηλεκτρονικό µητρώο ασθενών, το σύστηµα των ηλε-
κτρονικών παραπεµπτικών και την χαρτογράφηση των ι-
κανοτήτων του δηµόσιου τοµέα. Κατά τα επόµενα τρία
χρόνια, οι αρχές θα αναπτύξουν θεραπευτικά πρωτόκολ-
λα για τις οδούς εξωνοσοκοµειακής περίθαλψης (πρωτο-
βάθµια και δευτεροβάθµια περίθαλψη) για τις οδούς πε-
ρίθαλψης που έχουν τις µεγαλύτερες συνέπειες ως
προς τη θεραπεία και το κόστος. Τα εν λόγω πρωτόκολ-
λα θα πρέπει να εφαρµοστούν µέσω του συστήµατος η-
λεκτρονικής συνταγογράφησης.
Οι αρχές θα παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς και θα ε-

φαρµόσουν πλήρως την καθολική κάλυψη του συστήµα-
τος ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Στο πλαίσιο αυτό,
θα ενηµερώνουν τους πολίτες για τα δικαιώµατά τους,
και θα προχωρήσουν µε τη σταδιακή εφαρµογή του νέου
συστήµατος Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας και την
έκδοση υπουργικής απόφασης, όπως προβλέπεται στον
ν. 4238/2014 µέχρι τον Δεκέµβριο τον 2015. Για το σκο-
πό αυτόν, θα κάνουν χρήση της διαθέσιµης τεχνικής
βοήθειας.

2.5.3 Δίχτυα κοινωνικής ασφάλειας

Η οικονοµική κρίση είχε άνευ προηγουµένου επιπτώ-
σεις για την κοινωνική πρόνοια. Η πιο πιεστική προτεραι-
ότητα για την κυβέρνηση είναι η παροχή άµεσης στήρι-
ξης στους πλέον ευάλωτους ώστε να συµβάλει στην άµ-
βλυνση των επιπτώσεων της ανανεωµένης ύφεσης. Ή-
δη, έχει εγκριθεί και υλοποιείται δέσµη µέτρων σχετικά
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µε τα τρόφιµα, τη στέγαση και την πρόσβαση στην ια-
τροφαρµακευτική περίθαλψη. Για να επιστρέψουν οι άν-
θρωποι στην εργασία, οι αρχές, σε στενή συνεργασία µε
τους ευρωπαίους εταίρους, έλαβαν µέτρα για την αύξη-
ση της απασχόλησης παρέχοντας ευκαιρίες βραχυπρό-
θεσµης απασχόλησης σε 50.000 άτοµα, µε έµφαση
στους µακροχρόνια ανέργους.
Έως το Μάρτιο του 2016, η κυβέρνηση θα εγκρίνει νέα

σειρά καθεστώτων εγγυηµένης στήριξης της απασχόλη-
σης που θα καλύπτουν 150 000 άτοµα, όπως των µακρο-
χρόνια ανέργων (29+), των νέων (16-29) και µειονεκτου-
σών οµάδων (συµπεριλαµβανοµένων, µεταξύ άλλων,
των δικαιούχων ΚΕΝ) µε εξατοµικευµένα ενεργητικά µέ-
τρα στον τοµέα της αγοράς εργασίας για τους συµµετέ-
χοντες, µε χρήση τοπικών συµπράξεων, µε συµµετοχή
του ιδιωτικού και κοινωνικού τοµέα της οικονοµίας και
µε διασφάλιση της αποτελεσµατικής και αποδοτικής
χρήσης των διαθέσιµων πόρων. 
Εκείνο που επιβάλλεται για να υπάρξει µια πιο δίκαιη

κοινωνία, είναι να βελτιώσει η Ελλάδα τον σχεδιασµό
του συστήµατος της κοινωνικής πρόνοιάς της, ώστε να
υπάρχει ένα γνήσιο δίχτυ κοινωνικής ασφαλείας το ο-
ποίο θα διοχετεύει µε στοχοθετηµένο τρόπο τους πενι-
χρούς πόρους σε εκείνους που έχουν τη µεγαλύτερη α-
νάγκη. Οι αρχές προτίθενται να κάνουν χρήση της διαθέ-
σιµης τεχνικής βοήθειας από διεθνείς οργανισµούς για
την επανεξέταση της κοινωνικής πρόνοιας και για την ε-
φαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος.

i. Ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση αναλαµβάνει τη
δέσµευση να συµφωνήσει σχετικά µε τους όρους ανα-
φοράς και να δροµολογήσει συνολική επανεξέταση του
συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας, συµπεριλαµβανοµέ-
νων των παροχών τόσο σε µετρητά όσο και σε είδος,
των φορολογικών πλεονεκτηµάτων, των παροχών κοι-
νωνικής ασφάλισης και άλλων κοινωνικών παροχών, σε
ολόκληρο τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης, µε την υ-
ποστήριξη της Παγκόσµιας Τράπεζας, µε τα πρώτα επι-
χειρησιακά αποτελέσµατα να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι
το Δεκέµβριο του 2015, µε στόχο να προκύπτει εξοικο-
νόµηση ύψους ½ τοις εκατό του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, η
οποία θα αποτελέσει το υπόβαθρο για τον επανασχεδια-
σµό ενός στοχοθετηµένου συστήµατος πρόνοιας, συ-
µπεριλαµβανοµένης της δηµοσιονοµικά ουδέτερης εθνι-
κής εφαρµογής του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµα-
τος. Ο συνολικός σχεδιασµός του ελάχιστου εγγυηµέ-
νου εισοδήµατος θα πρέπει να συµφωνηθεί µε τα θεσµι-
κά όργανα.

ii. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα προσδιο-
ρίσουν τις λεπτοµερείς προετοιµασίες τους για τη βαθµι-
αία εθνική εφαρµογή του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδή-
µατος (ΕΕΕ) από 1ης Απριλίου 2016, µεταξύ άλλων και
για τη σύσταση ενός µητρώου παροχών και την κατάρτι-
ση στρατηγικής για να εξασφαλίζεται η ένταξη των ευά-
λωτων οµάδων και να αποφεύγεται η απάτη. Θα δηµι-
ουργηθούν στενοί δεσµοί µε τους δήµους και τις υπηρε-
σίες απασχόλησης. 

iii. Έως τον Ιανουάριο του 2016, οι αρχές θα υποβά-
λουν προτάσεις και θα νοµοθετήσουν µεταρρυθµίσεις
στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας και θα λάβουν απο-
φάσεις σχετικά µε τους συντελεστές παροχών της αρχι-
κής εφαρµογής του ΕΕΕ σε συµφωνία µε τους θεσµούς.
Ο σχεδιασµός του ΕΕΕ θα βασίζεται σε µεγάλο βαθµό
στις παραµέτρους των πιλοτικών σχεδίων µετά την αξιο-
λόγηση της Παγκόσµιας Τράπεζας, µε ενδεχόµενη πρό-

σθετη στόχευση των αναγκών προτεραιότητας σε βρα-
χυπρόθεσµο ορίζοντα, προκειµένου να τηρηθούν οι δη-
µοσιονοµικοί περιορισµοί. 

iv. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα καταρτί-
σουν ένα θεσµικό πλαίσιο παροχών για τη διαχείριση,
την παρακολούθηση και τον έλεγχο του ΕΕΕ και άλλων
παροχών. Θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση των επιδόσε-
ων του συστήµατος ΕΕΕ, µε στόχο την πλήρη εθνική ε-
φαρµογή του (βασικό παραδοτέο) µέχρι τα τέλη του
2016. 

3. Διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας

Θα αναληφθούν όλες οι αναγκαίες δράσεις πολιτικής
για τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότη-
τας και την ενίσχυση της βιωσιµότητας του τραπεζικού
συστήµατος. Δεν θα πρέπει να ληφθούν από τις αρχές
µονοµερή φορολογικά ή άλλα µέτρα πολιτικής, τα οποία
θα υπονόµευαν τη ρευστότητα, τη φερεγγυότητα ή τη
µελλοντική βιωσιµότητα των τραπεζών. Κάθε, νοµοθετι-
κό ή άλλο, µέτρο που λαµβάνεται κατά τη διάρκεια της
περιόδου του προγράµµατος, το οποίο ενδέχεται να έχει
αντίκτυπο στις τραπεζικές συναλλαγές, τη φερεγγυότη-
τα, τη ρευστότητα, την ποιότητα των περιουσιακών στοι-
χείων κ.λπ., θα πρέπει να λαµβάνεται σε στενή διαβού-
λευση µε την ΕΕ / την ΕΚΤ / το ΔΝΤ και, κατά περίπτω-
ση, τον ΕΜΣ.
Μέχρι τα τέλη του Αυγούστου του 2015, οι αρχές θα

ολοκληρώσουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική για το
χρηµατοπιστωτικό σύστηµα το οποίο έχει επιδεινωθεί
σηµαντικά από τα τέλη του 2014. Η κύρια εστίαση της
στρατηγικής θα είναι στην αποκατάσταση της χρηµατο-
πιστωτικής σταθερότητας και τη βελτίωση της βιωσιµό-
τητας των τραπεζών µε τα ακόλουθα µέτρα: i) εξοµάλυν-
ση της ρευστότητας και των όρων πληρωµής και ενίσχυ-
ση των τραπεζικών κεφαλαίων· ii) ενίσχυση της διακυ-
βέρνησης· και iii) αντιµετώπιση του προβλήµατος των µη
εξυπηρετούµενων δανείων. Η στρατηγική αυτή, η οποία
θα βασιστεί στο έγγραφο στρατηγικής του 2013, λαµβά-
νοντας παράλληλα υπόψη το διαφορετικό πλαίσιο και τις
συνθήκες του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος, θα περι-
λαµβάνει σχέδια σχετικά µε τις ξένες θυγατρικές των
ελληνικών τραπεζών σύµφωνα µε τα προγράµµατα ανα-
διάρθρωσής τους που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊ-
κή Επιτροπή, και θα έχει ως στόχο την προσέλκυση διε-
θνών στρατηγικών επενδύσεων στις τράπεζες και την ε-
πιστροφή τους σε ιδιωτικό ιδιοκτησιακό καθεστώς µεσο-
πρόθεσµα. 

Η αποκατάσταση της ρευστότητας και των κεφαλαίων
στο τραπεζικό σύστηµα 

Οι αρχές έχουν δεσµευτεί υπέρ, αφενός, της διατήρη-
σης επαρκούς ρευστότητας στο τραπεζικό σύστηµα σύµ-
φωνα µε τους κανόνες του Ευρωσυστήµατος και, αφετέ-
ρου, της επίτευξης διατηρήσιµου µοντέλου τραπεζικής
χρηµατοδότησης µεσοπρόθεσµα. Στο πλαίσιο αυτό, οι
τράπεζες θα κληθούν να υποβάλλουν τριµηνιαία σχέδια
χρηµατοδότησης στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), ώ-
στε να εξασφαλίζεται η συνεχής παρακολούθηση και α-
ξιολόγηση των αναγκών ρευστότητας. Οι αρχές θα πα-
ρακολουθούν και θα διαχειρίζονται τη διαδικασία για τη
χαλάρωση των ελέγχων στην κίνηση κεφαλαίων, λαµβά-
νοντας υπόψη τις συνθήκες ρευστότητας στο τραπεζικό
σύστηµα, έχοντας συγχρόνως στόχο την ελαχιστοποίη-
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ση των µακροοικονοµικών επιπτώσεων των ελέγχων.
Αποθεµατικό ασφαλείας ύψους έως 25 δισεκατοµµυ-

ρίων ευρώ προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράµµατος
για την αντιµετώπιση ενδεχόµενων αναγκών για την α-
νακεφαλαιοποίηση των βιώσιµων τραπεζών και το κό-
στος εξυγίανσης των µη βιώσιµων τραπεζών, σε πλήρη
συµµόρφωση µε τους κανόνες της ΕΕ για τον ανταγωνι-
σµό και τις κρατικές ενισχύσεις. Μετά από µια αξιολόγη-
ση των προβλεπόµενων κεφαλαιακών αναγκών των τεσ-
σάρων βασικών τραπεζών από την ΕΚΤ και την υποβολή
των σχεδίων κεφαλαιοποίησης από τις τράπεζες, τυχόν
εναποµένουσες ελλείψεις κεφαλαίων που εντοπίζονται
θα αντιµετωπιστούν πλήρως µέχρι τα τέλη του 2015 το
αργότερο. Η Τράπεζα της Ελλάδος θα αξιολογήσει τις
κεφαλαιακές ανάγκες των λοιπών τραπεζών στις περι-
πτώσεις που δεν το έπραξε πρόσφατα. Το πλαίσιο ανα-
κεφαλαιοποίησης θα αναπτυχθεί µε σκοπό τη διατήρηση
της ιδιωτικής διαχείρισης των τραπεζών που ανακεφα-
λαιοποιήθηκαν και τη διευκόλυνση ιδιωτικών στρατηγι-
κών επενδύσεων. Ο νόµος σχετικά µε τις κρατικές εγ-
γυήσεις στις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις
θα τροποποιηθεί ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρηµατοδό-
τηση από το πρόγραµµα και να περιοριστεί η σύνδεση
µεταξύ τραπεζών και κράτους. 

Τακτοποίηση µη εξυπηρετούµενων δανείων (ΜΕΔ) 

Βραχυπρόθεσµα µέτρα για την αντιµετώπιση του προ-
βλήµατος των υψηλών και αυξανόµενων ποσοστών των
ΜΕΔ θα προσδιοριστούν παρακάτω στο παρόν έγγραφο,
ωστόσο ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα µέτρα και
δράσεις στο µέλλον για την τακτοποίηση των ΜΕΔ του
τραπεζικού τοµέα. Έως τα τέλη Αυγούστου 2015, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος θα εκδώσει όλες τις αναγκαίες διατά-
ξεις για την εφαρµογή του Κώδικα Δεοντολογίας, κατό-
πιν βελτιώσεων σε συµφωνία µε τους θεσµούς.
Ως προαπαιτούµενο, οι αρχές: α) θα καταρτίσουν αξιό-

πιστη στρατηγική για την αντιµετώπιση του προβλήµα-
τος των µη εξυπηρετούµενων δανείων, η οποία αφενός
θα στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του χρόνου υλοποίη-
σης και της χρήσης κεφαλαιακών πόρων, και αφενός θα
αντλεί από την εµπειρογνωσία εξωτερικού συµβούλου
(ή συµβούλων) τόσο κατά τη χάραξη όσο και κατά την ε-
φαρµογή της στρατηγικής· β) θα εγκρίνουν τις ακόλου-
θες βραχυπρόθεσµες µεταρρυθµίσεις: i) τροποποιήσεις
στο δίκαιο περί αφερεγγυότητας των επιχειρήσεων, ώ-
στε να καλύπτονται όλοι οι εµπορικοί οφειλέτες, να ευ-
θυγραµµιστεί η νοµοθεσία µε τις διεθνείς βέλτιστες πρα-
κτικές, συµπεριλαµβανοµένων αλλαγών για την προώθη-
ση της αποτελεσµατικής αποκατάστασης των βιώσιµων
οφειλετών και µιας πιο αποτελεσµατικής διαδικασίας εκ-
καθάρισης για τους µη βιώσιµους οφειλέτες και µείωσης
της περιόδου χορήγησης απαλλαγής σε τρία (3) έτη για
τους επιχειρηµατίες σύµφωνα µε τη σύσταση που απηύ-
θυνε η Επιτροπή το 2014· ii) τροποποιήσεις του νόµου
περί αφερεγγυότητας των νοικοκυριών, ώστε να θεσπι-
στεί ένα δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα αναστολής της ε-
κτέλεσης σύµφωνα µε τη διεθνή πείρα· θέσπιση αυστη-
ρότερης διαδικασίας ελέγχου ώστε να αποτρέπονται οι
οφειλέτες που αθετούν τις υποχρεώσεις τους για στρα-
τηγικούς λόγους από την κήρυξη πτώχευσης, συµπερί-
ληψη των απαιτήσεων των δηµόσιων πιστωτών στο πε-
δίο εφαρµογής του νόµου που παρέχει στους οφειλέτες
δυνατότητα για νέο ξεκίνηµα, αυστηροποίηση των κριτη-
ρίων επιλεξιµότητας για προστασία της κύριας κατοι-

κίας, και θέσπιση µέτρων για την αντιµετώπιση των εκ-
κρεµών υποθέσεων (π.χ. αύξηση του αριθµού των δικα-
στών και των δικαστικών υπαλλήλων, προτεραιότητα
στις υποθέσεις που αφορούν σηµαντικά ποσά, καθώς και
συνοπτικές διαδικασίες για οφειλέτες που δεν διαθέ-
τουν περιουσιακά στοιχεία και εισόδηµα), iii) νοµοθετική
θέσπιση του κατοχυρωµένου επαγγέλµατος των συνδί-
κων πτώχευσης, που δεν θα περιορίζεται σε κάποιο συ-
γκεκριµένο επάγγελµα και θα λαµβάνει υπόψη τη διεθνή
πείρα· iv) θέσπιση διατάξεων για την επανενεργοποίηση
του Κυβερνητικού Συµβουλίου Ιδιωτικού Χρέους και τη
σύσταση γραµµατείας που θα το επικουρεί. 
Έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2015, (βασικό παραδο-

τέο), µε βάση την εµπειρογνωµοσύνη εξωτερικού συµ-
βούλου, η Τράπεζα της Ελλάδος θα υποβάλει έκθεση για
την κατηγοριοποίηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων
στους ισολογισµούς των τραπεζών, καθώς και αξιολόγη-
ση της ικανότητας των τραπεζών να αντιµετωπίζουν κά-
θε κατηγορία µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το ελληνικό
Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), σε συ-
νεργασία µε την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), θα παρά-
σχει ανάλυση µε σκοπό τον προσδιορισµό των µη κανο-
νιστικών περιορισµών και εµποδίων (π.χ. διοικητικά, οι-
κονοµικά, νοµικά κ.λπ.), για την ανάπτυξη µιας δυναµι-
κής αγοράς µη εξυπηρετούµενων δανείων. Έως την ίδια
ηµεροµηνία, µια οµάδα εργασίας, µε βάση την ανεξάρτη-
τη πραγµατογνωµοσύνη και τη διεθνή πείρα, θα εξετάσει
και θα προτείνει ειδικές δράσεις για να επιταχυνθεί η τα-
κτοποίηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µεταξύ
άλλων µε την εξάλειψη περιττών νοµικών ή άλλων εµπο-
δίων για την εξυπηρέτηση και τη διάθεση των µη εξυπη-
ρετούµενων δανείων, µε παράλληλη προστασία για τα
ευάλωτα νοικοκυριά, σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντο-
λογίας που έχει καταρτίσει η Τράπεζα της Ελλάδος. Οι
αρχές θα θεσπίσουν µε νόµο Δίκτυο Ενηµέρωσης Οφει-
λετών και Κέντρο Ενηµέρωσης Οφειλετών, που θα παρέ-
χουν νοµικές και οικονοµικές συµβουλές σχετικά µε ο-
φειλές.
Μέχρι τα τέλη Νοεµβρίου του 2015 (βασικό παραδο-

