
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Μέτρα για την εφαρµογή του µη-
χανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα
κράτη - µέλη της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµι-
σµατικό Ταµείο»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Με το σχέδιο νόµου που καταθέτουµε σήµερα προτεί-
νουµε µέτρα και πολιτικές που έχουν ως στόχο αυτό που
δηλώσαµε από την πρώτη στιγµή που αναλάβαµε την
διακυβέρνηση της χώρας: το εθνικό συµφέρον και την
προστασία των Ελλήνων πολιτών.

Οι Έλληνες και η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν µπορού-
σαν να διανοηθούν το µέγεθος του χρέους και του ελ-
λείµµατος που διαµόρφωσε και έκρυβε κατά την αποχώ-
ρησή της η προηγούµενη κυβέρνηση. Οι συνέπειες αυ-
τού του χρέους και του ελλείµµατος είναι πολλαπλές και
τραγικές. Τώρα όµως, είναι η ώρα να εδραιώσουµε την ε-
µπιστοσύνη προς τη χώρα µας απέναντι στους εταίρους
µας στην Ε.Ε. αλλά και στις διεθνείς αγορές. Να εδραιω-
θεί η εµπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη προς τους θε-
σµούς και στο πολιτικό µας σύστηµα. Να δηµιουργηθεί
κράτος υπεύθυνο, κοινωνία δικαίου όπου η δηµοκρατική
πολιτεία προστατεύει τα δικαιώµατα του Έλληνα πολίτη.

Η µέχρι σήµερα πολιτική µας και η αντιµετώπιση µε
συγκεκριµένες πολιτικές του µεγάλου δηµοσιονοµικού
προβλήµατος της χώρας αλλά και των διαρθρωτικών α-
δυναµιών της είχαν ως αποτέλεσµα να ανακτηθεί µέρος
της χαµένης σε διεθνές επίπεδο αξιοπιστίας. Είχαν ως
αποτέλεσµα και να δηµιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο
ένας µηχανισµός χρηµατοδοτικής στήριξης για την Ελ-
λάδα και προστασίας της Ευρωζώνης.

Το αίτηµα της Κυβέρνησης για ενεργοποίηση αυτού
του µηχανισµού αποτέλεσε πράξη ευθύνης και ιστορική
υποχρέωση απέναντι στον κίνδυνο κατάρρευσης της οι-
κονοµίας λόγω αδυναµίας δανεισµού. Η προσφυγή στο
µηχανισµό ήταν το τελευταίο καταφύγιο για να αποτρα-
πεί η χρεοκοπία της χώρας. Ταυτόχρονα η ανάγκη προ-
σφυγής στο µηχανισµό στήριξης µας οδηγεί στην ανά-
γκη να λάβουµε πρόσθετα µέτρα, για να εγγυηθούν οι ε-
ταίροι µας στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο τη χρηµατοδότηση των αναγκών
µας, αλλά και για να βγούµε ασφαλείς από την κρίση.

Το πρόγραµµα σταθερότητας που σχεδιάστηκε και τα
πρόσθετα µέτρα που προτείνονται µε το σχέδιο νόµου,
θέτουν σε εφαρµογή τον µηχανισµό στήριξης της ελλη-
νικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη της ευρωζώνης και
το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο µε την παροχή χρηµατο-
δότησης ύψους 110 δις Ευρώ, εκ των οποίων 80 δις Ευ-
ρώ σε διµερή δάνεια από τις χώρες της ΕΕ και 30 δις Ευ-
ρώ από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Εξ αυτών, 30 δις
Ευρώ θα διατεθούν το 2010.

Το πρόγραµµα για την ανάκαµψη της οικονοµίας προ-
βλέπει µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής που ανέρ-
χονται σε 11 µονάδες του ΑΕΠ ή περίπου 30 δις ευρώ έ-
ως το 2013, µε στόχο το 2014 το έλλειµµα να είναι κάτω
από 3% του ΑΕΠ. Το µακροοικονοµικό σενάριο προβλέ-
πει ύφεση 4% το 2010 και επιστροφή σε θετικούς ρυθ-
µούς ανάπτυξης από το 2012 και µετά.