τέο), η κυβέρνηση θα ενισχύσει το θεσµικό πλαίσιο για
τη διευκόλυνση της τακτοποίησης των µη εξυπηρετού-
µενων δανείων, µεταξύ άλλων µε i) τη βελτίωση του νο-
µικού πλαισίου για θέµατα αφερεγγυότητας εταιρειών
και νοικοκυριών µε την υιοθέτηση κατάλληλων νοµικών
µέσων για τη συγκρότηση εξειδικευµένων τµηµάτων για
υποθέσεις αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοι-
κοκυριών και τον διορισµό και την κατάρτιση επαρκούς
αριθµού πρόσθετων δικαστών (βάσει στοχευµένου φόρ-
του εργασίας) και δικαστικών υπαλλήλων για υποθέσεις
αφερεγγυότητας τόσο εταιρειών όσο και νοικοκυριών· ii)
τη δηµιουργία Υπηρεσίας Πίστωσης και Πλούτου ως ανε-
ξάρτητης αρχής που θα προσδιορίζει τις δυνατότητες
πληρωµής των δανειοδοτών για τη διευκόλυνση των
τραπεζικών ιδρυµάτων· iii) τροποποίηση του Νόµου για
τον εξωδικαστικό συµβιβασµό, ώστε να ενθαρρυνθούν οι
οφειλέτες να συµµετάσχουν, διασφαλίζοντας συγχρό-
νως ίση µεταχείριση µεταξύ των ιδιωτικών και των δηµό-
σιων πιστωτών· iv) πλήρης ενεργοποίηση των εξειδικευ-
µένων τµηµάτων για την εκδίκαση υποθέσεων εταιρικής
πτώχευσης. Η κυβέρνηση θα δηµιουργήσει ένα µόνιµο
δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας, συµπεριλαµβάνοντας µέ-
τρα στήριξης υπέρ των πλέον ευάλωτων οφειλετών και
κάνοντας διάκριση µεταξύ των οφειλετών που αθετούν
τις υποχρεώσεις τους για στρατηγικούς λόγους, αφε-
νός, και των καλή τη πίστει οφειλετών, αφετέρου. Το ελ-
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ληνικό ΤΧΣ, σε συνεννόηση µε την ΤτΕ, θα προσδιορίσει
µηχανισµούς και διαδικασίες για την επιτάχυνση της τα-
κτοποίησης των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Το ΤΧΣ
θα διορίσει ένα µέλος του διοικητικού συµβουλίου και
µια εσωτερική οµάδα που θα επιφορτιστούν µε τον νέο
στόχο της διευκόλυνσης της τακτοποίησης των µη εξυ-
πηρετούµενων δανείων των τραπεζών. Η Τράπεζα της
Ελλάδος θα αναθέσει σε έναν µόνο ειδικό εκκαθαριστή
να µεριµνήσει για την αποτελεσµατική επίτευξη των επι-
χειρησιακών στόχων από τους µεµονωµένους εκκαθαρι-
στές. Θα θεσπιστεί καθεστώς αµοιβών βάσει επιδόσεων
για όλους τους ειδικούς εκκαθαριστές, σε διαβούλευση
µε το ΤΧΣ ώστε να µεγιστοποιηθούν οι ανακτήσεις.
Έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο) οι

αρχές i) θα διαµορφώσουν συντονιστικούς µηχανισµούς
για την αντιµετώπιση οφειλετών µε µεγάλα δηµόσια και
ιδιωτικά χρέη, πρώτον, µε την κατηγοριοποίηση των ε-
µπορικών οφειλετών που φέρουν µεγάλα δηµόσια χρέη
ανάλογα µε την βιωσιµότητά τους και, δεύτερον, µε την
θέσπιση νοµοθεσίας για τη διευκόλυνση της ταχείας εκ-
καθάρισης µη βιώσιµων οντοτήτων έως τα τέλη Μαρτίου
2016, και την ολοκλήρωση της διαδικασίας τακτοποίη-
σης έως τα τέλη Δεκεµβρίου 2016· ii) θα υιοθετήσουν τα
αναγκαία νοµικά µέσα για τον καθορισµό του εφαρµο-
στέου πλαισίου και των κανόνων για το επάγγελµα του
συνδίκου πτώχευσης (µεταξύ άλλων, τρόπος επαγγελ-
µατικής οργάνωσης, απαιτήσεις προσόντων, διαδικασίες
που επιτρέπουν την ουσιαστική διαπίστευση, εξουσίες
και αρµοδιότητες, τρόπος διορισµού και απόλυσης, επο-
πτεία και έλεγχος, διατάξεις για τις κυρώσεις και την ευ-
θύνη, καθώς και διάρθρωση των τελών). 
Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο)

και µετά την λήψη των προτάσεων των τραπεζών, η Τρά-
πεζα της Ελλάδος θα καταλήξει σε συµφωνία µε τις τρά-
πεζες όσον αφορά τους επιχειρησιακούς στόχους τα-
κτοποίησης ΜΕΔ, περιλαµβανοµένης π.χ. της αναδιάρ-
θρωσης χρεών και της σύστασης κοινών επιχειρήσεων.
Οι τράπεζες θα υποβάλουν αναφορά ανά τρίµηνο από
τον Ιούνιο του 2016 στην ΤτΕ αντιπαραβάλλοντας τις ε-
πιδόσεις τους έναντι βασικών δεικτών. Το ελληνικό ΤΧΣ
θα εφαρµόζει κριτήρια επιδόσεων για την τακτοποίηση
ΜΕΔ και στις διοικήσεις των τραπεζών έναντι επιχειρη-
σιακών στόχων που συµφωνούνται µεταξύ των τραπε-
ζών και της Τράπεζας της Ελλάδος. Το ελληνικό ΤΧΣ θα
παρουσιάσει και θα εφαρµόσει σχέδιο δράσης για την
τακτοποίηση των ΜΕΔ µε σκοπό την βελτίωση του συ-
ντονισµού µεταξύ τραπεζών και την ταχύτερη αναδιάρ-
θρωση µεγάλων εταιρειών και, σε περίπτωση που απαι-
τείται, την από κοινού αντιµετώπιση ολόκληρων τοµέων
της οικονοµίας.
Έως τα τέλη Μαρτίου του 2016, η Τράπεζα της Ελλά-

δος θα αναθεωρήσει τον Κώδικα Δεοντολογίας µε κα-
τευθυντήριες γραµµές αναδιάρθρωσης χρεών για οµά-
δες δανειοληπτών (π.χ. ΜΜΕ) µε βάση σαφή κριτήρια
κατηγοριοποίησης λιανικών χαρτοφυλακίων, και την ει-
σαγωγή σε συντονισµό µε το ΤΧΣ µηχανισµών ταχείας
διεκπεραίωσης περιλαµβανοµένων τυποποιηµένων εγ-
γράφων αξιολόγησης, συµβάσεων αναδιάρθρωσης και
λύσεων τακτοποίησης 
Έως τα τέλη Ιουνίου 2016, οι αρχές δεσµεύονται να α-

ξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα του νοµικού και
θεσµικού πλαισίου για την αφερεγγυότητας και να προ-
βούν στις απαιτούµενες τροποποιήσεις.

Διακυβέρνηση του ελληνικού ΤΧΣ

Η ανεξαρτησία του ΤΧΣ θα είναι πλήρως σεβαστή ενώ
θα ενισχυθεί η δοµή της διακυβέρνησής του, µε σκοπό
την πρόληψη πολιτικών παρεµβάσεων στη διαχείριση ή
τις δραστηριότητές του. 
Έως τα µέσα Οκτωβρίου 2015 (βασικό παραδοτέο), ο

νόµος περί ΤΧΣ θα τροποποιηθεί ούτως ώστε: (i) να ευ-
θυγραµµιστεί µε την µεταφορά της οδηγίας BRRD και µε
το νέο πλαίσιο ανακεφαλαιοποίησης που θα δηµιουργη-
θεί (ii) να ενισχυθούν οι ρυθµίσεις για τη διακυβέρνηση
του ΤΧΣ σύµφωνα µε την δήλωση της Συνόδου Κορυφής
της Ζώνης του Ευρώ, ιδίως µε την αλλαγή της διαδικα-
σίας επιλογής και διορισµού, και ιδίως: α) θα σχεδιαστεί
νέα διαδικασία επιλογής και διορισµού µελών της εκτε-
λεστικής επιτροπής και του γενικού συµβουλίου έως τα
τέλη Σεπτεµβρίου 2015 πράγµα το οποίο συνεπάγεται
µεγαλύτερο ρόλο για τους θεσµούς σε σχέση µε το πα-
ρελθόν, β) θα συσταθεί επιτροπή επιλογής, αποτελούµε-
νη από έξι ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες, εκ των ο-
ποίων τρεις θα διοριστούν από τα θεσµικά όργανα της
ΕΕ —συµπεριλαµβανοµένου του προέδρου η ψήφος του
οποίου θα υπερισχύει σε περίπτωση ισοψηφίας— και
τρεις θα διοριστούν από τις αρχές (δύο από το Υπουρ-
γείο Οικονοµικών και ένας από την Τράπεζα της Ελλά-
δος). Το Υπουργείο Οικονοµικών, η Τράπεζα της Ελλά-
δος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ και ο ΕΜΣ θα διαθέ-
τουν από έναν παρατηρητή στην επιτροπή επιλογής. Η
επιτροπή επιλογής θα επικουρείται από διεθνή σύµβου-
λο σε θέµατα προσλήψεων τον οποίο θα επιλέξει η επι-
τροπή αυτή, γ) ο Υπουργός Οικονοµικών θα προβεί σε
διορισµούς από τους υποψηφίους που θα επιλέγει η επι-
τροπή επιλογής, δ) η επιτροπή επιλογής θα καθορίσει ε-
πίσης τις αµοιβές και άλλους όρους απασχόλησης, περι-
λαµβανοµένης της διαδικασίας αξιολόγησης και απόλυ-
σης. Ο νόµος θα διασφαλίσει επίσης ότι: (i) η αµοιβή και
οι λοιποί όροι απασχόλησης είναι ανταγωνιστικοί ούτως
ώστε να προσελκύουν υψηλής ποιότητας διεθνείς υπο-
ψηφίους για τις διευθυντικές θέσεις του ελληνικού ΤΧΣ,
(ii) θα καλύπτονται οι εξουσίες, τα κριτήρια και οι διαδι-
κασίες µε βάση τις οποίες το ΤΧΣ θα εξετάζει και θα αλ-
λάζει - εφόσον κρίνεται σκόπιµο - τα διοικητικά συµβού-
λια και τις επιτροπές των τραπεζών που τελούν υπό τον
έλεγχό του, (iii) θα αυξηθεί η διαφάνεια και η λογοδοσία
του ελληνικού ΤΧΣ µέσω της ετήσιας δηµοσίευσης των
στρατηγικών τους και την εξαµηνιαία αναφορά επιδόσε-
ων έναντι καθορισθέντων στόχων, και (iv) µεταξύ των
στόχων του ελληνικού ΤΧΣ θα περιλαµβάνεται η διευκό-
λυνση της διαχείρισης των ΜΕΔ των τραπεζών.
Έως τα τέλη Μαρτίου 2016, για να αυξηθεί η διαφά-

νεια και η λογοδοσία του ελληνικού ΤΧΣ, το ΤΧΣ θα δη-
µοσιεύσει επιχειρησιακή στρατηγική σε ετήσια βάση και,
αρχίζοντας από τον Ιούνιο του 2016, έκθεση επί των επι-
δόσεων έναντι της στρατηγικής αυτής, σε εξαµηνιαία
βάση.

Διακυβέρνηση των τραπεζών 

Η κυβέρνηση δεν θα παρεµβαίνει στη διαχείριση, τη
λήψη αποφάσεων και τις εµπορικές πράξεις των τραπε-
ζών που θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυστηρά βάσει
των αρχών της αγοράς. Τα µέλη των διοικητικών συµ-
βουλίων και τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη των τραπε-
ζών θα διορίζονται χωρίς κρατική παρέµβαση. Οι διορι-
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σµοί αυτοί θα γίνονται µε βάση τη νοµοθεσία της ΕΕ και
τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, λαµβάνοντας υπόψη
τους ειδικούς κανόνες που περιλαµβάνονται στον νόµο
για το ελληνικό ΤΧΣ όσον αφορά τα δικαιώµατα των ι-
διωτών µετόχων που συµµετείχαν στην αύξηση του µε-
τοχικού κεφαλαίου των τραπεζών βάσει του υφιστάµε-
νου πλαισίου. Το ελληνικό ΤΧΣ εξασφαλίζει µέσω των
τροποποιηµένων συµφωνιών πλαισίου σχέσεων ότι από
το οικονοµικό έτος 2016 οι συµβάσεις των εξωτερικών
ελεγκτών µε τις τράπεζες θα καλύπτουν το πολύ πέντε
συναπτά έτη.
Έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2016 (βασικό παραδοτέο),

το ελληνικό ΤΧΣ, µε τη βοήθεια ανεξάρτητου διεθνούς
συµβούλου θα καθιερώσει πρόγραµµα επισκόπησης των
διοικητικών συµβουλίων των τραπεζών για τις οποίες ι-
σχύουν οι συµφωνίες πλαισίου σχέσεων. Η επισκόπηση
θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές
προληπτικής εποπτείας εφαρµόζοντας κριτήρια που βαί-
νουν πέραν των εποπτικών απαιτήσεων περί ικανότητας
και ήθους. Έως τα τέλη Ιουνίου του 2016, µετά την επι-
σκόπηση των µελών των διοικητικών συµβουλίων από το
ελληνικό ΤΧΣ µε βάση την ανωτέρω διαδικασία, τα µέλη
µπορεί να αντικαθίστανται µε τρόπο µε τον οποίο εξα-
σφαλίζεται ότι τα διοικητικά συµβούλια των τραπεζών
περιλαµβάνουν τουλάχιστον τρεις ανεξάρτητους διε-
θνείς εµπειρογνώµονες µε κατάλληλες γνώσεις και µα-
κρόχρονη πείρα στη σχετική τραπεζική, χωρίς προηγού-
µενη σχέση την τελευταία δεκαετία µε ελληνικά χρηµα-
τοπιστωτικά ιδρύµατα. Οι εµπειρογνώµονες αυτοί θα
προεδρεύουν επίσης σε όλες τις επιτροπές των συµβου-
λίων.
Έως τον Οκτώβριο του 2015, θα εξεταστεί η αναγκαιό-

τητα νέων µέτρων, πέραν των όσων αναφέρονται ανωτέ-
ρω, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι η διακυβέρνηση
των τραπεζών θα ενισχυθεί επαρκώς ώστε να είναι πλή-
ρως ανεξάρτητη και σύµφωνη µε τις διεθνείς βέλτιστες
πρακτικές.

4. Διαρθρωτικές πολιτικές για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της ανάπτυξης 

4.1  Αγορά εργασίας και ανθρώπινο κεφάλαιο

Τα τελευταία έτη έχουν συντελεστεί µείζονες αλλα-
γές στους ελληνικούς θεσµούς της αγοράς εργασίας και
στα συστήµατα διαπραγµάτευσης των µισθών, ώστε να
καταστεί η αγορά εργασίας πιο ευέλικτη. Οι ελληνικές
αρχές έχουν δεσµευτεί να ακολουθήσουν τις βέλτιστες
πρακτικές της ΕΕ στους θεσµούς της αγοράς εργασίας
και να ενισχύσουν τον εποικοδοµητικό διάλογο µεταξύ
των κοινωνικών εταίρων. Η προσέγγιση αυτή πρέπει όχι
µόνο να εξισορροπήσει την ευελιξία µε τη δικαιοσύνη
για εργαζόµενους και εργοδότες, αλλά και να λάβει υπό-
ψη το πολύ υψηλό επίπεδο ανεργίας και την ανάγκη επι-
δίωξης βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης, κα-
θώς και κοινωνικής δικαιοσύνης. Η κυβέρνηση έχει δε-
σµευτεί να καταργήσει, ως προαπαιτούµενο, τη νοµοθε-
σία της µεταβατικής περιόδου των συµφωνιών η οποία
θεσπίστηκε µε το άρθρο 72 του νόµου 4331/2015 της
2ας Ιουλίου 2015.
Επανεξέταση των θεσµών της αγοράς εργασίας. Έως

τον Οκτώβριο του 2015 η κυβέρνηση θα δροµολογήσει
διαδικασία διαβούλευσης µε επικεφαλής µια οµάδα ανε-
ξάρτητων εµπειρογνωµόνων µε σκοπό την επανεξέταση

ορισµένων υφιστάµενων πλαισίων της αγοράς εργασίας,
συµπεριλαµβανοµένων των οµαδικών απολύσεων, της
συλλογικής δράσης και των συλλογικών διαπραγµατεύ-
σεων, λαµβανοµένων υπόψη των βέλτιστων πρακτικών
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Περαιτέρω συµβολή
στη διαδικασία διαβούλευσης που περιγράφεται ανωτέ-
ρω θα παρασχεθεί από διεθνείς οργανισµούς, συµπερι-
λαµβανοµένης της ΔΟΕ. Η οργάνωση, οι όροι εντολής
και τα χρονοδιαγράµµατα θα συµφωνηθούν µε τα θεσµι-
κά όργανα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επα-
νεξέτασης, οι αρχές θα ευθυγραµµίσουν τα πλαίσια για
τις οµαδικές απολύσεις, τη συλλογική δράση και τις συλ-
λογικές διαπραγµατεύσεις µε τις βέλτιστες πρακτικές
στην ΕΕ. Δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία αλλαγή στο
τρέχον πλαίσιο συλλογικών διαπραγµατεύσεων πριν α-
πό την ολοκλήρωση της επανεξέτασης. Οι αλλαγές στις
πολιτικές για την αγορά εργασίας δεν θα πρέπει να συ-
νεπάγονται την επιστροφή σε παλαιότερα πλαίσια πολι-
τικής, ασύµβατα µε τους στόχους της προώθησης µιας
βιώσιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης.
Αδήλωτη εργασία. Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρ-

χές θα έχουν εγκρίνει ένα ολοκληρωµένο σχέδιο δρά-
σης (βασικό παραδοτέο) για την καταπολέµηση της αδή-
λωτης και της ατελώς δηλωµένης εργασίας, προκειµέ-
νου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των νόµιµων ε-
ταιρειών, να προστατευτούν οι εργαζόµενοι και να αυξη-
θούν τα έσοδα από τη φορολογία και την κοινωνική α-
σφάλιση. Αυτό θα περιλαµβάνει τη βελτίωση της διακυ-
βέρνησης της Επιθεώρησης Εργασίας και θα παρέχει συ-
γκεκριµένη τεχνική βοήθεια. Ως πρώτο βήµα, οι αρχές
θα προβούν στη διασύνδεση του συστήµατος πληροφο-
ριών ΕΡΓΑΝΗ µε την Εφορία και το Ίδρυµα Κοινωνικών
Ασφαλίσεων µε σκοπό τον εντοπισµό της αδήλωτης ερ-
γασίας.
Επαγγελµατική κατάρτιση. Επιπλέον, σύµφωνα µε τον

προϋπολογισµό του 2016 και προκειµένου να επιτύχει
τον εκσυγχρονισµό και την επέκταση της επαγγελµατι-
κής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και µε βάση τη
µεταρρύθµιση που εγκρίθηκε το 2013 (ν. 4186/2013), η
κυβέρνηση, έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παρα-
δοτέο): i) θα θεσπίσει ένα σύγχρονο πλαίσιο ποιότητας
για την ΕΕΚ/µαθητεία, ii) θα δηµιουργήσει ένα σύστηµα
για τον προσδιορισµό των αναγκών σε επίπεδο δεξιοτή-
των και µια διαδικασία αναβάθµισης των προγραµµάτων
και της πιστοποίησης, iii) θα δροµολογήσει πιλοτικές συ-
µπράξεις µε περιφερειακές αρχές και εργοδότες το
2015-2016 και iv) θα χαράξει ολοκληρωµένο σχέδιο ε-
φαρµογής του Υπουργείου Εργασίας, του Υπουργείου
Παιδείας και του ΟΑΕΔ, µε σκοπό την παροχή του απαι-
τούµενου αριθµού θέσεων µαθητείας για όλους τους
σπουδαστές της επαγγελµατικής εκπαίδευσης (ΕΠΑΣ
και ΙΕΚ) έως το 2016 και για το 33% τουλάχιστον του συ-
νόλου των σπουδαστών της τεχνικής δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης (ΕΠΑΛ) έως το 2016-2017 και v) θα δια-
σφαλίσει µεγαλύτερη συµµετοχή των εργοδοτών και µε-
γαλύτερη χρήση της ιδιωτικής χρηµατοδότησης. Το ακα-
δηµαϊκό έτος 2015-2016 θα λειτουργήσουν περιφερεια-
κές συµπράξεις δηµόσιου-ιδιωτικού τοµέα.
Ανάπτυξη ικανοτήτων. Μεσοπρόθεσµα, θα ενισχυθεί η