Με αφετηρία το έλλειµµα ύψους 13,6% του ΑΕΠ του
2009 και τις προοπτικές της οικονοµίας κατά το τρέχον

έτος, η δηµοσιονοµική προσπάθεια που συνολικά θα
χρειαστεί να καταβάλουµε το 2010 πλησιάζει το 9% του
ΑΕΠ, ώστε να περιορίσουµε το δηµοσιονοµικό έλλειµµά
περισσότερο από 5 ποσοστιαίες µονάδες. Στην προσπά-
θεια που ήδη γίνεται προστίθενται µέτρα που αντιστοι-
χούν σε 2,5% του ΑΕΠ ή 5,8 δισεκατοµµύρια ευρώ.

Το 2011 η συνολική δηµοσιονοµική προσπάθεια θα ξε-
περάσει το 4% του ΑΕΠ ή περίπου 10 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Το 2012 η αντίστοιχη προσπάθεια θα είναι πάνω α-
πό 2% του ΑΕΠ ή περίπου 5 δισεκατοµµύρια ευρώ και το
2013 περίπου 2% του ΑΕΠ ή περίπου 4,8 δισεκατοµµύρια
ευρώ. Ο στόχος που περιλαµβάνεται στο πρόγραµµα του
άρθρου πρώτου είναι το έλλειµµα να βρεθεί κάτω από το
3% του ΑΕΠ το 2014.

Η Κυβέρνηση κατανοεί ότι τα µέτρα που προτείνονται
είναι επώδυνα. Είναι όµως απαραίτητα για να προστα-
τευθεί το υπέρτερο δηµόσιο συµφέρον, που υπό τις πα-
ρούσες πρωτόγνωρες ιστορικά δυσµενείς συνθήκες της
οικονοµίας είναι και εθνικό συµφέρον. Είναι απαραίτητα
για να αυξηθούν τα έσοδα, να περιοριστούν οι δαπάνες,
να συνεχιστεί η λειτουργία του κράτους, να διατηρηθεί η
δυνατότητα να καταβάλλονται µισθοί και συντάξεις χω-
ρίς να υποθηκεύεται το µέλλον των επόµενων γενεών.
Για να µπορέσει να ανταποκριθεί το κράτος στις συνταγ-
µατικές του υποχρεώσεις: να παρέχει ασφάλεια, υγεία,
παιδεία και να ασκεί κοινωνική πολιτική. Για να µπει η
χώρα στον δρόµο της υγιούς ανάπτυξης που θα εξασφα-
λίσει στην ελληνική οικογένεια, βιώσιµη ευηµερία και αι-
σιοδοξία για το µέλλον των παιδιών της.

Με τα µέτρα που προτείνονται οι Έλληνες πολίτες θα
υποστούν θυσίες. Όµως η εναλλακτική πορεία θα ήταν η
κατάρρευση και η καταστροφή. Τα µέτρα που η κυβέρνη-
ση προτείνει, επιφέρουν µείωση του εισοδήµατος των
εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και τον ευρύτερο δηµόσιο το-
µέα, αλλά και των συνταξιούχων. Καταβλήθηκε τεράστια
προσπάθεια κατά τη διάρκεια της διαπραγµάτευσης, ώ-
στε να θιγούν όσο γίνεται λιγότερο τα χαµηλά και µε-
σαία επίπεδα µισθών και συντάξεων, και αυτό αποτυπώ-
νεται στο πρόγραµµα και στο σχέδιο νόµου.