ικανότητα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τη χά-
ραξη, εφαρµογή και παρακολούθηση των πολιτικών,
προκειµένου να αυξηθεί η ικανότητά του να υλοποιεί µε-
ταρρυθµίσεις στον τοµέα της κοινωνικής πρόνοιας και ε-
νεργητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας, καθώς και
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να επιτυγχάνει την εµπροσθοβαρή χρηµατοδότηση από
τα διαρθρωτικά ταµεία. Αυτό θα περιλαµβάνει τη βελτίω-
ση των δηµόσιων υπηρεσιών απασχόλησης µε την ολο-
κλήρωση της αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ. Η ισχύουσα
εργατική νοµοθεσία θα απλουστευθεί και θα εξορθολογι-
στεί µέσω της κωδικοποίησής της σε έναν Κώδικα Εργα-
τικής Νοµοθεσίας έως τα τέλη του 2016 (βασικό παραδο-
τέο).
Τεχνική βοήθεια. Για την αποτελεσµατική εφαρµογή

του προγράµµατος µεταρρυθµίσεων, συµπεριλαµβανο-
µένων της µεταρρύθµισης της αγοράς εργασίας, της Ε-
ΕΚ και της ανάπτυξης ικανοτήτων του Υπουργείου Ερ-
γασίας, οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθει-
ας, επωφελούµενες µεταξύ άλλων από την εµπειρογνω-
µοσύνη διεθνών οργανισµών, όπως ο ΟΟΣΑ και η ΔΟΕ.
Εκπαίδευση. Οι αρχές θα διασφαλίσουν τον περαιτέ-

ρω εκσυγχρονισµό του τοµέα της εκπαίδευσης σύµφωνα
µε τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ και αυτό θα τροφοδο-
τήσει την προγραµµατισµένη ευρύτερη στρατηγική ανά-
πτυξης. Οι αρχές, σε συνεργασία µε τον ΟΟΣΑ και ανε-
ξάρτητους εµπειρογνώµονες, θα επικαιροποιήσουν, έως
τον Απρίλιο του 2016, την αξιολόγηση του ελληνικού εκ-
παιδευτικού συστήµατος που εκπόνησε ο ΟΟΣΑ το 2011.
Η εν λόγω επανεξέταση θα καλύπτει όλα τα επίπεδα εκ-
παίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των δεσµών µεταξύ
έρευνας και εκπαίδευσης και της συνεργασίας µεταξύ
πανεπιστηµίων, ερευνητικών ιδρυµάτων και επιχειρήσε-
ων µε σκοπό την ενίσχυση της καινοτοµίας και της επι-
χειρηµατικότητας (βλ. επίσης ενότητα 4.2). Μεταξύ άλ-
λων, η επανεξέταση θα αξιολογήσει την υλοποίηση της
µεταρρύθµισης του «Νέου Σχολείου», το περιθώριο πε-
ραιτέρω εξορθολογισµού (των τάξεων, σχολείων και πα-
νεπιστηµίων), τη λειτουργία και διακυβέρνηση των ιδρυ-
µάτων τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, την αποδοτικότητα
και αυτονοµία των δηµόσιων εκπαιδευτικών µονάδων και
την αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα. Η επα-
νεξέταση θα προτείνει συστάσεις σύµφωνα µε τις βέλτι-
στες πρακτικές των χωρών του ΟΟΣΑ. 
Με βάση τις συστάσεις της επανεξέτασης, οι αρχές θα

εκπονήσουν επικαιροποιηµένο εκπαιδευτικό σχέδιο δρά-
σης και θα υποβάλουν προτάσεις για δράσεις το αργότε-
ρο έως τον Μάιο του 2016, οι οποίες θα εγκριθούν έως
τον Ιούλιο του 2016, και εφόσον είναι δυνατόν, τα µέτρα
θα πρέπει να τεθούν σε ισχύ πριν από το ακαδηµαϊκό έ-
τος 2016-2017. Ειδικότερα, οι αρχές δεσµεύονται να ευ-
θυγραµµίσουν τον αριθµό διδακτικών ωρών ανά µέλος
του προσωπικού, καθώς και την αναλογία µαθητών ανά
τάξη και ανά εκπαιδευτικό, µε τις βέλτιστες πρακτικές
των χωρών του ΟΟΣΑ, το αργότερο έως τον Ιούνιο του
2018. Η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και των σχολι-
κών µονάδων θα συνάδει µε το γενικό σύστηµα αξιολό-
γησης της δηµόσιας διοίκησης. Οι αρχές θα διασφαλί-
σουν τη δίκαιη µεταχείριση όλων των φορέων παροχής
εκπαίδευσης, συµπεριλαµβανοµένων των ιδιωτικών ι-
δρυµάτων, καθορίζοντας ελάχιστα πρότυπα.

4.2 Αγορές προϊόντων και επιχειρηµατικό περιβάλλον

Οι περισσότερο ανοικτές αγορές είναι ουσιώδους ση-
µασίας για να δηµιουργηθούν οικονοµικές ευκαιρίες και
να ενισχυθεί η κοινωνική δικαιοσύνη µε περιορισµό της
προσοδοθηρίας και της µονοπωλιακής συµπεριφοράς, η
οποία µεταφράζεται σε υψηλότερες τιµές και χαµηλότε-
ρο βιοτικό επίπεδο. Σύµφωνα µε την αναπτυξιακή τους

στρατηγική, οι αρχές θα εντείνουν τις προσπάθειές τους
για να υλοποιήσουν βασικές πρωτοβουλίες και µεταρ-
ρυθµιστικές προτάσεις, καθώς και για να εµπλουτίσουν
το πρόγραµµα µε περαιτέρω φιλόδοξες µεταρρυθµίσεις
οι οποίες θα στηρίξουν την επιστροφή της χώρας στη
βιώσιµη ανάπτυξη, θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα
δηµιουργήσουν θέσεις εργασίας. 
Ως προαπαιτούµενα, οι αρχές θα θεσπίσουν νοµοθε-

σία µε σκοπό:
i. να υλοποιήσουν όλες τις εκκρεµείς συστάσεις της

εργαλειοθήκης ανταγωνισµού Ι του ΟΟΣΑ, µε εξαίρεση
τα µη συνταγογραφούµενα φαρµακευτικά προϊόντα, τη
λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων την Κυριακή,
τα υλικά οικοδοµών και µία διάταξη για τα τρόφιµα· και
σηµαντικό αριθµό συστάσεων της εργαλειοθήκης ΙΙ του
ΟΟΣΑ σχετικά µε τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου·

ii. να ανοίξουν τα κλειστά επαγγέλµατα των συµβολαι-
ογράφων, αναλογιστών και κλητήρων και να ελευθερώ-
σουν την αγορά τουριστικών καταλυµάτων·

iii. να εξαλείψουν τα µη ανταποδοτικά τέλη και να ευ-
θυγραµµίσουν τα ανταποδοτικά τέλη µε τις παρεχόµε-
νες υπηρεσίες·

iv. να µειώσουν τη γραφειοκρατία, µεταξύ άλλων για
τις οριζόντιες απαιτήσεις αδειοδότησης επενδύσεων και
για τις δραστηριότητες χαµηλού κινδύνου σύµφωνα µε
τη σύσταση της Παγκόσµιας Τράπεζας, να µειώσουν τον
διοικητικό φόρτο των επιχειρήσεων µε βάση τις συστά-
σεις του ΟΟΣΑ και να συστήσουν επιτροπή για την εκπό-
νηση νοµοθεσίας σε διυπουργικό επίπεδο. 
Όσον αφορά τον ανταγωνισµό, έως τον Οκτώβριο του

2015, οι αρχές θα υλοποιήσουν τις εναποµένουσες συ-
στάσεις της εργαλειοθήκης Ι του ΟΟΣΑ σχετικά µε τα
τρόφιµα και της εργαλειοθήκης ΙΙ του ΟΟΣΑ σχετικά µε
τα ποτά και τα προϊόντα πετρελαίου και θα δροµολογή-
σουν νέα αξιολόγηση του ΟΟΣΑ για τις συνθήκες αντα-
γωνισµού στους τοµείς του χονδρικού εµπορίου, των κα-
τασκευών, του ηλεκτρονικού εµπορίου και των µέσων ε-
νηµέρωσης, καθώς και στο υπόλοιπο της µεταποίησης.
Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµο-
θεσία για την επίλυση όλων των προβληµάτων που θα ε-
ντοπιστούν στο πλαίσιο της εν λόγω αξιολόγησης (βασι-
κό παραδοτέο). Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές
θα θεσπίσουν νοµοθεσία για να εφαρµόσουν τη σύσταση
του ΟΟΣΑ που περιλαµβάνεται στην εργαλειοθήκη για
τον ανταγωνισµό Ι όσον αφορά τα φαρµακευτικά προϊό-
ντα, µε ισχύ από τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδο-
τέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν
πλήρως την εκκρεµή σύσταση της εργαλειοθήκης Ι του
ΟΟΣΑ σχετικά µε τα υλικά οικοδοµών. Οι αρχές θα ελευ-
θερώσουν τη λειτουργία των εµπορικών καταστηµάτων
την Κυριακή µετά την επικείµενη απόφαση του Συµβου-
λίου της Επικρατείας. Οι αρχές δεσµεύονται να συνεχί-
σουν τις τακτικές αξιολογήσεις των συνθηκών ανταγω-
νισµού σε πρόσθετους τοµείς την επόµενη τριετία. Έως
τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν νοµοθε-
σία µε σκοπό να τεθεί πλήρως σε ισχύ η ελευθέρωση
των τουριστικών καταλυµάτων. Το Τµήµα Προώθησης
Πολιτικών Ανταγωνισµού της ελληνικής Επιτροπής Α-
νταγωνισµού θα ενισχυθεί µε δώδεκα πρόσθετες θέσεις
και θα πραγµατοποιηθεί επανεξέταση µε τη στήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών εµπειρογνωµόνων
για να διασφαλιστεί ότι το δίκαιο του ανταγωνισµού συ-
νάδει µε τις βέλτιστες πρακτικές στην ΕΕ. 
Όσον αφορά την αδειοδότηση επενδύσεων, έως τον
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Σεπτέµβριο του 2015, η κυβέρνηση θα εγκρίνει χάρτη
πορείας για τη µεταρρύθµιση της αδειοδότησης των ε-
πενδύσεων, συµπεριλαµβανοµένης της ιεράρχησης προ-
τεραιοτήτων. Οι αρχές θα θεσπίσουν δευτερογενή νοµο-
θεσία σύµφωνα µε την εν λόγω ιεράρχηση προτεραιοτή-
των έως τον Ιούνιο του 2016 (βασικό παραδοτέο) και θα
προχωρήσουν σε άλλες µεταρρυθµίσεις σύµφωνα µε
τον χάρτη πορείας. 
Όσον αφορά τον διοικητικό φόρτο, έως τον Νοέµβριο

του 2015, η κυβέρνηση θα θεσπίσει νοµοθεσία για να ε-
φαρµόσει τις εκκρεµείς συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά µε
το περιβάλλον και τις άδειες εµπορίας καυσίµων. Επι-
πλέον, έως τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα µειώσουν
περαιτέρω τον διοικητικό φόρτο, µεταξύ άλλων µέσω
των υπηρεσιών µίας στάσης για τις επιχειρήσεις (βασικό
παραδοτέο). Έως τον Ιούνιο του 2016, η κυβέρνηση θα ε-
φαρµόσει πλήρως τον νόµο για τη βελτίωση της νοµοθε-
σίας.
Όσον αφορά τον ανταγωνισµό, την αδειοδότηση ε-

πενδύσεων και τον διοικητικό φόρτο, έως τον Οκτώβριο
του 2015, η κυβέρνηση θα δροµολογήσει εκ των υστέ-
ρων εκτίµηση επιπτώσεων σχετικά µε επιλεγµένες µε-
ταρρυθµίσεις και την εφαρµογή τους και, έως τον Ιούνιο
του 2016, θα προσδιορίσει τα εναποµένοντα µέτρα που
απαιτούνται για την πλήρη εφαρµογή τους (βασικό πα-
ραδοτέο). 
Όσον αφορά τα νοµοθετικά κατοχυρωµένα επαγγέλ-

µατα, προκειµένου να αποφευχθούν αδικαιολόγητοι και
δυσανάλογοι περιορισµοί, η κυβέρνηση θα υποβάλει, έ-
ως τον Οκτώβριο του 2015, το προεδρικό διάταγµα σχε-
τικά µε τις αποκλειστικές δραστηριότητες των πολιτικών
µηχανικών και των συναφών επαγγελµάτων (βασικό πα-
ραδοτέο) και θα εγκρίνει τις συστάσεις εξωτερικού συµ-
βούλου έως τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό παραδο-
τέο) και τις συστάσεις της διυπουργικής επιτροπής, µε
βάση άλλες πρόσφατες εκθέσεις έως τον Φεβρουάριο
του 2016.
Όσον αφορά τη διευκόλυνση του εµπορίου, η κυβέρ-

νηση θα απλουστεύσει τις προτελωνειακές διαδικασίες
έως τον Δεκέµβριο του 2015. Επιπλέον, µε τη συµµετο-
χή δηµόσιων και ιδιωτικών ενδιαφεροµένων, οι αρχές θα
επικαιροποιήσουν το σχέδιο δράσης για τη διευκόλυνση
του εµπορίου ως προς την εθνική ενιαία θυρίδα, θα ε-
γκρίνουν σχέδιο δράσης για την προώθηση των εξαγω-
γών έως τον Δεκέµβριο του 2015 και στη συνέχεια θα
προχωρήσουν στην εφαρµογή τους. Η κυβέρνηση θα
προβεί σε θεσµικές αλλαγές για τους ελέγχους µετά τη
διασάφηση και θα αναδιαρθρώσει το τµήµα ανάλυσης
κινδύνου σύµφωνα µε τις συστάσεις του ΠΟΤ έως τον
Μάρτιο του 2016, και θα ολοκληρώσει την αναδιοργάνω-
ση των τελωνείων έως τον Σεπτέµβριο του 2016 (βασικό
παραδοτέο). Όσον αφορά την καταπολέµηση του λαθρε-
µπορίου, οι αρχές θα δηµιουργήσουν τρεις κινητές οµά-
δες επιβολής του νόµου έως τον Σεπτέµβριο του 2015,
θα εγκρίνουν µια ολοκληρωµένη στρατηγική για την α-
ντιµετώπιση του λαθρεµπορίου καυσίµων και τσιγάρων
βάσει αποτελεσµατικής διυπηρεσιακής συνεργασίας έ-
ως τον Δεκέµβριο του 2015, θα εφαρµόσει πλήρως σύ-
στηµα εισροών-εκροών στις δεξαµενές των φορολογι-
κών αποθηκών και των αποθηκών τελωνειακής αποταµί-
ευσης έως τον Ιούνιο του 2016 και θα εξοπλίσει πλήρως
µε σαρωτές τους τρεις κύριους διεθνείς λιµένες έως τον
Δεκέµβριο του 2016 (βασικό παραδοτέο), διασφαλίζο-
ντας ότι καθένας από τους εν λόγω λιµένες θα διαθέτει

τουλάχιστον έναν σαρωτή έως τον Μάρτιο του 2016.
Όσον αφορά τη χρήση γης, έως τον Σεπτέµβριο του

2015, η κυβέρνηση θα συγκαλέσει εκ νέου τη διυπουργι-
κή επιτροπή χωροταξικού σχεδιασµού, µε τη συµµετοχή
ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων. Με βάση τις συµβουλές
της και σε συµφωνία µε τους θεσµούς, η κυβέρνηση θα
προτείνει, τον Οκτώβριο του 2015, χρονικά προσδιορι-
σµένο χάρτη πορείας για επιλεγµένες βελτιώσεις της
νοµοθεσίας χωροταξικού σχεδιασµού, συµπεριλαµβανο-
µένων των τµηµάτων που αφορούν τις κατηγορίες χρή-
σεων γης, και για την πλήρη θέσπιση δευτερογενούς νο-
µοθεσίας έως τον Ιούνιο του 2016, ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι η νοµοθεσία θα διευκολύνει αποτελεσµατικά τις
επενδύσεις, θα απλουστεύσει και θα συντοµεύσει τις
διαδικασίες σχεδιασµού, ενώ θα προβλέπει τις αναγκαί-
ες διασφαλίσεις. Εάν δεν υπάρξει συµφωνία για τις ανα-
γκαίες αλλαγές, θα εφαρµοστεί πλήρως ο νόµος περί
χωροταξικού σχεδιασµού του 2014 (βασικό παραδοτέο).
Οι αρχές θα εγκρίνουν το προεδρικό διάταγµα για τους
ορισµούς στον τοµέα της δασοκοµίας έως τον Δεκέµ-
βριο του 2015 και θα εφαρµόσει πλήρως το νόµο περί
δασοκοµίας έως τον Ιούλιο του 2016. Επιπλέον, έως τον
Φεβρουάριο του 2016 οι αρχές θα εγκρίνουν το νοµικό
πλαίσιο για κτηµατολογικά γραφεία σε εθνική κλίµακα
µε βάση το επιχειρηµατικό σχέδιο, την εµπειρία των δύο
πιλοτικών γραφείων και την πρόσφατη τεχνική βοήθεια
και συµβουλές και θα διασφαλίσει την επαρκή οικονοµι-
κή ανεξαρτησία και διοικητική ικανότητα της υπηρεσίας
κτηµατολογίου (βασικό παραδοτέο).
Όσον αφορά τη σύνδεση της εκπαίδευσης µε την έ-

ρευνα και ανάπτυξη, οι ελληνικές αρχές έχουν δεσµευ-
τεί να δροµολογήσουν ολοκληρωµένη διαδικασία δια-
βούλευσης µετά την επανεξέταση των δεσµών µεταξύ
εκπαίδευσης και Ε&Α (βλ. ενότητα 4.1 «Εκπαίδευση») µε
σκοπό την εφαρµογή των βέλτιστων πρακτικών. Η οργά-
νωση και το χρονοδιάγραµµα της διαβούλευσης θα κα-
θοριστούν έως τον Οκτώβριο του 2015. 
Όσον αφορά τη γεωργία, οι αρχές θα θεσπίσουν στρα-

τηγική για την ανταγωνιστικότητα έως τον Δεκέµβριο
του 2015. Αυτή θα περιλαµβάνει: α) βελτιώσεις στην α-
πορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ, β) µέτρα που απο-
σκοπούν στη βελτίωση της εµπορίας γεωργικών προϊό-
ντων, συµπεριλαµβανοµένης της άµεσης µεταρρύθµισης
των αδειών εµπορίας µε στόχο τη βελτίωση της πρόσβα-
σης των καταναλωτών σε γεωργικά προϊόντα, στην κα-
θιέρωση πρωτοβουλίας για την εξαγωγή ελληνικών
προϊόντων, στην προώθηση και διαχείριση των εξαγωγι-
κών δικτύων διανοµής και γ) διαρθρωτικές µεταρρυθµί-
σεις για τη θέσπιση νέου πλαισίου για τους αγροτικούς
συνεταιρισµούς, ενθάρρυνση των διαρθρωτικών µεταρ-
ρυθµίσεων που ευνοούν τους νέους και δραστήριους α-
γρότες, µεγαλύτερη συγκέντρωση της αγροτικής εκµε-
τάλλευσης και πρόγραµµα για τη βελτίωση της αποδοτι-
κότητας των πόρων κατά τη χρήση ενέργειας και τη δια-
χείριση των υδάτων, και ορθές γεωργικές πρακτικές χρη-
µατοδοτούµενες µε κονδύλια της ΕΕ. 
Όσον αφορά τα διαρθρωτικά ταµεία, έως τον Οκτώ-

βριο του 2015 οι αρχές θα εφαρµόσουν πλήρως τον
ν. 4314/2014 για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυ-
τικά Ταµεία, θα εγκρίνουν όλες τις κατ’ εξουσιοδότηση
πράξεις που απαιτούνται για την ενεργοποίηση όλων
των διαθέσιµων πόρων και θα εφαρµόσουν όλες τις προ-
ϋποθέσεις.
Όσον αφορά την τεχνική βοήθεια, οι αρχές προτίθε-
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νται να υποβάλουν αµέσως αίτηµα για παροχή στήριξης
σε τρεις κρίσιµους τοµείς: αξιολόγηση των συνθηκών α-
νταγωνισµού στο χονδρικό εµπόριο, τις κατασκευές, το
ηλεκτρονικό εµπόριο, τα µέσα ενηµέρωσης και το υπό-
λοιπο της µεταποίησης µε τη στήριξη του ΟΟΣΑ· µεταρ-
ρύθµιση της αδειοδότησης επενδύσεων µε τη στήριξη
της Παγκόσµιας Τράπεζας· και νέος γύρος µείωσης του
διοικητικού φόρτου. Ως επόµενο βήµα, µε τη λήψη τεχνι-
κής βοήθειας, οι αρχές προτίθενται να αξιολογήσουν την
εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων στους τοµείς του αντα-
γωνισµού, του διοικητικού φόρτου και της αδειοδότησης
επενδύσεων. Επιπλέον, προκειµένου να διασφαλιστεί η
αποτελεσµατική εφαρµογή των µεταρρυθµίσεων, οι αρ-
χές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας και σε άλ-
λους τοµείς, κατά περίπτωση, µεταξύ άλλων µέσω των
υπηρεσιών της Επιτροπής, εµπειρογνωµόνων των κρα-
τών µελών, διεθνών οργανισµών και ανεξάρτητων συµ-
βούλων. Εν προκειµένω περιλαµβάνονται τα νοµοθετικά
κατοχυρωµένα επαγγέλµατα, η διευκόλυνση του εµπο-
ρίου, η προώθηση των εξαγωγών, η χρήση γης, η εκπαί-
δευση και η Ε&A, οι τουριστικές υποδοµές, η γεωργία
και τα διαρθρωτικά ταµεία. 

4.3. Ρυθµιζόµενες επιχειρήσεις δικτύων (ενέργεια,
µεταφορές, νερό)

Ενέργεια 

Οι ελληνικές αγορές ενέργειας χρειάζονται ευρείας
κλίµακας µεταρρυθµίσεις προκειµένου να ευθυγραµµι-
στούν µε τη νοµοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ, να κατα-
στούν πιο σύγχρονες και ανταγωνιστικές, να µειωθούν
οι µονοπωλιακές πρόσοδοι και οι ανεπάρκειες, να προω-
θηθεί η καινοτοµία, να δηµιουργηθούν ευνοϊκές συνθή-
κες για την ευρύτερη υιοθέτηση των ανανεώσιµων πη-
γών ενέργειας και του φυσικού αερίου και να διασφαλι-
στεί η µετακύλιση στους καταναλωτές των οφελών που
θα προκύψουν από όλες αυτές τις αλλαγές.
Ως προαπαιτούµενα, οι αρχές θα εγκρίνουν τη µεταρ-

ρύθµιση της αγοράς φυσικού αερίου και του σχετικού ει-
δικού χάρτη πορείας, που θα έχουν ως αποτέλεσµα, µε-
ταξύ άλλων, την πλήρη δυνατότητα αλλαγής προµηθευ-
τή για όλους τους καταναλωτές έως το 2018, και θα κοι-
νοποιήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το µεταρρυθµι-
σµένο σύστηµα πληρωµών δυναµικότητας (συµπεριλαµ-
βανοµένου ενός προσωρινού και ενός µόνιµου µηχανι-
σµού) και τα προϊόντα ΝΟΜΕ.
Έως τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα εφαρµό-

σουν ένα καθεστώς για το προσωρινό και µόνιµο σύστη-
µα πληρωµών δυναµικότητας· θα τροποποιήσουν τους
κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ώστε να απο-
φευχθεί η αναγκαστική λειτουργία σταθµών κάτω από το
µεταβλητό κόστος τους και θα θεσπίσουν κανόνες σύµ-
φωνα µε την τελική απόφαση του Συµβουλίου της Επι-
κρατείας σχετικά µε τον συµψηφισµό των οφειλών µετα-
ξύ της ΔΕΗ και του διαχειριστή αγοράς· θα αρχίσουν την
εφαρµογή της µεταρρύθµισης της αγοράς φυσικού αερί-
ου µε βάση το συµφωνηθέν χρονοδιάγραµµα, µε παράλ-
ληλη ιεράρχηση των τιµολογίων διανοµής· θα εφαρµό-
σουν διακοπτόµενες συµβάσεις όπως αυτές εγκρίθηκαν
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή· θα αναθεωρήσουν τα τι-
µολόγια της ΔΕΗ βάσει του κόστους, µεταξύ άλλων α-
ντικαθιστώντας την έκπτωση 20% για τους χρήστες υ-
ψηλής τάσης µε τιµολόγια βάσει του οριακού κόστους

παραγωγής, λαµβάνοντας υπόψη τα καταναλωτικά χα-
ρακτηριστικά των πελατών που επηρεάζουν το κόστος
(βασικό παραδοτέο).
Τον Σεπτέµβριο του 2015, οι αρχές θα συζητήσουν µε

την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον σχεδιασµό του συστήµα-
τος δηµοπρασιών ΝΟΜΕ, µε στόχο να µειωθούν κατά
25% τα µερίδια λιανικής και χονδρικής αγοράς της ΔΕΗ
και να πέσουν κάτω από το 50% έως το 2020, ενώ οι ο-
ριακές τιµές θα καλύπτουν το κόστος παραγωγής και θα
συµµορφώνονται πλήρως µε τους κανόνες της ΕΕ. Σε
περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επίτευξη συµφωνίας
για το ΝΟΜΕ έως τα τέλη Οκτωβρίου 2015, οι αρχές θα
συµφωνήσουν µε τους θεσµούς διαρθρωτικά µέτρα τα ο-
ποία θα εγκριθούν αµέσως και θα οδηγήσουν στα ίδια α-
ποτελέσµατα που αναφέρονται ανωτέρω όσον αφορά τα
µερίδια αγοράς και τα χρονοδιαγράµµατα (βασικό παρα-
δοτέο). Σε κάθε περίπτωση, έως το 2020 καµία επιχείρη-
ση δεν θα µπορεί να παράγει ή να εισάγει, άµεσα ή έµ-
µεσα, πάνω από το 50% της συνολικής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας που παράγεται και εισάγεται στην Ελλάδα (νοµο-
θεσία που θα θεσπιστεί ως προαπαιτούµενο).
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές: α) θα λάβουν

µη αναστρέψιµα µέτρα (συµπεριλαµβανοµένης της ανα-
κοίνωσης της ηµεροµηνίας για την υποβολή δεσµευτι-
κών προσφορών) για την ιδιωτικοποίηση της επιχείρη-
σης µεταφοράς ηλεκτρικής ενεργείας, ΑΔΜΗΕ, εκτός ε-
άν προταθεί εναλλακτικό σχέδιο, µε ισοδύναµα αποτε-
λέσµατα όσον αφορά τον ανταγωνισµό και τις προοπτι-
κές επενδύσεων, σύµφωνα µε τις βέλτιστες ευρωπαϊκές
πρακτικές και σε συµφωνία µε τους θεσµούς για την επί-
τευξη πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισµού από τη ΔΕΗ
(βασικό παραδοτέο). Για τον σκοπό αυτόν, οι αρχές απέ-
στειλαν την πρώτη πρόταση στους θεσµούς τον Αύγου-
στο του 2015, β) θα επανεξετάσουν τη φορολόγηση της
ενέργειας, γ) θα ενισχύσουν την οικονοµική και επιχει-
ρησιακή ανεξαρτησία της ρυθµιστικής αρχής ενέργειας·
δ) θα µεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία
27/2012 για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζοντας τη
νοµοθεσία που έχει ήδη υποβληθεί στο κοινοβούλιο. 
Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα εγκρίνουν

νέο πλαίσιο για τη στήριξη των ανανεώσιµων πηγών ε-
νέργειας, διατηρώντας παράλληλα την οικονοµική βιω-
σιµότητα, και για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης, αξιοποιώντας µε βέλτιστο τρόπο τα κονδύλια της
ΕΕ, την επίσηµη διεθνή χρηµατοδότηση και ιδιωτική χρη-
µατοδότηση. Επιπλέον, θα θεσπίσουν νέο σχέδιο για την
αναβάθµιση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, προκει-
µένου να βελτιωθεί η απόδοση, να ενισχυθεί η διαλει-
τουργικότητα και να µειωθεί το κόστος για τους κατανα-
λωτές. Οι αρχές θα αρχίσουν την εφαρµογή του χάρτη
πορείας ακολουθώντας το υπόδειγµα-στόχο της ΕΕ για
την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που πρέπει να ολο-
κληρωθεί έως τον Δεκέµβριο του 2017 (βασικό παραδο-
τέο), στο πλαίσιο αυτό, η αγορά εξισορρόπησης θα ολο-
κληρωθεί έως τον Ιούνιο του 2017 (βασικό παραδοτέο).
Οι αρχές θα κάνουν χρήση της τεχνικής βοήθειας για

τον σχεδιασµό του νέου πλαισίου για τις ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση. Άλλοι ση-
µαντικοί τοµείς όπου θα γίνει χρήση της βοήθειας, τόσο
για τη νοµοθεσία όσο και για τη ρύθµιση, είναι η εφαρµο-
γή της µεταρρύθµισης της αγοράς φυσικού αερίου και η
µετάβαση στο υπόδειγµα-στόχο της ΕΕ για την ηλεκτρι-
κή ενέργεια. 
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Εταιρείες ύδρευσης

Ένα σταθερό κανονιστικό καθεστώς είναι βασικής ση-
µασίας για να επιτρέπονται οι τόσο αναγκαίες επενδύ-
σεις σε δίκτυα ύδρευσης και για να προστατεύονται οι
καταναλωτές όσον αφορά τις πολιτικές τιµολόγησης. Η
κυβέρνηση, µε την τεχνική βοήθεια της ΕΕ, θα δροµολο-
γήσει, έως τον Δεκέµβριο του 2015, τις αναγκαίες δρά-
σεις για την πλήρη εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου
για τις εταιρείες ύδρευσης µε βάση τη µεθοδολογία που
εκπόνησε η Ειδική Γραµµατεία Υδάτων το 2014, λαµβά-
νοντας υπόψη το ισχύον νοµικό πλαίσιο· επίσης θα έχει
ως στόχο την περαιτέρω βελτίωση και ενίσχυση της ρυθ-
µιστικής αρχής υδάτων, προκειµένου αυτή να µπορέσει
να λάβει τις αναγκαίες ανεξάρτητες ρυθµιστικές αποφά-
σεις (Ιούνιος 2016, βασικό παραδοτέο). 

Μεταφορές και εφοδιαστική

Όσον αφορά τις µεταφορές και την εφοδιαστική, έως
τον Ιούνιο του 2016, οι αρχές θα θεσπίσουν ένα γενικό
σχέδιο για τις µεταφορές και την εφοδιαστική στην Ελ-
λάδα που θα καλύπτει όλους τους τρόπους µεταφοράς
(οδικούς, σιδηροδροµικούς, θαλάσσιους, εναέριους και
συνδυαστικούς), καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τη
στρατηγική εφοδιαστικής, και θα εφαρµόσουν τον νόµο
περί εφοδιαστικής (βασικό παραδοτέο). Όσον αφορά τις
θαλάσσιες µεταφορές, έως τον Οκτώβριο του 2015, η
κυβέρνηση θα ευθυγραµµίσει τις απαιτήσεις επάνδρω-
σης για τις εγχώριες υπηρεσίες µε εκείνες για τις διε-
θνείς γραµµές, τηρώντας παράλληλα τις αρχές ασφα-
λούς επάνδρωσης σύµφωνα µε τις βέλτιστες πρακτικές,
και θα θεσπίσει νοµοθετικές αλλαγές.
Η ρυθµιστική αρχή λιµένων θα καταστεί πλήρως επι-

χειρησιακή έως τον Ιούνιο του 2016. Η κυβέρνηση θα ε-
γκρίνει το προεδρικό διάταγµα για τον καθορισµό των ε-
πιχειρησιακών δοµών της ρυθµιστικής αρχής έως τον Ο-
κτώβριο του 2015 (βασικό παραδοτέο). Η κυβέρνηση θα
ζητήσει τεχνική βοήθεια για να καθορίσει τα καθήκοντα
της ρυθµιστικής αρχής λιµένων και τον ρόλο των λιµενι-
κών αρχών, καθώς και για να εκπονήσει τον εσωτερικό
κανονισµό της και τους απαιτούµενους νόµους που πρέ-
πει να εγκριθούν έως τον Μάρτιο του 2016 για να δια-
σφαλιστεί η πλήρης λειτουργικότητά της. 
Προς στήριξη αυτού του προγράµµατος µεταρρυθµί-

σεων για τις επιχειρήσεις δικτύων, οι αρχές προτίθενται
να χρησιµοποιήσουν τεχνική βοήθεια, κατά περίπτωση,
µεταξύ άλλων για την ενίσχυση των ρυθµιστικών αρχών
και για την εφοδιαστική.

4.4 Ιδιωτικοποίηση

Η ιδιωτικοποίηση µπορεί να συµβάλει στο να καταστεί
αποδοτικότερη η οικονοµία και να µειωθεί το δηµόσιο
χρέος. Ενώ η διαδικασία ιδιωτικοποίησης έχει σταµατή-
σει από τις αρχές του έτους, η κυβέρνηση είναι πλέον α-
ποφασισµένη να προχωρήσει µε ένα φιλόδοξο πρόγραµ-
µα ιδιωτικοποιήσεων και να διερευνήσει όλες τις δυνα-
τότητες µείωσης της συνολικής χρηµατοδότησης µέσω
µιας εναλλακτικής δηµοσιονοµικής πορείας ή µέσω µε-
γαλύτερων εσόδων από ιδιωτικοποιήσεις.
Για να διαφυλαχθεί η υπό εξέλιξη διαδικασία ιδιωτικο-

ποίησης και να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των επενδυ-

τών σε βασικούς διαγωνισµούς υποβολής προσφορών, η
Ελληνική Δηµοκρατία δεσµεύεται να προχωρήσει µε το
υπό εξέλιξη πρόγραµµα ιδιωτικοποιήσεων. Το διοικητικό
συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη εγκρίνει το Σχέδιο αξιο-
ποίησης των περιουσιακών στοιχείων (Asset
Development Plan - ADP) που προβλέπει την ιδιωτικοποί-
ηση των περιουσιακών στοιχείων που υπάγονται στο
ΤΑΙΠΕΔ από τις 31.12.2014. 
Η εφαρµογή του προγράµµατος αυτού αποβλέπει σε

ετήσια έσοδα (εξαιρουµένων των τραπεζικών µετοχών)
ύψους 1,4 δισ. ευρώ, 3,7 δισ. ευρώ και 1,3 δισ. ευρώ α-
ντιστοίχως τα έτη 2015, 2016 και 2017. 
Ως προαπαιτούµενο και για να κινηθεί εκ νέου το πρό-

γραµµα ιδιωτικοποιήσεων η κυβέρνηση θα λάβει τα εξής
µέτρα:

i. Οι αρχές θα εγκρίνουν το Σχέδιο αξιοποίησης των
περιουσιακών στοιχείων (ADP) που ενέκρινε το ΤΑΙΠΕΔ
στις 30.7.2015. Το ADP επισυνάπτεται στο παρόν Μνη-
µόνιο ως παράρτηµα και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
της συµφωνίας. Το ADP θα επικαιροποιείται σε εξαµηνι-
αία βάση και θα εγκρίνεται από το ΤΑΙΠΕΔ· και το Υ-
πουργικό Συµβούλιο ή το ΚΥΣΟΙΠ θα εγκρίνει το εν λόγω
σχέδιο.

ii. Η κυβέρνηση και το ΤΑΙΠΕΔ θα εξαγγείλουν δε-
σµευτικές ηµεροµηνίες υποβολής προσφοράς για τους
λιµένες Πειραιά και Θεσσαλονίκης το αργότερο έως τα
τέλη Οκτωβρίου 2015 και για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ ROSCO,
χωρίς ουσιώδεις αλλαγές στους όρους του διαγωνι-
σµού.

iii. Οι αρχές θα λάβουν µη αναστρέψιµα µέτρα για την
πώληση των περιφερειακών αερολιµένων υπό τους ι-
σχύοντες όρους προς τους ήδη επιλεγέντες προσφέρο-
ντες.

iv. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν περίπου 20 επιλεγείσες
δράσεις του ΤΑΙΠΕΔ που βρίσκονται σε εκκρεµότητα. 
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να διευκολύνει τη διαδικασία

ιδιωτικοποίησης και να ολοκληρώσει όλες τις απαιτούµε-
νες κρατικές δράσεις που θα επιτρέπουν την επιτυχή ο-
λοκλήρωση των διαγωνισµών υποβολής προσφορών. Ως
προς αυτό, θα ολοκληρώσει όλες τις δράσεις που απαι-
τούνται βάσει των συµφωνηθέντων σε τριµηνιαία βάση
µεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ, των θεσµών και της κυβέρνησης. Ο
κατάλογος κρατικών δράσεων σε εκκρεµότητα έχει ε-
γκριθεί από το διοικητικό συµβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ και επι-
συνάπτεται στο παρόν Μνηµόνιο ως παράρτηµα και απο-
τελεί αναπόσπαστο µέρος της συµφωνίας.
Σύµφωνα µε τη δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ζώ-

νης του Ευρώ, της 12ης Ιουλίου 2015, θα συσταθεί ένα
νέο ανεξάρτητο ταµείο (το «Ταµείο») το οποίο θα κατέ-
χει σηµαντικής αξίας περιουσιακά στοιχεία της Ελλά-
δας. Πρωταρχικός στόχος του Ταµείου είναι να διαχειρί-
ζεται ελληνικά περιουσιακά στοιχεία σηµαντικής αξίας
και να προστατεύει, να δηµιουργεί και εν τέλει να µεγι-
στοποιεί την αξία τους την οποία θα ρευστοποιεί µε ιδιω-
τικοποιήσεις και άλλα µέσα.
Το ταµείο αυτό θα συσταθεί στην Ελλάδα και θα τελεί

υπό τη διαχείριση των ελληνικών αρχών και την επο-
πτεία των οικείων ευρωπαϊκών θεσµών. Τα Ταµείο ανα-
µένεται να επιτύχει τον στόχο του ακολουθώντας διε-
θνείς βέλτιστες πρακτικές από άποψη διακυβέρνησης, ε-
ποπτείας και διαφάνειας των προτύπων αναφοράς, και
συµµόρφωσης.
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα διορίσουν α-
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νεξάρτητη Οµάδα Δράσης η οποία θα εντοπίζει εναλλα-
κτικές δυνατότητες και θα καταρτίζει συστάσεις όσον α-
φορά τους επιχειρησιακούς στόχους, τη δοµή και τη δια-
κυβέρνηση του Ταµείου που πρόκειται να συσταθεί. Η Ο-
µάδα Δράσης θα υποβάλει αναφορά έως τον Δεκέµβριο
του 2015 και η κυβέρνηση, σε συµφωνία µε τους θε-
σµούς, θα λάβει µέτρα για την εφαρµογή των συστάσε-
ων έως τον Μάρτιο του 2016 (βασικό παραδοτέο). Η ε-
ντολή και η σύνθεση της Οµάδας Δράσης θα καταρτι-
σθούν από τις αρχές σε συµφωνία µε τους ευρωπαϊκούς
θεσµούς και σε διαβούλευση µε την Ευρωοµάδα. Οι αρ-
χές δύνανται να ζητήσουν τεχνική βοήθεια επί του θέµα-
τος. Η εντολή της Οµάδας Δράσης θα περιλαµβάνει: 

1. Τον εντοπισµό των περιουσιακών στοιχείων που θα
µπορούσαν να ενταχθούν στο νέο Ταµείο και των καλύ-
τερων λύσεων ρευστοποίησής τους: ιδιαίτερη προσοχή
θα πρέπει να καταβληθεί για την αποκόµιση αξίας από α-
κίνητα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνικής Δηµοκρα-
τίας, περιλαµβανοµένων εκείνων στην κατοχή της Ε-
ΤΑΔ. 