Επιπλέον, εισάγονται αλλαγές στην εργατική νοµοθε-
σία που κρίνονται διεθνώς αναγκαίες προκειµένου να
σταλεί το µήνυµα ότι η χώρα έχει λάβει την αµετακίνητη
απόφαση να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της, να
προσελκύσει επενδύσεις και µε τον τρόπο αυτό να προ-
ωθήσει την απασχόληση και την αναπτυξιακή της προο-
πτική προς όφελος των πιο αδύνατων πολιτών. Οι µεγά-
λες αυτές θυσίες γίνονται προσπάθειες να αντισταθµι-
στούν µε µια σειρά έκτακτων µέτρων που στηρίζουν την
πραγµατική οικονοµία και την κοινωνική συνοχή. Τα µέ-
τρα αυτά αφορούν πρωτίστως την προστασία των ανέρ-
γων και των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων.

Όλη αυτή η εθνική προσπάθεια έχει αρχή, µέση και τέ-
λος. Οι στόχοι του προγράµµατος θα επιτευχθούν γιατί η
χώρα πρέπει να σωθεί και γιατί η επίτευξή τους διανοίγει
προοπτική όχι µόνο αποκατάστασης των απωλειών, αλ-
λά και διαµόρφωσης ενός ριζικά νέου πλαισίου λειτουρ-
γίας της ελληνικής οικονοµίας, που διασφαλίζει καλύτε-
ρες προοπτικές για όλους και κυρίως για τους ασθενέ-
στερους.

Η οικονοµική κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία εί-
ναι κρίση ιστορική. Είναι ταυτόχρονα κρίση κοινωνική ,
πολιτική, ηθική. Συνειδητοποιούν όλοι, πολιτικοί και πο-
λίτες, ότι ο τρόπος άσκησης της πολιτικής, ο τρόπος δια-
κυβέρνησης, και ο τρόπος διαχείρισης του δηµόσιου



χρήµατος δεν µπορεί να συνεχιστεί πια. Το µέλλον µας
δεν µπορεί να είναι η συνέχιση του παρελθόντος. Αν η
Ελλάδα, αν οι Έλληνες θέλουµε να έχουν αναγνωρίσιµο
µέλλον, δεν µπορούµε και δεν πρέπει να συνεχίσουµε να
παρατείνουµε το παρελθόν. Και αυτό πρέπει να γίνει από
τώρα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση και ευθύνη στην ανά-
γκη αλλαγής της κοινωνίας και της πολιτικής, το τίµηµα
θα είναι η καταστροφή.

Ειδικότερα επί των Άρθρων.

Επί του άρθρου πρώτου
Με το άρθρο πρώτο του σχεδίου νόµου, περιγράφεται

και θεσµοθετείται ο µηχανισµός και το πρόγραµµα οικο-
νοµικής πολιτικής (Memorandum of Economic and
Financial Policies και Memorandum of Understanding on
Specific Economic Policy and Conditionality , Μνηµόνιο Οι-
κονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και Μνηµό-
νιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις Οι-
κονοµικής Πολιτικής ) το οποίο συνέταξε το Υπουργείο
Οικονοµικών µε τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το σχέδιο του προγράµµα-
τος µε επιστολές του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ι-
οικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, διαβιβάστηκε προς
τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των Υπουργών Οικονοµι-
κών της Ευρωζώνης, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,
προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και προς το ∆ιε-
θνές Νοµισµατικό Ταµείο.

Με την παράγραφο 4 εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οι-
κονοµικών να εκπροσωπήσει το Ελληνικό ∆ηµόσιο και
να υπογράψει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, αναγκαία
συµφωνία ή σύµβαση δανεισµού (διµερή ή πολυµερή) µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη-µέλη της ζώνης του
ευρώ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα προκειµένου να ενεργοποιηθεί πλή-
ρως ο µηχανισµός στήριξης.