2. Τον εντοπισµό των κατάλληλων ρυθµίσεων διακυ-
βέρνησης του νέου Ταµείου, περιλαµβανοµένου του εάν
θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριµένες επί µέρους οντό-
τητες για τα διάφορα είδη περιουσιακών στοιχείων ε-
ντός του Ταµείου, µε βάση, κατά περίπτωση, την πείρα
φορέων όπως το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) και η ΕΤΑΔ· κατά πόσον τέ-
τοιες υφιστάµενες οντότητες θα µπορούσαν να µεταρ-
ρυθµιστούν και να διατηρηθούν χωριστά από το Ταµείο,
να παύσουν να λειτουργούν µετά τη λήξη της εντολής
τους ή να απορροφηθούν από το νέο Ταµείο.

3. Την υποβολή πρότασης για τη µετάβαση στο νέο Τα-
µείο µε σκοπό να εξασφαλιστεί η συνέχεια µε τις προη-
γούµενες ρυθµίσεις, περιλαµβανοµένης της ενδεχόµε-
νης µεταφοράς περιουσιακών στοιχείων εντός του Προ-
γράµµατος αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων.

4. Σύµφωνα µε τη Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της
Ζώνης του Ευρώ, η ρευστοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων θα αποτελέσει µία από τις πηγές για την
πραγµατοποίηση της προγραµµατισµένης εξόφλησης
του νέου δανείου του ΕΜΣ και θα αποφέρει κατά τη
διάρκεια του νέου δανείου επιδιωκόµενο συνολικό ποσό
50 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 25 δισ. ευρώ θα χρησιµο-
ποιηθούν για την επιστροφή της ανακεφαλαιοποίησης
των τραπεζών και άλλων περιουσιακών στοιχείων και το
50% κάθε εναποµένοντος ευρώ (τουτέστιν, 50% των 25
δισ. ευρώ) θα χρησιµοποιηθεί για τη µείωση της αναλο-
γίας χρέους/ΑΕΠ, το δε υπόλοιπο 50% θα χρησιµοποιη-
θεί για επενδύσεις. Η Οµάδα Δράσης θα εντοπίζει εναλ-
λακτικές δυνατότητες και θα διατυπώνει συστάσεις ως
προς τον τρόπο επιχειρησιακής εφαρµογής.

5. Τον εντοπισµό εναλλακτικών δυνατοτήτων για τη
θέσπιση νοµοθετικού πλαισίου µε σκοπό να διασφαλι-
στούν διαφανείς διαδικασίες και κατάλληλος καθορι-
σµός τιµών εκποίησης των περιουσιακών στοιχείων,
σύµφωνα µε τις αρχές και τα πρότυπα του ΟΟΣΑ για τη
διαχείριση κρατικών επιχειρήσεων και βέλτιστες διε-
θνείς πρακτικές. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί
στη µεγιστοποίηση της δηµιουργίας αξίας από τα περι-
ουσιακά στοιχεία του Ταµείου και στο να αποφευχθούν
περιπτώσεις εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε τιµή
κατώτερη της εύλογης αξίας τους. 

6. Με βάση διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, την αξιολό-

γηση δυνατών στρατηγικών που θα πρέπει να σχεδια-
στούν και να εκτελεστούν για τη ρευστοποίηση των πε-
ριουσιακών στοιχείων µε ιδιωτικοποιήσεις και άλλα µέ-
σα· και την εξέταση εναλλακτικών δυνατοτήτων για την
µε επαγγελµατικό τρόπο διαχείριση των περιουσιακών
στοιχείων.

7. Την εξέταση της στατιστικής ταξινόµησης της νέας
οντότητας από την άποψη της ταξινόµησης της γενικής
κυβέρνησης και ιδίως των συνεπειών όσον αφορά την
έκδοση χρέους ή εγγυήσεων ούτως ώστε να διασφαλι-
στεί ότι αυτά δεν θα επιβαρύνουν το ακαθάριστο ελληνι-
κό χρέος ούτε θα δηµιουργήσουν ενδεχόµενες υποχρε-
ώσεις για τους έλληνες φορολογουµένους.

5. Ένα σύγχρονο κράτος και µια σύγχρονη δηµόσια δι-
οίκηση

5.1. Δηµόσια διοίκηση 

Οι αρχές προτίθενται να εκσυγχρονίσουν και να ενι-
σχύσουν σηµαντικά την ελληνική διοίκηση και να εφαρ-
µόσουν, σε στενή συνεργασία µε την της Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή, ένα πρόγραµµα οικοδόµησης ικανοτήτων και α-
ποπολιτικοποίησης της ελληνικής διοίκησης. 
Προς τούτο, σε συνέχεια της επιστολής της 20ής Ιου-

λίου που εστάλη από τις αρχές προς την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή, θα καθοριστεί διεξοδική τριετής στρατηγική για
µεταρρυθµίσεις µέχρι τον Δεκέµβριο του 2015 (βασικό
παραδοτέο) σε συµφωνία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και µε πλήρη αξιοποίηση κάθε διαθέσιµης τεχνικής συν-
δροµής. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής αυτής θα
είναι η αναδιοργάνωση των διοικητικών δοµών, ο εξορ-
θολογισµός των διοικητικών διαδικασιών, η βελτιστοποί-
ηση των ανθρώπινων πόρων, η ενίσχυση της διαφάνειας
και της λογοδοσίας, η ηλεκτρονική δηµόσια διοίκηση (e-
government), και µια επικοινωνιακή στρατηγική. Τα βασι-
κά παραδοτέα θα είναι ο ενισχυµένος συντονισµός των
πολιτικών, καλύτερες διαδικασίες προσλήψεων για διευ-
θυντικά στελέχη, προγραµµατισµός των ανθρώπινων πό-
ρων για την έγκαιρη αξιολόγηση και κάλυψη των ανα-
γκών σε προσλήψεις, µια δηµοσιονοµικά ουδέτερη µε-
ταρρύθµιση του µισθολογίου, ένα σύγχρονο σύστηµα α-
ξιολόγησης των επιδόσεων, η ενίσχυση των µονάδων ά-
σκησης πολιτικής σε βασικούς τοµείς, µια σηµαντική α-
ναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε αµ-
φότερα τα επίπεδα µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής
αυτονοµίας και τον εξορθολογισµό των διοικητικών δια-
δικασιών των τοπικών αρχών· ο εξορθολογισµός των
κρατικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων τοπικής ι-
διοκτησίας· και ο εκσυγχρονισµός των διαδικασιών προ-
σλήψεων, η βελτίωση της κινητικότητας στον δηµόσιο
τοµέα µε σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση των πόρων.
Ως προαπαιτούµενα, οι αρχές θα ευθυγραµµίσουν τις

µη µισθολογικές παροχές όπως οι ηµερήσιες αποζηµιώ-
σεις, οι δαπάνες ταξιδίου και άλλα ευεργετήµατα, µε τις
βέλτιστες πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ, µε ισχύ α-
πό 1ης Ιανουαρίου 2016. Έως τον Σεπτέµβριο του 2015,
οι αρχές θα εγκρίνουν νοµοθετικά το πρόγραµµα ανα-
διάρθρωσης του «ΟΑΣΑ - Συγκοινωνίες Αθηνών» το ο-
ποίο έχει συµφωνηθεί µε τους θεσµούς (βασικό παραδο-
τέο).
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα προβούν σε

µεταρρύθµιση του ενιαίου µισθολογίου, µε ισχύ από 1ης

215



Ιανουαρίου 2016, καθορίζοντας τις βασικές παραµέ-
τρους µε δηµοσιονοµικά ουδέτερο τρόπο, µε βάση τους
συµφωνηθέντες στόχους για τα µισθολογικά κονδύλια
και µε συστηµατική εφαρµογή σε ολόκληρο τον δηµόσιο
τοµέα, περιλαµβανοµένης της αποσυµπίεσης της µισθο-
λογικής κατανοµής σε ολόκληρο το µισθολογικό φάσµα
σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρ-
µοδιότητες και την θέση του προσωπικού (βασικό παρα-
δοτέο) και σε ευθυγράµµιση των αδειών µε τις βέλτιστες
πρακτικές που επικρατούν στην ΕΕ. Έως το 2018 το τρέ-
χον «κλαδικό» σύστηµα θα υποστεί µεταρρύθµιση µε
σκοπό µια βελτιωµένη δοµή µε περιγραφές καθηκόντων
η οποία και θα αντανακλάται στο µισθολόγιο. Οι αρχές
θα θεσπίσουν νοµοθεσία έως τον Νοέµβριο του 2015 για
την έκδοση όλης της δευτερογενούς νοµοθεσίας για την
εφαρµογή της µεταρρύθµισης του µισθολογίου και έως
τον Ιούνιο του 2016 για τον εξορθολογισµό των ειδικών
µισθολογίων µε ισχύ το 2017.
Στηριζόµενες στις συµβουλές διεθνών εµπειρογνωµό-

νων υπό τον συντονισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι
αρχές: i) έως τον (Οκτώβριο του 2015), θα επανεξετά-
σουν και θα αρχίσουν να εφαρµόζουν τη νοµοθεσία για
την επιλογή διευθυντικών στελεχών (βασικό παραδο-
τέο). Η επιλογή διευθυντικών στελεχών θα ολοκληρωθεί
έως τα τέλη του 2016, µε επιλογή Γενικών Διευθυντών έ-
ως τον Δεκέµβριο του 2015 και Διευθυντών έως τον
Μάιο του 2016. Η µεταρρύθµιση θα βασίσει την πρόσλη-
ψη διευθυντικών στελεχών στην αξία και τις ικανότητές
τους, µε αποσύνδεση της τεχνικής εφαρµογής από τις
πολιτικές αποφάσεις, ενώ θα τροποποιήσει επίσης το
καθεστώς των Γενικών Γραµµατειών και άλλων ανώτα-
των κλιµακίων διοίκησης στους δηµόσιους οργανισµούς,
περιλαµβανοµένων των κρατικών επιχειρήσεων, µε σκο-
πό την αποπολιτικοποίηση και την βελτίωση της θεσµι-
κής µνήµης και, παράλληλα, την εξασφάλιση της αποτε-
λεσµατικότητας και της ορθής εκχώρησης εξουσιών, ii)
έως τον Νοέµβριο του 2015, θα νοµοθετήσουν το νέο
πλαίσιο αξιολόγησης των επιδόσεων όλου του προσωπι-
κού, µε σκοπό την καλλιέργεια ενός πνεύµατος επίτευ-
ξης αποτελεσµάτων. 
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα καθορίσουν,

εντός της νέας Μεσοπρόθεσµης Δηµοσιονοµικής Στρα-
τηγικής (ΜΔΣτρ), ανώτατα όρια για τις µισθολογικές δα-
πάνες και τα επίπεδα απασχόλησης στο δηµόσιο που να
συνάδουν µε την επίτευξη των δηµοσιονοµικών στόχων
και µε την εξασφάλιση φθίνουσας πορείας για τις δηµό-
σιες δαπάνες σε σχέση µε το ΑΕΠ κατά την περίοδο
2016-2019 (βασικό παραδοτέο). Προς τούτο, οι αρχές
δεσµεύονται να συνεχίσουν τον κανόνα των αποχωρή-
σεων το 2016, ενώ ο συντελεστής για τα έτη 2017-2019
θα καθοριστεί στην ΜΔΣτρ που θα εγκριθεί τον Οκτώ-
βριο του 2015. Για τις επόµενες φορές, ο κανόνας των α-
ποχωρήσεων θα αναθεωρείται ετησίως στο πλαίσιο της
ΜΔΣτρ για τα έτη που έπονται του εποµένου (t+2).
Έως τον Νοέµβριο του 2015, η υφιστάµενη Γενική

Γραµµατεία Συντονισµού θα ενισχυθεί ώστε να εξασφα-
λιστεί ο αποτελεσµατικός προγραµµατισµός και συντονι-
σµός του κυβερνητικού έργου, των νοµοθετικών πρωτο-
βουλιών, της παρακολούθησης της εφαρµογής των µε-
ταρρυθµίσεων και των λειτουργιών αρµπιτράζ σε όλες
τις πολιτικές.
Έως τον Δεκέµβριο του 2015, οι αρχές θα θεσπίσουν

ένα νέο σύστηµα µόνιµης κινητικότητας. Το σύστηµα θα
προωθήσει την χρήση της περιγραφής καθηκόντων και
θα συνδέεται µε µια ηλεκτρονική βάση δεδοµένων που
θα περιλαµβάνει όλες τις κενές θέσεις. Την τελική από-
φαση για την κινητικότητα του προσωπικού θα λαµβάνει
η εκάστοτε υπηρεσία. Με τον τρόπο αυτόν θα εξορθολο-
γιστεί η κατανοµή πόρων καθώς και η στελέχωση σε ο-
λόκληρο τον τοµέα της γενικής κυβέρνησης. 
Οι αρχές θα συνεχίσουν να εντοπίζουν παράνοµες

προσλήψεις, ασφαλιστικά µέτρα, καθώς και πειθαρχικές
υποθέσεις και να λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα.
Οι αρχές, µε τη συνδροµή τεχνικής βοήθειας, θα θέ-

σουν σε εφαρµογή πρόγραµµα βελτίωσης της πρόσβα-
σης των πολιτών στη δικαιοσύνη. Αυτό περιλαµβάνει µα-
κροπρόθεσµο σχέδιο κωδικοποίησης των κυριότερων νο-
µοθεσιών που θα προταθεί έως τον Μάρτιο του 2016 και
θα έχει εφαρµοστεί πλήρως έως τον Ιούνιο του 2018. Το
πρόγραµµα αυτό περιλαµβάνει επίσης τη δηµιουργία η-
λεκτρονικής πύλης που θα παρέχει πρόσβαση στη νοµο-
θεσία, τόσο στη δηµοσιευµένη µορφή της (ΦΕΚ) όσο και
στην ενοποιηµένη εκδοχή των διαφόρων διατάξεων, έως
τον Δεκέµβριο του 2016.

5.2 Δικαιοσύνη

Στις 22 Ιουλίου 2015, οι αρχές εξέδωσαν τον νέο Κώ-
δικα Πολιτικής Δικονοµίας που θα τεθεί σε ισχύ από 1 Ια-
νουαρίου 2016. Οι αρχές θα εφαρµόσουν τον αναθεωρη-
µένο Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας σύµφωνα µε τις απαι-
τήσεις που αναφέρονται στις µεταβατικές διατάξεις του
άρθρου 1 (ένατου άρθρου) του ν. 4335/2015 και του χάρ-
τη πορείας για την εφαρµογή του αναθεωρηµένου Κώδι-
κα Πολιτικής Δικονοµίας που θα ολοκληρωθεί έως τον
Σεπτέµβριο του 2015.
Οι αρχές θα προβούν σε εξορθολογισµό και στην ε-

φαρµογή επιλεκτικών αυξήσεων στα δικαστικά τέλη, κα-
θώς και σε αύξηση της διαφάνειας ως προς το θέµα αυτό
(Οκτώβριος του 2015). Οι αρχές θα προτείνουν µέτρα
για τη διασφάλιση της πρόσβασης ευπαθών ατόµων στη
δικαιοσύνη (Οκτώβριος του 2015).
Οι αρχές θα προτείνουν µέτρα για τη µείωση των κα-

θυστερηµένων υποθέσεων στα διοικητικά δικαστήρια έ-
ως τον Σεπτέµβριο του 2015 και στα αστικά δικαστήρια
έως τον Οκτώβριο του 2015. Θα συµφωνήσουν επί ενός
σχεδίου δράσης µε τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα, περι-
λαµβανοµένης της τεχνικής συνδροµής στο θέµα της η-
λεκτρονικής δικαιοσύνης (e-justice), της διαµεσολάβη-
σης και των δικαστικών στατιστικών (Οκτώβριος 2015).
Οι αρχές θα προτείνουν έως τον Νοέµβριο του 2015

και εν συνεχεία θα εφαρµόσουν τριετές στρατηγικό σχέ-
διο βελτίωσης της λειτουργίας του συστήµατος απονο-
µής δικαιοσύνης. Το σχέδιο θα πρέπει να περιλαµβάνει
βασικές δράσεις που θα αποβλέπουν στην αύξηση της
δικαστικής αποτελεσµατικότητας, στην ταχύτερη εκδί-
καση υποθέσεων και στην αντιµετώπιση των ελλείψεων
στη λειτουργία των δικαστηρίων, όπως π.χ. η συγκέ-
ντρωση πληροφοριών για την κατάσταση των δικαστη-
ρίων, η χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών, η ανάπτυξη ε-
ναλλακτικών µέσων επίλυσης διαφορών, όπως η διαµε-
σολάβηση, µε σκοπό τον εξορθολογισµό του κόστους
της προσφυγής στη δικαιοσύνη και τη βελτίωση της λει-
τουργίας και της διαχείρισης των δικαστηρίων.
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5.3 Καταπολέµηση της διαφθοράς

Ως προαπαιτούµενο οι αρχές θα επικαιροποιήσουν και
θα δηµοσιεύσουν αναθεωρηµένο στρατηγικό σχέδιο για
την καταπολέµηση της διαφθοράς και θα το θέσουν σε ε-
φαρµογή σύµφωνα µε το προβλεπόµενο χρονοδιάγραµ-
µα. 
Έως τον Οκτώβριο του 2015, οι αρχές θα εκδώσουν

νοµοθεσία για την στεγανοποίηση της διεξαγωγής ερευ-
νών για οικονοµικό έγκληµα και διαφθορά από πολιτικές
παρεµβάσεις σε συγκεκριµένες υποθέσεις, ιδίως µε την
τροποποίηση των διατάξεων του άρθρου 12 του
ν. 4320/2015 και µε την δηµιουργία συστήµατος που θα
εξασφαλίζει τον ορθό συντονισµό, την ιεράρχηση των ε-
ρευνών και την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ ερευ-
νητικών σωµάτων µέσω ενός Συντονιστικού Σώµατος
στο οποίο θα προεδρεύουν εισαγγελείς οικονοµικού ε-
γκλήµατος και εγκληµάτων διαφθοράς. 
Οι αρχές θα τροποποιήσουν και θα εφαρµόσουν το νο-

µικό πλαίσιο για τη δήλωση των περιουσιακών στοιχείων
(Οκτώβριος 2015) και τη χρηµατοδότηση των πολιτικών
κοµµάτων για την αντιµετώπιση βασικών ελλείψεων, ό-
πως η σύνθεση της επιτροπής, σε σχέση µε την νοµοθε-
σία, τις ανώνυµες δωρεές, τον περιορισµό των κατασχέ-
σεων και την µεταβιβασιµότητα δηµόσιων χρηµατοδοτή-
σεων, καθώς και την έλλειψη προσδιορισµού συντελε-
στών φορολογικής έκπτωσης (Νοέµβριος 2015). Οι αρ-
χές θα διενεργήσουν αξιολόγηση της µείωσης των ποι-
νών για οικονοµικά εγκλήµατα που προβλέπει ο
ν. 4312/2014 τον οποίο θα τροποποιήσουν εφόσον κριθεί
αναγκαίο (Νοέµβριος 2015), ενώ θα καταρτίσουν σχέδιο
κώδικα δεοντολογίας για τους βουλευτές (Μάρτιος
2016).
Η κυβέρνηση δεσµεύεται να εφαρµόσει στο ακέραιο

και εγκαίρως τις συστάσεις της Οµάδας χωρών κατά της
διαφθοράς (GRECO).
Οι αρχές θα συνεχίσουν να επιδιώκουν την παροχή τε-

χνικής βοήθειας από την ΥΣΔΜ της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στους τοµείς της καταπολέµησης της διαφθοράς
στους οποίους αυτή ήδη παρασχέθηκε.