Οι δηλώσεις των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων
της ζώνης του ευρώ της 25ης Μαρτίου 2010 και της 11ης
Απριλίου 2010 καθώς και το σχέδιο προγράµµατος
(Memorandum of Economic and Financial Policies και
Memorandum of Understanding on Specific Economic
Policy and Conditionality), προσαρτώνται ως παραρτήµα-
τα Ι, ΙΙ και ΙΙΙ στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα (µε
εξαίρεση το παράρτηµα Ι του οποίου επίσηµη µετάφρα-
ση έχει αναρτηθεί στον ιστοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης στα ελληνικά) και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος
του σχεδίου νόµου. Με το τελευταίο εδάφιο της παρα-
γράφου 4 ορίζεται ότι τα µνηµόνια, συµφωνίες και συµ-
βάσεις που θα υπογραφούν από τον Υπουργό Οικονοµι-
κών, προκειµένου να εφαρµοστεί το πρόγραµµα, θα ει-
σαχθούν µε πρωτοβουλία της Κυβέρνησης στη Βουλή
για την κύρωσή του.

Επί του άρθρου δεύτερου
Οι διατάξεις του άρθρου δεύτερου αποτελούν το νόµο

πλαίσιο σύµφωνα µε το άρθρο 43 παρ. 4 του Συντάγµα-
τος για την εφαρµογή του προγράµµατος. Με τις διατά-
ξεις του ρυθµίζονται ευθέως συγκεκριµένα θέµατα και
παρέχεται εξουσιοδότηση προκειµένου µε προεδρικά
διατάγµατα να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα και υπό
τις παρούσες έκτακτες συνθήκες κατεπείγοντος χαρα-
κτήρα µέτρα, κατά τροποποίηση του ισχύοντος θεσµικού
πλαισίου, προκειµένου να επιτευχθούν οι στόχοι του

προγράµµατος στα πεδία α) της δηµοσιονοµικής πολιτι-
κής, β) της κοινωνικής πολιτικής, µε τη λήψη µέτρων για
την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικών στρωµά-
των και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, γ) της πραγ-
µατικής οικονοµίας µε την ενίσχυση των µικρών και πολύ
µικρών επιχειρήσεων και την προστασία των καταναλω-
τών και δ) της εργασίας µε την προσαρµογή του θεσµι-
κού πλαισίου στις ανάγκες εφαρµογής του προγράµµα-
τος, τηρουµένου σε κάθε περίπτωση του πλαισίου που ο-
ριοθετείται από το ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο και αφού
προηγηθεί διαβούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους.

Με την υποπαράγραφο β΄ της παραγράφου 1 θεσµο-
θετείται η Ενιαία Αρχή Πληρωµής στο ∆ηµόσιο και παρέ-
χεται η αναγκαία εξουσιοδότηση προκειµένου να συ-
γκροτηθεί η οργανική µονάδα στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους στην οποία θα λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δε-
δοµένων µε το πάσης φύσεως προσωπικό του ∆ηµοσίου
και των Ν.Π.∆.∆. Μόλις απογραφεί το προσωπικό θα ορι-
σθεί ηµεροµηνία µετά την οποία κανείς δεν θα µπορεί να
πληρώνεται µε διαφορετικό τρόπο παρά µόνο µέσω της
Ενιαίας Αρχής Πληρωµής και τραπεζικού λογαριασµού.
Το προσωπικό που θα απογραφεί και θα ενταχθεί στην η-
λεκτρονική βάση δεδοµένων είναι το σύνολο του προ-
σωπικού (ένστολο , δηµοσίου δικαίου, ιδιωτικού δικαίου,
ορισµένου ή αορίστου χρόνου κ.λπ.). Ως αποδοχές νο-
ούνται οι πάσης φύσεως αποδοχές (τακτικές, έκτακτες,
υπερωριακή αµοιβή, κάθε είδους επιδόµατα, εφηµερίες,
αποζηµιώσεις από συµµετοχές σε συµβούλια και επιτρο-
πές ή συλλογικά όργανα, οδοιπορικά έξοδα κ.λπ). Ο τρό-
πος αυτός πληρωµής µπορεί να επεκτείνεται και στο πά-
σης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α..

Με την παράγραφο 4, κάθε επιδοτούµενος άνεργος
προβλέπεται να δικαιούται µία «επιταγή επανένταξης»
στην αγορά εργασίας, η χρηµατική αξία της οποίας ισο-
δυναµεί µε το συνολικό ποσό που δικαιούται να εισπρά-
ξει ως επίδοµα ανεργίας. Όσο µεγαλύτερο διάστηµα α-
ποµένει µέχρι τη λήξη επιδότησης, τόσο µεγαλύτερη εί-
ναι η αξία της «επιταγής».

Σύµφωνα µε την προτεινόµενη διάταξη, η επιχείρηση
προσλαµβάνει τον επιδοτούµενο άνεργο λαµβάνοντας
από τον ΟΑΕ∆ ως µηνιαία επιχορήγηση τη χρηµατική α-
ξία της «επιταγής», για όσους µήνες αποµένουν µέχρι
τη λήξη της επιδότησης. Οι αποδοχές του προσλαµβανό-
µενου είναι τουλάχιστον ίσες µε τον κατώτερο βασικό
µισθό της ισχύουσας κάθε φορά ΕΓΣΣΕ. Μετά τη λήξη
της επιδότησης και µέχρι τη συµπλήρωση 24 συνολικά
µηνών, η επιχείρηση δικαιούται επιχορήγησης µέρους ή
του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών για ακαθάρι-
στες αποδοχές µέχρι του ύψους του κατώτατου βασικού
µισθού που ορίζεται κάθε φορά από την ΕΓΣΣΕ.

Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλί-
ου του ΟΑΕ∆, καθορίζεται ο τύπος της, η µορφή της, το
περιεχόµενό της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.

Με την ίδια ή όµοια απόφαση, καταρτίζονται προγράµ-
µατα εργασίας που µπορεί να συµπεριλαµβάνουν εκπαί-
δευση – επαγγελµατική κατάρτιση µε τα οποία ο ΟΑΕ∆
µπορεί να επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τοµέα για την πρόσληψη επιδοτούµενων
ανέργων, κατόχων της επιταγής επανένταξης στην αγο-
ρά εργασίας.

Στην προηγούµενη απόφαση προβλέπεται, µεταξύ άλ-
λων, η µετατροπή της κάθε φορά διαµορφούµενης αξίας
της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επι-
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χορήγηση του εργοδότη και η θεσµική διασφάλιση για
την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Επίσης µπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της επιχο-
ρήγησης του εργοδότη, σε ποσοστό επί των ασφαλιστι-
κών εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων και η διάρ-
κεια αυτής.

Με την παράγραφο 5 προτείνεται, προκειµένου να κα-
ταπολεµηθεί η ανεργία των ευρισκοµένων σε στάδιο
πλησίον της σύνταξης, ο ΟΑΕ∆ να µπορεί να επιχορηγεί
Εταιρίες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) του άρθρου
20 του ν. 2956/2001 όπως ισχύει, για την πρόσληψη επι-
δοτούµενων ή µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-64 ε-
τών, για εργασία στον δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζε-
ται από το άρθρο 51 του ν.1892/1990 όπως ισχύει, µε
προγράµµατα εργασίας που καταρτίζονται µε απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,
Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ια-
κυβέρνησης και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του ∆ιοι-
κητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆.

Για την υλοποίηση των προγραµµάτων του άρθρου αυ-
τού δεν έχει εφαρµογή η παράγραφος (γ) του άρθρου 24
του ν. 2956/2001 για µία τριετία από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.

Η επιλογή των ΕΠΑ της παραγράφου 1 γίνεται από τον
ΟΑΕ∆ σύµφωνα µε τις διατάξεις περί κρατικών προµη-
θειών και η αµοιβή τους βαρύνει τον προϋπολογισµό του
ΟΑΕ∆.