5.4 Στατιστικές

Η κυβέρνηση θα τηρήσει στο ακέραιο τη δέσµευση για
την αξιοπιστία των στατιστικών που υπεγράφη τον Μάρ-
τιο του 2012, µέσω της εφαρµογής όλων των προβλεπό-
µενων δράσεων, περιλαµβανοµένης της τήρησης των
διεθνών στατιστικών προτύπων της εγγύησης, της προά-
σπισης και της δηµόσιας προβολής της επαγγελµατικής
ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ και της υποστήριξης της ΕΛ-
ΣΤΑΤ όσον αφορά την εµπιστοσύνη έναντι των ελληνι-
κών στατιστικών και της προάσπισής της έναντι οποιασ-
δήποτε προσπάθειας υπονόµευσης της αξιοπιστίας της,
καθώς και µέσω της ετήσιας υποβολής αναφοράς στην
Ελληνική Βουλή και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η κυβέρνηση σέβεται πλήρως την ανεξαρτησία της

ΕΛΣΤΑΤ κατά την άσκηση των καθηκόντων της και την
κατάρτιση στατιστικών υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο
αυτό, σέβεται την οικονοµική ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ
και παρέχει όλους τους αναγκαίους πόρους εγκαίρως,
σύµφωνα µε τα όσα προβλέπονται στον ετήσιο προϋπο-

λογισµό της ΕΛΣΤΑΤ, ούτως ώστε η υπηρεσία αυτή να
φέρει σε πέρας απρόσκοπτα τα καθήκοντά της.
Η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει ότι, έως τον Σεπτέµβριο

του 2015, η ΕΛΣΤΑΤ θα αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές
διοικητικών δεδοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 17 του ν.
4174/2013 όπως τροποποιήθηκε µε τους νόµους
4254/2014 και 4258/2014 και το Μνηµόνιο Συνεννόησης
που υπεγράφη στις 17/4/2014 µεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ, του
Υπουργείου Οικονοµικών (Γ.Γ.Π.Σ.), του Γενικού Γραµµα-
τέα Δηµοσίων Εσόδων και του ΙΚΑ. 
Ως προαπαιτούµενο, η κυβέρνηση θα δροµολογήσει τη

διαδικασία διορισµού Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα
µε τον ν. 4334/2015 και 3832/2010.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1 – ΤΑΙΠΕΔ – Σχέδιο αξιοποίησης των περιουσιακών

στοιχείων – 30 Ιουλίου 2015.
2 – ΤΑΙΠΕΔ – Κρατικές δράσεις σε εκκρεµότητα – 30 Ι-

ουλίου 2015.

Άρθρο 3

Η ισχύς του νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ι. Δραγασάκης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ν. Βούτσης Γ. Σταθάκης

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Σκουρλέτης Ευκλ. Τσακαλώτος

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Γ. Κατρούγκαλος Π. Κουρουπλής

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Π. Νικολούδης Π. Καµµένος
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Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, 
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ,

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Χ. Βερναδάκης Χ. Σπιρτζής

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ευ. Αποστόλου Δ. Μάρδας

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Τ. Αλεξιάδης Θ. Φωτίου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Ο. Αντωνοπούλου

Αριθµ. 108/24/2015 

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος) 

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύ-
ρωση του Σχεδίου Σύµβασης Οικονοµικής Ενίσχυσης α-
πό τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµί-
σεις για την υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότη-
σης»

Α. Με το υπόψη νοµοσχέδιο: 

1. Τίθενται προαπαιτούµενα εφαρµογής της Συµφω-
νίας που προτείνεται µε το άρθρο 2 του υπό ψήφιση νό-
µου. Ειδικότερα: 
α. Ρυθµίζονται θέµατα ελέγχου των χρηµατοοικονοµι-

κών καταστάσεων των αναφερόµενων επιχειρήσεων.
β. Επανακαθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά

και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας κυκλοφο-
ρίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως και µε-
ταξύ άλλων καταργείται ο έλεγχος της απόδειξης της
πραγµατοποίησης ακαθάριστων εσόδων για τη χορήγη-

ση της εν λόγω άδειας.
γ. Επαναπροσδιορίζεται η έννοια των όρων «παστε-

ριωµένου γάλατος» «αρτοποιείο» κ.λπ..
δ. Αίρονται οι περιορισµοί αναφορικά µε τα σηµεία πώ-

λησης άρτου.
ε. Αποσαφηνίζεται το µεταφορικό έργο που µπορούν

να διενεργούν τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δηµόσιας
χρήσης.
στ. Παρέχεται η δυνατότητα σε επιχειρήσεις να προ-

βαίνουν σε πώληση εµπορευµάτων ή σε παροχή υπηρε-
σιών, µε µειωµένες τιµές, πέραν των συγκεκριµένων εκ-
πτωτικών περιόδων. 

ζ. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις του ν. 4001/2011 και µεταξύ άλλων, προβλέπο-
νται τα ακόλουθα:  

- Καθορίζεται η έννοια νέων όρων, που είναι απαραίτη-
τοι για την εφαρµογή των προτεινόµενων ρυθµίσεων. 

- Ορίζεται ότι, ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ καταβάλλει
στους δικαιούχους (κατόχους άδειας παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας και στους προµηθευτές), οικονοµικό
αντάλλαγµα, όπως αυτό καθορίζεται κάθε φορά µε από-
φαση της Ρ.Α.Ε., από το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογα-
ριασµού Ασφάλειας Εφοδιασµού. Σε περίπτωση που το
ανωτέρω δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των υποχρεώ-
σεων του Διαχειριστή, ο Διαχειριστής χρηµατοδοτεί το
Λογαριασµό και το σχετικό χρηµατοοικονοµικό κόστος
του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το Λογαριασµό
αυτόν.
Περαιτέρω, ρυθµίζεται ο τρόπος διασφάλισης των α-

ναγκαίων πόρων του προαναφερόµενου Λογαριασµού,
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διαχειριστή.

- Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα Διανοµής Φυσικού Αερί-
ου και Διαχείρισης Δικτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου.
Ειδικότερα:  

- Προσδιορίζονται τα πρόσωπα, τα οποία έχουν δικαί-
ωµα κατασκευής, λειτουργίας και διαχείρισης των Δι-
κτύων Διανοµής Φυσικού Αερίου και ορίζεται ότι, η δια-
χείριση και εκµετάλλευση Δικτύων Διανοµής επιτρέπε-
ται σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια Διαχείρισης Δικτύου
Διανοµής. 

- Καθορίζονται το περιεχόµενο της άδειας, οι προϋπο-
θέσεις για τη διενέργεια διαγωνισµού χορήγησης Άδει-
ας Διανοµής για µία συγκεκριµένη περιοχή και οι υπο-
χρεώσεις των κατόχων της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου
Διανοµής. 

- Παρατίθενται, ενδεικτικά, οι υποχρεώσεις του Δια-
χειριστή Δικτύου Διανοµής, οι οποίες εξειδικεύονται στη
σχετική Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής.  

- Θεσπίζεται, µε απόφαση της Ρ.Α.Ε., Κώδικας Διαχεί-
ρισης του Δικτύου Διανοµής, σύµφωνα µε τον οποίο διε-
νεργείται η διαχείριση, η συντήρηση και η ανάπτυξη αυ-
τού.
Προσδιορίζονται, ενδεικτικά, τα θέµατα που ρυθµίζο-

νται µε τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου. 
- Θεσπίζεται η υποχρέωση του Διαχειριστή Δικτύου

Διανοµής να καταρτίσει Κανονισµό Μετρήσεων, µε τον
οποίο καθορίζονται ενδεικτικά ο τρόπος διεξαγωγής µε-
τρήσεων της ποσότητας φυσικού αερίου, ο τρόπος επί-
λυσης διαφορών που ανακύπτουν σε σχέση µε τις µε-
τρήσεις κ.λπ.. 

-  Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη σύσταση Εταιρει-
ών Διανοµής Αερίου (Ε.Δ.Α.), την κυριότητα του Δικτύου
Διανοµής και την υποχρέωση λήψης από τους ενδιαφε-
ρόµενους Αδειών Διανοµής και Διαχείρισης Δικτύου Δια-
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νοµής. Ειδικότερα:
- Θεσπίζεται η υποχρέωση για τη ΔΕΠΑ ΑΕ και τις

Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης να υποβά-
λουν προς έγκριση στη Ρ.Α.Ε., µέχρι την 30ή Μαΐου
2016, τις αρχές και τους κανόνες κατανοµής για το λογι-
στικό διαχωρισµό των δραστηριοτήτων τους.

- Η ΔΕΠΑ ΑΕ και οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται από την 1η
Ιανουαρίου 2016, να τηρούν, στα εσωτερικά τους λογι-
στικά, χωριστούς λογαριασµούς για κάθε µία από τις
δραστηριότητές τους, όσον αφορά στις δραστηριότητες
της Διανοµής, της Προµήθειας για Επιλέγοντες Πελά-
τες, της Προµήθειας για µη Επιλέγοντες Πελάτες και
της παροχής των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας και Τε-
λευταίου Καταφυγίου. 

- Οι προαναφερόµενες Ε.Π.Α. υποχρεούνται επίσης,
να προβούν έως την 1η Ιανουαρίου 2017 στο νοµικό και
λειτουργικό διαχωρισµό της δραστηριότητας Διαχείρι-
σης των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσ-
σαλονίκης από τις λοιπές δραστηριότητές τους, µε την
εισφορά του κλάδου Διανοµής έκαστης εξ αυτών, κατά
το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ.

- Παρέχεται η δυνατότητα στις Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας να εισφέρουν από κοινού τον κλάδο Δια-
νοµής έκαστης εξ αυτών, κατά το στάδιο ιδρύσεως µίας
κοινής ΕΔΑ, στο µετοχικό κεφάλαιο της οποίας µετέ-
χουν οι δύο ΕΠΑ κατ’ αναλογία της εισφοράς τους.

- Εντός της οριζόµενης προθεσµίας, από τη σύσταση
των ανωτέρω Ε.Δ.Α., οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας υποχρεούνται να µεταβιβάσουν άνευ α-
νταλλάγµατος τις µετοχές που θα κατέχουν στις αντί-
στοιχες ΕΔΑ στους µετόχους των ΕΠΑ, κατ’ αναλογία
της συµµετοχής τους στο µετοχικό κεφάλαιο έκαστης Ε-
ΠΑ. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από την καταβο-
λή φόρου µεταβίβασης ή οποιουδήποτε άλλου φόρου ή
τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.

- Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία απόσχι-
σης των κλάδων Διανοµής. 

- Προβλέπεται η υποκατάσταση των Ε.Δ.Α., ανεξαρτή-
τως του χρόνου γενέσεώς τους, σε όλα εν γένει τα δι-
καιώµατα, τις υποχρεώσεις και τις έννοµες σχέσεις της
εισφέρουσας εταιρείας, που αφορούν στον εισφερόµε-
νο κλάδο, ιδίως όσον αφορά στα δικαιώµατα χρήσης των
παγίων και απολαµβάνουν των φορολογικών προνοµίων
και ατελειών που είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας
τον κλάδο εταιρείας.

- Η µεταβίβαση αυτή εξοµοιώνεται µε καθολική διαδο-
χή και η εισφέρουσα τον κλάδο εταιρεία απαλλάσσεται
από κάθε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε τρίτου, περι-
λαµβανοµένου του Δηµοσίου και των ασφαλιστικών τα-
µείων.

- Επίσης, η Ε.Δ.Α. απαλλάσσεται από υποχρεώσεις,
τίτλους ή δικαιώµατα που τυχόν είναι αµεταβίβαστα, µε
νόµο ή σύµβαση, ή αφορούν στα πάγια των δικτύων που
παραµένουν στην κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ.  

- Παρέχεται η δυνατότητα συγχώνευσης τόσο των
Ε.Π.Α. µεταξύ τους όσο και των Ε.Δ.Α. µεταξύ τους, µε
τις οριζόµενες επιφυλάξεις και προβλέπεται ότι, στην
περίπτωση αυτή, οι Ε.Δ.Α. υποχρεούνται να τηρούν δια-
κριτούς λογαριασµούς, για τις δραστηριότητες διανοµής
ανά γεωγραφική περιοχή. 

- Έως την 1η Ιανουαρίου 2018 η ΔΕΠΑ ΑΕ υποχρεού-
ται να προβεί στο νοµικό και λειτουργικό διαχωρισµό της

δραστηριότητας Διαχείρισης του Δικτύου Διανοµής Λοι-
πής Ελλάδος από τις λοιπές δραστηριότητες της κάθετα
ολοκληρωµένης επιχείρησής της µε την εισφορά του
κλάδου Διανοµής, κατά το στάδιο ιδρύσεως νέας Ε.Δ.Α.

- Αντίστοιχα, η Ε.Δ.Α. του Δικτύου Διανοµής Λοιπής
Ελλάδος υποχρεούται, ως Διαχειριστής του Δικτύου
Λοιπής Ελλάδος, να τηρεί διακριτούς λογαριασµούς για
κάθε µία από τις δραστηριότητες Διανοµής και Διαχείρι-
σης στις γεωγραφικές περιοχές της Νοτίου και της Βο-
ρείου Ελλάδος.  

- Εφαρµόζονται αναλόγως και υπέρ των συνιστώµε-
νων ΕΔΑ, τα προνόµια ή δικαιώµατα χρήσεως οδών, κοι-
νοχρήστων και ιδιωτικών χώρων, διέλευσης, εκτέλεσης
εργασιών, εγκατάστασης σταθµών κ.λπ., άνευ ανταλ-
λάγµατος ή υποχρέωσης καταβολής οποιουδήποτε τέ-
λους για εργασίες που είναι αναγκαίες για την κατα-
σκευή, συντήρηση, εκµετάλλευση, ανάπτυξη και διατή-
ρηση της λειτουργικής και τεχνικής αρτιότητας του Συ-
στήµατος Φυσικού Αερίου και των Δικτύων Διανοµής Φυ-
σικού Αερίου, τα οποία έχουν παραχωρηθεί στις υφιστά-
µενες Ε.Π.Α.. 

- Προβλέπεται η µεταφορά του προσωπικού των προα-
ναφερόµενων Ε.Π.Α. στις συνιστώµενες Ε.Δ.Α., κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα. Η εν λόγω µεταφορά είναι υπο-
χρεωτική.

- Για τη µεταφορά του ως άνω προσωπικού και τους ό-
ρους εργασίας του, εφαρµόζονται οι διατάξεις της κεί-
µενης νοµοθεσίας και διατηρούνται σε ισχύ τα υφιστά-
µενα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα, καθώς και
λοιπά προνόµια αυτού (πρόσθετα ασφαλιστικά προγράµ-
µατα, προγράµµατα ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης
κ.λπ.).

- Αναγνωρίζεται πλήρως η προϋπηρεσία που έχει ανα-
γνωριστεί από την εισφέρουσα εταιρεία για όλα τα δικαι-
ώµατα που απορρέουν από αυτή. 

- Παρέχεται η δυνατότητα στην εισφέρουσα εταιρεία
(ΔΕΠΑ, ΕΠΑ), να υποστηρίζει τη λειτουργία της Ε.Δ.Α.,
για χρονικό διάστηµα τριών ετών από την έναρξη λει-
τουργίας της, παρέχοντάς της υπηρεσίες, έναντι εύλο-
γου ανταλλάγµατος.

- Επιτρέπεται επίσης, η παροχή υπηρεσιών, µεταξύ
των Ε.Δ.Α. και οποιουδήποτε ανταγωνιστικού µέρους
των Κάθετα Ολοκληρωµένων Επιχειρήσεων στις οποίες
ανήκουν, στις οριζόµενες περιπτώσεις και υπό τις προ-
βλεπόµενες προϋποθέσεις. 

- Περαιτέρω, ορίζεται ότι, η αρµοδιότητα υλοποίησης
συγχρηµατοδοτούµενων έργων οποιουδήποτε φορέα
που µετασχηµατίζεται, µεταβιβάζεται στον αντίστοιχο
νέο φορέα.  

- Προβλέπεται ότι, παραµένουν στην αποκλειστική κυ-
ριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ, τα Δίκτυα Διανοµής, που έχουν
κατασκευαστεί εντός της ελληνικής επικράτειας είτε α-
πό τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις προαναφερόµενες ΕΠΑ. 

- Έργα επέκτασης των υφιστάµενων Δικτύων Διανο-
µής που θα εκτελεσθούν από τις Ε.Δ.Α., ανήκουν στην α-
ποκλειστική κυριότητα αυτών.

- Η αξία έργων αντικατάστασης ή αποκατάστασης υφι-
σταµένων Δικτύων Διανοµής που ανήκουν στην αποκλει-
στική κυριότητα της ΔΕΠΑ ΑΕ και διενεργούνται από τις
Ε.Δ.Α. λογίζεται ως εισόδηµα της ΔΕΠΑ ΑΕ.

- Καθορίζεται ο τρόπος κατανοµής και φορολόγησης
του εν λόγω εισοδήµατος.  
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- Προβλέπεται η υποχρέωση των συνιστώµενων Ε.Δ.Α.
για τη λήψη, εντός της οριζόµενης προθεσµίας από τη
σύστασή τους, Άδειας Διανοµής και Άδειας Διαχείρισης
Δικτύου Διανοµής. Η Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανο-
µής καλύπτει και κάθε µελλοντική επέκταση των πιο πά-
νω Δικτύων εντός των πιο πάνω γεωγραφικών περιοχών.  

- Η ΔΕΠΑ ΑΕ, ως κυρία των Δικτύων, δεν δικαιούται α-
ντάλλαγµα για την παραχώρηση της διαχείρισης και εκ-
µετάλλευσης των Δικτύων Διανοµής Αττικής, Θεσσαλίας
και Θεσσαλονίκης µέχρι τη λήξη της άδειας διανοµής
που χορηγείται στις Ε.Δ.Α.. 

- Η διάρκεια των Αδειών που χορηγούνται στις Ε.Δ.Α.
καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ και ορίζεται τουλάχι-
στον εικοσαετής µε δυνατότητα ισόχρονης παράτασης.  

- Οι συνιστώµενες Ε.Δ.Α. αποτελούν Διαχειριστές των
αντίστοιχων Δικτύων Διανοµής µέσα στα γεωγραφικά ό-
ρια που προβλέπουν οι χορηγούµενες σε αυτές Άδειες.

- Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης Άδειας Διανο-
µής και Άδειας Διαχείρισης για επιµέρους περιοχές, ε-
φόσον τηρούνται οι απαιτούµενες προϋποθέσεις.      

- Επανακαθορίζονται οι κατηγορίες των Επιλεγόντων
Πελατών, προκειµένου σταδιακά να ενταχθούν στην κα-
τηγορία αυτή όλοι οι πελάτες Φυσικού Αερίου µετά την
1.1.2018.  

- Καθίστανται, επίσης, Επιλέγοντες Πελάτες και οι υ-
φιστάµενες Εταιρείες Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α.), αρχικά
για: i) την προµήθεια ποσοτήτων φυσικού αερίου, πέραν
της ετήσιας συµβατικής ποσότητας, όπως αυτή καθορί-
ζεται από τις σχετικές συµβάσεις και από τη λήξη των
συµβάσεων αυτών για κάθε Ποσότητα Φυσικού Αερίου
και ii) για Ποσότητες Φυσικού Αερίου που προορίζονται
για την προµήθεια αποκλειστικά πελατών που καθίστα-
νται Επιλέγοντες.

- Προσδιορίζονται τα στοιχεία που απαιτούνται για την
κατάταξη Πελάτη στην κατηγορία των Μεγάλων Πελα-
τών Φυσικού Αερίου. 

- Ορίζεται ότι, οι εγκατεστηµένοι, εντός των γεωγρα-
φικών περιοχών αρµοδιότητας των Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσ-
σαλονίκης και Θεσσαλίας, Πελάτες, περιλαµβανοµένων
των οικιακών, που δεν έχουν καταστεί Επιλέγοντες και
δεν έχουν ακόµη συνδεθεί µε το Δίκτυο, δύνανται µέσω
της οριζόµενης διαδικασίας να καταστούν Επιλέγοντες
Πελάτες και έχουν δικαίωµα υπό τις τιθέµενες προϋπο-
θέσεις να προµηθεύονται φυσικό αέριο από εναλλακτι-
κούς προµηθευτές.

- Οι Ε.Π.Α. υποχρεούνται να ενηµερώνουν, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα, τους µη Επιλέγοντες Πελάτες που προ-
µηθεύονται φυσικό αέριο από τις Ε.Π.Α. για τη δυνατό-
τητά τους να αλλάξουν προµηθευτή, όταν καταστούν Ε-
πιλέγοντες. 

- Προβλέπεται η υποχρέωση των Ε.Π.Α. ή των συνι-
στώµενων Εταιρειών Διανοµής Αερίου (Ε.Δ.Α.) να παρέ-
χουν πρόσβαση των προµηθευτών στα Δίκτυα Διανοµής,
τα οποία αυτές διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται
για την τροφοδότηση πελατών που καθίστανται Επιλέ-
γοντες και προσδιορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις ο-
ποίες επιτρέπεται η άρνηση της πρόσβασης.

- Για την πρόσβαση σε Δίκτυο Διανοµής, καταβάλλεται
στις Ε.Π.Α. ή τις Ε.Δ.Α. αντάλλαγµα χρήσης του Δικτύου
τους από τους προµηθευτές, το ύψος του οποίου καθορί-
ζεται σύµφωνα µε την κείµενη σχετική νοµοθεσία.

- Ορίζεται ότι, η προµήθεια φυσικού αερίου σε µη Επι-
λέγοντες Πελάτες από τις Ε.Π.Α. διενεργείται βάσει

Ρυθµιζόµενων Τιµολογίων, που εγκρίνονται από τη Ρυθ-
µιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), µετά από εισήγηση των
Ε.Π.Α., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.  

- Καθορίζεται, επίσης, το καθεστώς προµήθειας φυσι-
κού αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες από τις Ε.Π.Α..  

- Προσδιορίζεται η διαδικασία κατάρτισης από τον Δια-
χειριστή Δικτύου Διανοµής των τιµολογίων, µε βάση τα
οποία εισπράττεται οποιοδήποτε αντάλλαγµα για κάθε
Βασική Δραστηριότητα που παρέχει.      

- Εισάγονται παρεκκλίσεις όσον αφορά στη διαδικασία
τροποποίησης των Αδειών Φυσικού Αερίου, η οποία α-
παιτείται σε περίπτωση αλλαγής της µετοχικής σύνθε-
σης κατόχου Αδείας.    

- Περιλαµβάνονται οι τελικές και οι µεταβατικής ι-
σχύος διατάξεις, παρατίθενται δε διατάξεις της υφιστά-
µενης νοµοθεσίας που καταργούνται. Μεταξύ άλλων: 

- Προσδιορίζεται η διαδικασία για την έκδοση από τη
Ρ.Α.Ε. του Κανονισµού Τιµολόγησης των Δικτύων και
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανοµής.

- Μέχρι τη χορήγηση στις Ε.Π.Α. νέων αδειών προµή-
θειας Φυσικού Αερίου, µετά την ίδρυση των προβλεπό-
µενων Ε.Δ.Α., οι υφιστάµενες Ε.Π.Α. µπορούν να α-
σκούν τη δραστηριότητα αυτή σε Επιλέγοντες Πελάτες,
κατά τα προβλεπόµενα.

- Με υπουργική απόφαση, θεσπίζονται Τεχνικοί Κανο-
νισµοί Εγκαταστάσεων, που σχετίζονται µε τη συµπίεση,
αποσυµπίεση και αποθήκευση υγροποιηµένου και συ-
µπιεσµένου Φυσικού Αερίου, καθώς και για τη µεταφορά
και διανοµή αυτού εντός δικτύων αγωγών.   

- Απαγορεύεται, από 1.1.2020, σε εταιρεία ηλεκτρικής
ενέργειας της χώρας να εκχέει στο διασυνδεδεµένο σύ-
στηµα και δίκτυο της χώρας ποσότητα ηλεκτρικής ενέρ-
γειας µεγαλύτερη του 50% της συνολικά εγχεόµενης η-
λεκτρικής ενέργειας από εγχώριες µονάδες παραγωγής
και εισαγωγές σε ετήσια βάση.

- Προβλέπεται η επιβολή µέτρων από την Επιτροπή Α-
νταγωνισµού στην περίπτωση που εκτιµήσει µέχρι την
1.1.2019 ότι δεν µπορεί να εκπληρωθεί ο ανωτέρω στό-
χος.

- Επιβάλλεται, από την Επιτροπή Ανταγωνισµού στην
εταιρεία που δεν συµµορφώνεται προς τα επιβαλλόµενα
κατά τα ανωτέρω µέτρα, πρόστιµο που κυµαίνεται από
5% έως 10% επί του ετήσιου κύκλου εργασιών της εται-
ρείας, κατά το προηγούµενο έτος.
η. Επανακαθορίζεται η κατά τόπο άσκηση των καθηκό-

ντων του δικαστικού επιµελητή (στην Περιφέρεια του Ε-
φετείου διορισµού του αντί του Πρωτοδικείου που ισχύ-
ει). 

- Ορίζεται ότι, οι καθοριζόµενες κάθε φορά, µε κ.υ.α.,
αµοιβές των δικαστικών επιµελητών προσδιορίζονται για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία,
στην οποία απόφαση αναγράφεται υποχρεωτικά και το
κόστος των πράξεων σε κάθε διενεργούµενη πράξη. 

- Προβλέπεται η µείωση, µε κ.υ.α., που θα εκδοθεί µέ-
χρι 31.12.2015, του ποσοστού της αµοιβής των συµβο-
λαιογραφικών πράξεων από 1% σε 0,80% για ποσό αντι-
κειµένου συναλλαγής µέχρι 120.000 ευρώ.
θ. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται οι διατάξεις του

Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007). Οι κυριότερες
µεταβολές εντοπίζονται σε θέµατα όπως η διαδικασία
αναγγελίας και επαλήθευσης απαιτήσεων, οι προϋποθέ-
σεις και η διαδικασία υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίαν-
σης, η αναστολή λήψης µέτρων αναγκαστικής εκτέλε-
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σης, οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής της διαδικα-
σίας ειδικής εκκαθάρισης, καθώς και η ρύθµιση των γενι-
κών προνοµίων και της συρροής προνοµίων των πιστω-
τών κατ’ αντιστοιχία µε τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτι-
κής Δικονοµίας.  

- Από 1.1.2016, οι προβλεπόµενες στον Πτωχευτικό
Κώδικα αρµοδιότητες του συνδίκου, του µεσολαβητή,
του ειδικού εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή, α-
σκούνται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, το οποίο, ύστε-
ρα από καταχώρηση σε επαγγελµατικό µητρώο, έχει το
δικαίωµα να ασκεί το επάγγελµα του Συµβούλου Αφε-
ρεγγυότητας. Με προεδρικό διάταγµα καθορίζονται οι
προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος, τα προσόντα
για την πρόσβαση στο επάγγελµα, ο τρόπος οργάνωσης
του επαγγέλµατος, ο διορισµός και η παύση του Συµβού-
λου, η εποπτεία του, οι επιµέρους αρµοδιότητές του µα-
ζί µε την ευθύνη και τις κυρώσεις από τη µη άσκησή
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία ρύθµιση µεταβατι-
κού χαρακτήρα, ιδίως για τις εκκρεµείς διαδικασίες.
ι. Επανακαθορίζεται η χωρική αρµοδιότητα για την ά-

σκηση των καθηκόντων του δικαστικού επιµελητή (στην
Περιφέρεια του Εφετείου διορισµού του αντί του Πρωτο-
δικείου που ισχύει).

- Ορίζεται ότι, οι καθοριζόµενες κάθε φορά, µε κ.υ.α.,
αµοιβές των δικαστικών επιµελητών προσδιορίζονται για
χρονικό διάστηµα που δεν υπερβαίνει την πενταετία,
στην οποία απόφαση αναγράφεται υποχρεωτικά και το
κόστος των πράξεων σε κάθε διενεργούµενη πράξη.

- Προβλέπεται η µείωση, µε κ.υ.α., που θα εκδοθεί µέ-
χρι 31.12.2015, του ποσοστού της αµοιβής των συµβο-
λαιογραφικών πράξεων από 1% σε 0,80% για ποσό αντι-
κειµένου συναλλαγής µέχρι 120.000 ευρώ.
ια. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις της

φορολογικής νοµοθεσίας στα εξής κατά βάση σηµεία:
- µειώνεται, από τα 1.500 ευρώ σε 1.000 ευρώ, το κα-

τώτατο όριο του ακατάσχετου µισθών, συντάξεων και α-
σφαλιστικών βοηθηµάτων που καταβάλλονται περιοδι-
κώς, και µειώνεται από τα 1.500 ευρώ στα 1.250 ευρώ το
κατώτατο όριο του ακατάσχετου των καταθέσεων φυσι-
κών προσώπων σε πιστωτικά ιδρύµατα σε ατοµικό ή κοι-
νό λογαριασµό,

- ορίζεται ποσοστό προσαύξησης (1%) επί του καθυ-
στερούµενου ποσού, για κάθε µήνα καθυστέρησης κατά
τη ρύθµιση χρεών πτωχών οφειλετών του Δηµοσίου,

- αναπροσαρµόζεται το ποσοστό προσαύξησης εκπρό-
θεσµης καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών οριζόµενο,
εφεξής, βάση του ισχύοντος επιτοκίου αναφοράς για
πράξεις αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ πλέον πέντε (5) ε-
κατοστιαίων µονάδων, αντί οκτώ (8) που είναι σήµερα,

- ο συντελεστής προκαταβολής του φόρου εισοδήµα-
τος για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες
της παρ. 2 του άρθρου 71 του ν. 4572/2013, καθώς και
για τα φυσικά πρόσωπα από επιχειρηµατική δραστηριό-
τητα, ορίζεται σε 55% για τα κέρδη που προκύπτουν στο
φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1.1.2014 έως και
την 31.12.2014, σε 75% για τα κέρδη που προκύπτουν
στο φορολογικό έτος που αρχίζει από την 1.1.2015 έως
και την 31.12.2015, και σε 100% για τα κέρδη που προ-
κύπτουν στα επόµενα φορολογικά έτη,

- επιβαρύνονται µε τόκο που υπολογίζεται µε βάση το
ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδό-
τησης της ΕΚΤ πλέον πέντε (5) εκατοστιαίων µονάδων,

αντί µε τόκο που ανέρχεται σε τρεις (3) εκατοστιαίες µο-
νάδες που είναι σήµερα, οι βεβαιωµένες οφειλές στη
Φορολογική Διοίκηση που υπάγονται σε πρόγραµµα ρύθ-
µισης. 
ιβ. Τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ στα ε-

ξής κατά βάση σηµεία:
- Στο µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) εντάσσονται

πλέον όλα τα βρώσιµα κρέατα, δηλ. και τα βοοειδή.
- Τίθενται προϋποθέσεις για την απαλλαγή από τον

ΦΠΑ των µη δηµόσιων οργανισµών που παρέχουν υπη-
ρεσίες εκπαίδευσης (µε εξαίρεση την παροχή υπηρεσιών
προσχολικής εκπαίδευσης η οποία εξακολουθεί να α-
παλλάσσεται).
ιγ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον Ενιαίο Φόρο Ι-

διοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). Ειδικότερα: 
- Προβλέπεται ο χρόνος πληρωµής των δόσεων ειδικά

για το έτος 2015 (από Οκτώβριο 2015 έως Φεβρουάριο
2016). 

- Καταργείται η απαλλαγή των ακινήτων του Ελληνι-
κού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) από τον ΕΝΦΙΑ (συνε-
πώς ο εν λόγω Οργανισµός θα απαλλάσσεται όπως και
οι λοιποί Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης µόνο για τα α-
κίνητα που ιδιοχρησιµοποίει ή παραχωρεί δωρεάν στο
Ελληνικό Δηµόσιο).  

- Καταργείται η απαλλαγή από το συµπληρωµατικό
φόρο (που προβλέπεται για το έτος 2015 και µετά) για τα
ενοικιαζόµενα δωµάτια που ιδιοχρησιµοποιούνται από α-
τοµικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 

- Παρατείνεται και για το έτος 2015 η µείωση του ΕΝ-
ΦΙΑ κατά 20% για τα ακίνητα φυσικών προσώπων που ή-
ταν καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούµενου έτους κενά
και µη ηλεκτροδοτούµενα. 
ιδ. Προβλέπεται ότι, από 1.1.2015 και µετά, υπόκεινται

σε φόρο χωρητικότητας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
ν. 27/1975 και τα οριζόµενα πλοία µε σηµαία Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου. 

- Προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως και για την πεντα-
ετία 2016-2020 (αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση ίσχυε έ-
ως και το 2015), τα ποσά: αα) του φόρου της παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν. 27/1975 και της εισφοράς του άρθρου 10
του ίδιου νόµου των πλοίων Α΄ κατηγορίας που είναι νη-
ολογηµένα µε ελληνική σηµαία και ββ) της εισφοράς της
παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελληνι-
κών συµφερόντων υπό ξένη σηµαία, τα οποία είναι α-
σφαλιστικώς συµβεβληµένα µε το Ναυτικό Αποµαχικό
Ταµείο (ΝΑΤ). 

- Παρατείνεται και για την τετραετία 2016-2019 η επι-
βληθείσα από το άρθρο 43 του ν. 4111/2013 στις εταιρεί-
ες του άρθρου 25 του ν. 27/1975 ετήσια εισφορά επί του
συνολικού εισαγόµενου και µετατρεπόµενου σε ευρώ
συναλλάγµατος και καθορίζεται η κλίµακα υπολογισµού.
ιε. Αυξάνεται ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατα-

νάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(DIESEL) κινητήρων που χρησιµοποιείται αποκλειστικά
στη γεωργία από τα 66 ευρώ ανά χιλιόλιτρο στα 200 ευ-
ρώ ανά χιλιόλιτρο. Τα προαναφερόµενα ισχύουν από
1.10.2015 µέχρι και 30.9.2016, ενώ από 1.10.2016 παύει
να ισχύει ειδικός συντελεστής για το πετρέλαιο εσωτε-
ρικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιµοποιείται
αποκλειστικά στη γεωργία (και συνεπώς θα εφαρµόζεται
ο συντελεστής που ισχύει γενικά).
ιστ. Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις

221



του ν. 2969/2001, σχετικά µε τη αιθυλική αλκοόλη και τα
αλκοολούχα ποτά και προβλέπεται ότι τα αποσταγµατο-
ποιεία απαγορεύεται να συστεγάζονται και να συλλει-
τουργούν µε Οινοπνευµατοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας,
επιτρεποµένης ωστόσο της συλλειτουργίας τους µε πο-
τοποιεία. 
ιζ. Μεταφέρονται όλες οι αρµοδιότητες και καθήκοντα

που άπτονται φορολογικών και τελωνειακών υποθέσε-
ων, από την Ειδική Γραµµατεία (ΕΓ) του ΣΔΟΕ και κάθε
άλλη υπηρεσία του Δηµοσίου, στη Γενική Γραµµατεία
Δηµοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) του Υπουργείου Οικονοµικών.

- Στις υφιστάµενες οργανικές θέσεις στη ΓΓΔΕ προστί-
θενται 500 νέες, οι οποίες θα καλυφθούν αρχικά από
προσωπικό που υπηρετεί ήδη στο Δηµόσιο. Με αποφά-
σεις του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδονται µέχρι
τις 20.9.2015 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της µετακί-
νησης, οι κατηγορίες, οι κλάδοι κα κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια.

- Με διαπιστωτικές πράξεις του υπουργού Οικονοµι-
κών, που θα εκδοθούν µέχρι την 20.9.2015, µεταφέρο-
νται από την ΕΓ του ΣΔΟΕ η υλικοτεχνική υποδοµή και οι
απαραίτητες πιστώσεις, για την κάλυψη των µεταβιβαζό-
µενων στη ΓΓΔΕ αρµοδιοτήτων. 

ιη. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη διενέρ-
γεια εµπροθέσµου περιοδικού τεχνικού ελέγχου των εγ-
γεγραµµένων στην Ελλάδα οχηµάτων και συγκεκριµένα:

- Απαιτείται η καταβολή µειωµένου του πρόσθετου ει-
δικού τέλους (ίσον µε το 25% του τέλους διενέργειας ε-
µπρόθεσµου ελέγχου), για τη διενέργεια του ελέγχου
στα οχήµατα που έχει περιέλθει το οριζόµενο χρονικό
διάστηµα και εφόσον αυτό πραγµατοποιηθεί εντός των
ρητά οριζόµενων προθεσµιών, κατά περίπτωση.

- Επιβάλλεται πρόστιµο 150 Ευρώ στους ιδιοκτήτες ο-
χηµάτων για τους οποίους συµπληρώνεται χρονικό διά-
στηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία ε-
µπρόθεσµης διενέργειας τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα,
καταργείται το αντίστοιχο πρόστιµο που επιβάλλεται α-
πό τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (400 Ευρώ). Το εν λόγω πρό-
στιµο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των προαναφερόµε-
νων οχηµάτων, εφόσον δεν προσκοµίσουν τα οχήµατά
τους για έλεγχο έως 31.12.2015.
ιθ. Επανακαθορίζονται θέµατα σχετικά µε τη διενέρ-

γεια εµπροθέσµου περιοδικού τεχνικού ελέγχου των εγ-
γεγραµµένων στην Ελλάδα οχηµάτων και συγκεκριµένα:  

- Απαιτείται η καταβολή µειωµένου του πρόσθετου ει-
δικού τέλους (ίσον µε το 25% του τέλους διενέργειας ε-
µπρόθεσµου ελέγχου), για τη διενέργεια του ελέγχου
στα οχήµατα που έχει περιέλθει το οριζόµενο χρονικό
διάστηµα και εφόσον αυτό πραγµατοποιηθεί εντός των
ρητά οριζόµενων προθεσµιών, κατά περίπτωση. 

- Επιβάλλεται πρόστιµο 150 Ευρώ στους ιδιοκτήτες ο-
χηµάτων για τους οποίους συµπληρώνεται χρονικό διά-
στηµα έξι (6) µηνών από την καταληκτική ηµεροµηνία ε-
µπρόθεσµης διενέργειας τεχνικού ελέγχου. Παράλληλα,
καταργείται το αντίστοιχο πρόστιµο που επιβάλλεται α-
πό τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. (400 Ευρώ). Το εν λόγω πρό-
στιµο επιβάλλεται στους ιδιοκτήτες των προαναφερόµε-
νων οχηµάτων, εφόσον δεν προσκοµίσουν τα οχήµατά
τους για έλεγχο έως 31.12.2015.
κ. Τα εν γένει όργανα της Φορολογικής Διοίκησης στα

οποία έχει ανατεθεί η αρµοδιότητα για την επιδίωξη της
είσπραξης των δηµοσίων εσόδων ή στα καθήκοντα των

οποίων ανάγεται η λήψη µέτρων για την αναγκαστική εί-
σπραξη των δηµοσίων εσόδων, δεν υπέχουν αστική, πει-
θαρχική και ποινική ευθύνη για την παραγραφή αυτών, ε-
φόσον έχει εκκινήσει η διαδικασία αναγκαστικής είσπρα-
ξης πριν από τη συµπλήρωση της προθεσµίας παραγρα-
φής τους.
Τα ανωτέρω όργανα δεν απαλλάσσονται από την ευ-

θύνη τους εάν αποδοθεί δόλος για πράξεις ή παραλεί-
ψεις τους που συντέλεσαν στην παραγραφή των δηµο-
σίων εσόδων, λόγω µη λήψης ή µη ολοκλήρωσης όλων
των προβλεποµένων µέτρων αναγκαστικής είσπραξης,
µε σκοπό ίδιον όφελος ή όφελος τρίτου.
κα. Τροποποιείται το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο

(ν. 2685/1999, όπως ισχύει), σχετικά µε την καταβολή
δαπανών µετακίνησης στο προσωπικό των φορέων του
Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α ., των Ν.Π.Δ.Δ. , των Ν.Π.Ι.Δ . και
των Δ.Ε.Κ.Ο., που υπάγονται στο Κεφάλαιο Α΄ του ν.
3429/ 2005, καθώς και των εξόδων απόσπασης, µετάθε-
σης και τοποθέτησης αυτού.
κβ. Καταργούνται οι κάτωθι ειδικοί φόροι, τέλη , ει-

σφορές κ.λπ.:
- Τα δικαιώµατα από τη σύνταξη συµβολαίων.
- Η εισφορά 8% επί των εγγυήσεων φιαλών υγραερί-

ου.
- Το παράβολο φοίτησης στα ιδιωτικά σχολεία υπέρ

του Ειδικού Λογαριασµού Ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευ-
σης (ΕΛΙΓΕ).

- Η κράτηση επί των πολιτικών συντάξεων υπέρ τη Πα-
νελλήνιας Οµοσπονδίας Πολιτικών Συνταξιούχων
(ΠΟΠΣ).

- Ο ειδικός φόρος κινηµατογράφου.
-  Ο δηµοτικός φόρος των επιτηδευµατιών των Δωδε-

κανήσων.
- Ο ειδικός φόρος δηµοσίων θεαµάτων.
- Η πρόσθετη εισφορά επί των εισιτηρίων µουσικών θε-

αµάτων υπέρ του Ωδείου Αθηνών.
- Ο επίναυλος επί του καθαρού ναύλου µεταφοράς επι-

βατών και οχηµάτων στις τακτικές θαλάσσιες µεταφορι-
κές υπηρεσίες.

- Το Ειδικό Ταµείο Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας
Αλκοόλης και Αλκοολούχων (ΕΤΕΠΠΑΑ, Ν.Π.Δ.Δ.), κα-
θώς και η διάταξη της περίπτωσης β’ της παρ. 5 του άρ-
θρου 26 του ν. 2127/1993, που προβλέπει δικαιώµατα ε-
λέγχου και εποπτείας υπέρ του καταργούµενου ταµείου
ποσοστού 4% επί του ειδικού φόρου κατανάλωσης της
αλκοόλης και των αλκοολούχων ποτών.  Παράλληλα, αυ-
ξάνεται, ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλω-
σης αιθυλικής αλκοόλης στα 2.548 (από 2.450) ευρώ, α-
νά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.

- Το ειδικό τέλος αποκλειστικής χρήσης µέτρων και
σταθµών σε κοινόχρηστους χώρους υπέρ των Δήµων. 
κγ. Τροποποιούνται οι διατάξεις των νόµων 4305/

2014, 4321/2015 και 4152/2013 σχετικά µε τις οφειλές
προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), κατά
βάση ως εξής:

- Καθορίζεται ενιαίο επιτόκιο για τη ρύθµιση των υπα-
γόµενων κύριων οφειλών προς ΦΚΑ και των ανεξόφλη-
των δόσεων όσων έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις των
ανωτέρω νόµων, που ισούται εφεξής µε το ισχύον επιτό-
κιο αναφοράς για πράξεις αναχρηµατοδότησης της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), πλέον 5%.

(Σήµερα, το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 4,56% στο
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ν. 4305/2014, το ισχύον επιτόκιο αναφοράς για πράξεις
αναχρηµατοδότησης της ΕΚΤ πλέον 8% στο ν. 4152/
2013 και κανένα επιτόκιο στο ν. 4321/2015).

- Θεσπίζεται, για τις οριζόµενες περιπτώσεις οφειλών
στο πλαίσιο του ν. 4152/2013, διετής αναστολή για τη
προσκόµιση βεβαίωσης και τη παροχή εγγυήσεων ή ε-
µπράγµατων εξασφαλίσεων. Επίσης, στο πλαίσιο του
ν. 4321/2015, τίθενται προϋποθέσεις για την απαλλαγή
της κύριας οφειλής έως 5.000 ευρώ από την προσαύξη-
ση.

- Επεκτείνεται η κατά ΚΕΔΕ (ν.δ.356/1974) εφαρµογή
των χρηµατικών ορίων που ισχύουν στο Δηµόσιο για την
αναγκαστική είσπραξη οφειλών του, και στις υπηρεσίες
του ΚΕΑΟ για την αναγκαστική είσπραξη των καθυστε-
ρούµενων ασφαλιστικών οφειλών προς ΦΚΑ.   
Τροποποιούνται τα ισχύοντα για τους συνταξιοδοτού-

µενους λόγω γήρατος από 1.7.2015 και εφεξής, οι οποί-
οι λαµβάνουν µόνο το οργανικό ποσό της σύνταξης, ό-
πως αυτό προκύπτει από τις οικείες καταστατικές και γε-
νικές διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων αρµοδιότη-
τας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, υπό τις ειδικότερες περι-
πτώσεις:

- εάν το οργανικό ποσό είναι κατώτερο του εκάστοτε
προβλεπόµενου κατώτατου ορίου σύνταξης, λαµβάνουν
το οργανικό, και µετά τη συµπλήρωση του 67ου έτους η-
λικίας, λαµβάνουν, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, το
κατώτατο όριο σύνταξης και

- εάν το οργανικό ποσό σύνταξης είναι µεγαλύτερο α-
πό το εκάστοτε προβλεπόµενο κατώτατο όριο σύνταξης,
λαµβάνουν το οργανικό ποσό. 
Εντάσσονται από 1.9.2015 στο Ενιαίο Ταµείο Επικου-

ρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) τα αναφερόµενα Ταµεία, Το-
µείς και Κλάδοι επικουρικής ασφάλισης αρµοδιότητας
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργείου Εσωτερι-
κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπό τους οριζόµε-
νους όρους και προϋποθέσεις. 

Προσδιορίζεται ότι µέχρι τις 31.12.2021, τα ποσά κα-
τωτάτων ορίων σύνταξης, όπως αυτά προβλέπονται από
τις οικείες καταστατικές και γενικές διατάξεις, διατηρού-
νται στο ύψος που ισχύει τις 31.7.2015. 
Αυξάνονται από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδό-

τησης για τους ασφαλισµένους όλων των Οργανισµών
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΟΚΑ), συµπεριλαµβανοµένης
της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά βάση ως εξής:

- για πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, στα 62 έτη µε 40
χρόνια ασφάλισης και στα 67 έτη µε 15 χρόνια ασφάλι-
σης, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων για το προσδόκι-
µο ζωής του πληθυσµού,

- για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος µειωµέ-
νης σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή προβλέπεται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, στα 62 έτη µε 15
χρόνια ασφάλισης.
Περαιτέρω προβλέπεται η σταδιακή αύξηση των ορίων

ηλικίας έως την 1.1.2022, σύµφωνα µε τα προαναφερθέ-
ντα όρια και περιλαµβανοµένους πίνακες, σε περίπτωση
µη θεµελίωσης δικαιώµατος πλήρους ή µειωµένης σύ-
νταξης µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, κα-
θώς και οι περιπτώσεις που εξαιρούνται ή δεν θίγονται α-
πό τα ανωτέρω θεσπιζόµενα κ.λπ.. 

κδ. Μειώνονται οι τιµές:
- των φαρµακευτικών προϊόντων αναφοράς, µετά τη

λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδοµένων», στο
50% της τιµής τους προ της ανωτέρω λήξης,

- των γενοσήµων, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έ-
γκρισής τους, στο 32,5% της τιµής τους, όταν τελούσαν
«εντός περιόδου προστασίας των δεδοµένων». Επίσης,
προσδιορίζεται η έννοια του διπλώµατος ευρεσιτεχνίας,
όπου αναφέρεται στη νοµοθεσία περί τιµολόγησης φαρ-
µάκων.
Επεκτείνεται:
- έως τις 31.12.2018 (από έως 31.12.2015 που ισχύει

σήµερα), η ισχύς των οριζοµένων για το ανώτατο όριο
της µηνιαίας φαρµακευτικής δαπάνης των ΦΚΑ, µε ανα-
ζήτηση του υπερβάλλοντος εκ µέρους τους από τους κα-
τόχους Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ) φαρµακευτικών
προϊόντων, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Υγείας.

- έως τις 31.12.2018 (από 31.12.2015 που ισχύει σήµε-
ρα), η ισχύς των διατάξεων για τον µηχανισµό αυτόµα-
της επιστροφής του ποσού που υπερβαίνει τη µηνιαία
δαπάνη ποσού για διαγνωστικές εξετάσεις κ.λπ. από
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας.
Επίσης, καθορίζονται τα όρια δαπανών υγείας για τα έτη
2016 έως 2018 σε 1,4 δις περίπου κατ΄έτος.
Τροποποιείται η διαδικασία διορισµού Διοικητών ή Α-

ναπληρωτών Διοικητών Νοσοκοµείων µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας, στους οποίους ανατίθενται προσωρι-
νά καθήκοντα για διάστηµα τριών (3) µηνών (από διετία
που ισχύει). Η ανωτέρω ανάθεση µπορεί να παραταθεί ά-
παξ, έως τη θέσπιση νέου συστήµατος αξιολόγησης των
Διοικητών, λήγουσα σε κάθε περίπτωση στις 31.12.2015.  
κε. Επανακαθορίζονται τα όργανα και η διαδικασία ε-

λέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των υ-
πόχρεων προσώπων και προστίθεται και το πολιτικό προ-
σωπικό του τέως Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου
στους υπόχρεους σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης.
κστ. Επανακαθορίζεται, σύµφωνα µε τα ισχύοντα στις

οικείες διατάξεις του ν. 4270/2014, η διαδικασία ενεργο-
ποίησης του διορθωτικού µηχανισµού κ.λπ. σε περίπτω-
ση απόκλισης από το µεσοπρόθεσµο δηµοσιονοµικό στό-
χο ή την πορεία προσαρµογής προς αυτόν, µε αναβάθµι-
ση του γνωµοδοτικού ρόλου του Δηµοσιονοµικού Συµ-
βουλίου.                                                           (άρθρο 1)

2. Με το άρθρο 2 του υπό ψήφιση νόµου κυρώνονται:
- η Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ

Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας και της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας ως δικαιούχου κράτους-µέλους, της
Τράπεζας της Ελλάδος και του Ελληνικού Ταµείου Χρη-
µατοπιστωτικής Σταθερότητας για το συνολικό ποσό της
χρηµατοδοτικής συνδροµής που δύναται να φθάσει τα
86.000.000.000 ευρώ.

- το Μνηµόνιο Συνεννόησης για τριετές πρόγραµµα
του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας (ΕΜΣ) µε-
ταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του
Διεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου µε το αναφερόµενο σε
αυτό πλαίσιο επιµέρους πολιτικών, µαζί µε τα αντίστοιχα
προαπαιτούµενα και βασικά παραδοτέα.         (άρθρο 2)

3. Ορίζεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση
σχεδίου νόµου.                                                 (άρθρο 3)

223



Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα: 

 
I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού 
1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη ύψους έως 8.100.000

ευρώ περίπου από τη σύσταση 500 οργανικών θέσεων
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), εφό-
σον αυτές καλυφθούν είτε µε προσλήψεις είτε από µε-
ταφορά/µετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη στο
Δηµόσιο και των οποίων οι οργανικές θέσεις δεν θα κα-
ταργηθούν.

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από 1.1.2016, από τη ρύθµιση
των θεµάτων οργάνωσης και άσκησης του επαγγέλµα-
τος του Συµβούλου Αφερεγγυότητας (π.χ. διαδικασία ε-
ξετάσεων, πιστοποίησης ενδιαφεροµένων κ.λπ.), η οποία
θα προσδιορισθεί κατά την έκδοση του σχετικού προε-
δρικού διατάγµατος. 

3. Ετήσια µείωση εσόδων ύψους 28,6 εκατ. περίπου α-
πό την κατάργηση των οριζόµενων ειδικών φόρων, ει-
σφορών, τελών και κρατήσεων. 

4. Ετήσια µείωση εσόδων ύψους 170 εκατ. ευρώ περί-
που, από την υπαγωγή στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ
(13%) και των βοοειδών κρεάτων, η οποία για το τρέχον
έτος περιορίζεται στο ποσό των 70,8 εκατ. ευρώ.  

5. Ενδεχόµενη απώλεια δηµοσίων εσόδων, από την α-
παλλαγή από φόρους, κρατήσεις ή τέλη υπέρ Δηµοσίου,
της άνευ ανταλλάγµατος µεταβίβασης των µετοχών που
θα κατέχουν οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσ-
σαλίας, στις αντίστοιχες Ε.Δ.Α. στους µετόχους των
Ε.Π.Α., κατ’ αναλογία της συµµετοχής τους στο µετοχι-
κό κεφάλαιο εκάστης Ε.Π.Α.. 

6. Ετήσια αύξηση εσόδων από: 
α. Τη µη απαλλαγή από το ΦΠΑ των µη δηµόσιων ορ-

γανισµών που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης εφό-
σον δεν πληρούν συγκεκριµένες προϋποθέσεις, η οποία
εκτιµάται στο ποσό των 240 εκατ. ευρώ από το 2016 και
µετά και των 168 εκατ. ευρώ για το 2015. 
β. Την κατάργηση της απαλλαγής των ακινήτων του

Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού (ΕΟΤ) από τον
ΕΝΦΙΑ. Η αύξηση αυτή εκτιµάται στο ποσό του 1,5 εκατ.
ευρώ περίπου. 
γ. Την ετήσια προσαύξηση κατά 4% των ποσών του

φόρου της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και της ει-
σφοράς του άρθρου 10 του ίδιου νόµου των πλοίων Α’
κατηγορίας που είναι νηολογηµένα µε ελληνική σηµαία.
δ. Την αύξηση του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κα-

τανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης
(DIESEL) κινητήρων που χρησιµοποιείται αποκλειστικά
στη γεωργία, η οποία εκτιµάται στο ποσό των 13 εκατ.
ευρώ για το 2016, των 66 εκατ. ευρώ για το 2017 και των
105 εκατ. ευρώ από το 2018 και µετά.
ε. Την κατάργηση της έκπτωσης του 2% στο φόρο ει-

σοδήµατος στην περίπτωση εφάπαξ καταβολής αυτού, η
οποία εκτιµάται στο ποσό των 28,6 εκατ. ευρώ περίπου
από το 2016 και µετά. 

7. Αύξηση εσόδων από τις τροποποιήσεις των διατάξε-
ων για την προκαταβολή φόρου εισοδήµατος ύψους 370
εκατ. ευρώ περίπου για το 2015, 246 εκατ. ευρώ περίπου
για το 2016 και 527 εκατ. ευρώ περίπου για το 2017. 

8. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισµού, από την εφαρµογή των ειδικών ρυθµίσεων για
την διενέργεια τεχνικού ελέγχου των οχηµάτων, η οποία

εκτιµάται στο ποσό των 15,4 εκατ. Ευρώ για το τρέχον έ-
τος και στο ποσό των 56,3 εκατ. Ευρώ για το 2016.  

9. Μελλοντική ενδεχόµενη αύξηση εσόδων της Επι-
τροπής Ανταγωνισµού (από 1.1.2019 και εξής), από την
είσπραξη τυχόν επιβαλλόµενων προστίµων σε εταιρεία
ηλεκτρικής ενέργειας που δεν συµµορφώνεται σε µέ-
τρα, που επιβάλλονται από την Επιτροπή λόγω διάθεσης
στο δίκτυο της χώρας ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας
µεγαλύτερης του οριζόµενου ποσοστού. 

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

1. Συνολική ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης, από τις
διατάξεις για τις µη µισθολογικές παροχές (περί κινητής
τηλεφωνίας, ασφαλιστηρίων συµβολαίων κ.λπ.), το ύψος
της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 22 εκατ. ευρώ, περί-
που.

2. Από τη συνολική αναµόρφωση του θεσµικού πλαισί-
ου για τα οδοιπορικά έξοδα αναµένεται να επέλθει εξοι-
κονόµηση δαπάνης. 

ΙΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των Φορέων κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την εφαρµογή των
νέων ρυθµίσεων του Πτωχευτικού Κώδικα και ιδίως από
τη ρύθµιση των γενικών προνοµίων και της συρροής
προνοµίων των πιστωτών, κατ’ αντιστοιχία µε τις διατά-
ξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (αποδυνάµωση
των ισχυόντων σήµερα προνοµίων των ανωτέρω φορέ-
ων). 

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ναυτικού Αποµαχικού
Ταµείου (ΝΑΤ, νπδδ επιχορηγούµενο από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό) 

Ετήσια αύξηση εσόδων από την προσαύξηση κατά 4%
των ποσών της εισφοράς των πλοίων ελληνικών συµφε-
ρόντων υπό ξένη σηµαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς
συµβεβληµένα µε το ΝΑΤ. 

V. Επί των προϋπολογισµών των ΦΚΑ (Ν.Π.Δ.Δ. επιχο-
ρηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, Φορείς Γε-
νικής Κυβέρνησης) 

Εξοικονόµηση δαπάνης από:
- τη διαφορά µεταξύ του οργανικού ποσού, που χορη-

γείται µέχρι το 67ο έτος ηλικίας συνταξιοδοτούµενων,
και κατώτατης σύνταξης, που χορηγείται µετά τη συ-
µπλήρωση του ανωτέρω ηλιακού ορίου. (Από την αρµό-
δια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η εν λόγω εξοι-
κονόµηση εκτιµάται σε 3 εκ. ευρώ για το 2015, σε 17,2
εκ. ευρώ για το 2016 και σε 28,5 εκ. ευρώ για το 2017 και
κάθε επόµενο έτος),

-   την αύξηση των ορίων ηλικίας, που εξαρτάται από
τον αριθµό των ασφαλισµένων των ΦΚΑ οι οποίοι επηρε-
άζονται. (Ωστόσο, από την αρµόδια υπηρεσία του Υ-
πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινω-
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νικής Αλληλεγγύης, η εν λόγω εξοικονόµηση εκτιµάται
σε 5 εκ. ευρώ για το 2015, σε 29 εκ. ευρώ για το 2016, σε
79 εκ. ευρώ για το 2017, σε 157 εκ. ευρώ για το 2018, και
σε 263 εκ. ευρώ για το 2019).   

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015    

Η Γενική Διευθύντρια 

Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό
Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την υλοποίηση της
Συµφωνίας Χρηµατοδότησης»

Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου ε-
πέρχονται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη ύψους έως 8.100.000
ευρώ περίπου από τη σύσταση 500 οργανικών θέσεων
στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ), εφό-
σον αυτές καλυφθούν είτε µε προσλήψεις είτε από µε-
ταφορά/µετάταξη υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη στο
Δηµόσιο και των οποίων οι οργανικές θέσεις δεν θα κα-
ταργηθούν.

2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από 1.1.2016, από τη ρύθµιση
των θεµάτων οργάνωσης και άσκησης του επαγγέλµα-
τος του Συµβούλου Αφερεγγυότητας (π.χ. διαδικασία ε-
ξετάσεων, πιστοποίησης ενδιαφεροµένων κ.λπ.), η οποία
θα προσδιορισθεί κατά την έκδοση του σχετικού προε-
δρικού διατάγµατος.
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπίζονται από τις πι-

στώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού
3. Ετήσια µείωση εσόδων ύψους 28,6 εκατ. περίπου α-

πό την κατάργηση των οριζόµενων ειδικών φόρων, ει-
σφορών, τελών και κρατήσεων.

4. Ετήσια µείωση εσόδων ύψους 170 εκατ. ευρώ περί-
που, από την υπαγωγή στον µειωµένο συντελεστή ΦΠΑ
(13%) και των βοοειδών κρεάτων, η οποία για το τρέχον
έτος περιορίζεται στο ποσό των 70,8 εκατ. ευρώ. 

5. Ενδεχόµενη απώλεια δηµοσίων εσόδων, από την α-
παλλαγή από φόρους, κρατήσεις ή τέλη υπέρ Δηµοσίου,
της άνευ ανταλλάγµατος µεταβίβασης των µετοχών που
θα κατέχουν οι Ε.Π.Α. Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσ-
σαλίας, στις αντίστοιχες Ε.Δ.Α. στους µετόχους των
Ε.Π.Α., κατ’ αναλογία της συµµετοχής τους στο µετοχι-
κό κεφάλαιο εκάστης Ε.Π.Α..
Οι ανωτέρω µειώσεις / απώλεια εσόδων θα αναπληρώ-

νονται από άλλες πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπο-
λογισµού.

 ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπο-
λογισµών των Φορέων κοινωνικής Ασφάλισης (Ν.Π.Δ.Δ.
επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φο-
ρείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από την εφαρµογή των
νέων ρυθµίσεων του Πτωχευτικού Κώδικα και ιδίως από
τη ρύθµιση των γενικών προνοµίων και της συρροής
προνοµίων των πιστωτών, κατ’ αντιστοιχία µε τις διατά-
ξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας (αποδυνάµωση
των ισχυόντων σήµερα προνοµίων των ανωτέρω φορέ-
ων).
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πη-

γές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προ-
ϋπολογισµών των ΦΚΑ.

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2015

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ     ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος                Γ. Κατρούγκαλος
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