Με την παράγραφο 6 καθορίζεται η σύµβαση απόκτη-
σης εργασιακής εµπειρίας µε στόχο τη διευκόλυνση της
ένταξης των νέων ηλικίας µέχρι 24 ετών στην αγορά ερ-
γασίας. Η διάρκεια της σύµβασης αυτής µπορεί να φτά-
σει τους 12 µήνες, οι αποδοχές τους αντιστοιχούν στο
80% του κατώτατου βασικού µισθού που ορίζεται κάθε
φορά από την ΕΓΣΣΕ, ασφαλίζονται για σύνταξη, ασθέ-
νεια και επαγγελµατικό κίνδυνο και οι ασφαλιστικές
τους εισφορές επιβαρύνουν τον ΟΑΕ∆. Η συνέχιση της
απασχόλησής τους προϋποθέτει τη σύναψη σύµβασης
εργασίας, µε την οποία µπορούν να εντάσσονται σε σχε-
τικά προγράµµατα του ΟΑΕ∆. Με τον τρόπο αυτό ενι-
σχύονται σηµαντικά τα κίνητρα απασχόλησης της ευαί-
σθητης οµάδας των νέων που πλήττονται από υψηλά ε-
πίπεδα ανεργίας.

Με την παράγραφο 7 οριοθετούνται οι σχέσεις µεταξύ
των διαφόρων ειδών συµβάσεων εργασίας µε στόχο τη
διαµόρφωση πλαισίου ελεύθερης λειτουργίας της αγο-
ράς εργασίας υπό συνθήκες ανάπτυξης και ανταγωνι-
σµού.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 επεκτείνεται το
µέτρο ασφαλιστικής κάλυψης ανέργων για παροχές ια-
τροφαρµακευτικής περίθαλψης και στους ελεύθερους ε-
παγγελµατίες, οι οποίοι για διάφορους λόγους διακό-
πτουν την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και δεν έ-
χουν απασχόληση για µεγάλο χρονικό διάστηµα , λαµ-
βανοµένου υπόψη ότι οι εργασιακές συνθήκες στο χώρο
των επαγγελµατιών αυτών στην παρούσα δηµοσιονοµι-
κή φάση οδηγούν σε κλείσιµο πολλές επιχειρήσεις. Οι
διατάξεις αυτές προτείνονται , ώστε να µην µείνουν ακά-
λυπτοι, όσον αφορά τις παροχές σε είδος, οι ασφαλισµέ-
νοι του ΟΑΕΕ, που διέκοψαν για οποιοδήποτε λόγο την
άσκηση του επαγγέλµατός τους.

Με την παράγραφο 9 παρέχεται η εξουσιοδότηση
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης, µετά από διαβούλευση µε τους κοινω-
νικούς εταίρους και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινο-

τικού ∆ικαίου, για τις ανάγκες εφαρµογής του προγράµ-
µατος, να ρυθµίζουν θέµατα που αφορούν τη διαδικασία
προσφυγής στον Ο.ΜΕ.∆, τις οµαδικές απολύσεις, το ύ-
ψος και τον τρόπο καταβολής των σχετικών αποζηµιώ-
σεων, τους όρους απασχόλησης των νέων κάτω των 25
ετών που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη
φορά, τους όρους απασχόλησης και ασφάλισης στις
συµβάσεις µαθητείας και την ανώτατη διάρκεια των συµ-
βάσεων ορισµένου χρόνου.

Με την παράγραφο 10 παρέχεται εξουσιοδότηση
στους Υπουργούς Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινω-
νικής Ασφάλισης µε απόφασή τους να αναστέλλουν την
αποπληρωµή δανείων προς τον ΟΕΚ και να επαναρρυθ-
µίζουν τους όρους πληρωµής των δανείων αυτών.

Με την παράγραφο 11 παρέχεται εξουσιοδότηση προ-
κειµένου να ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την αποπλη-
ρωµή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που
έχουν χορηγηθεί από το Τ.Π.∆., να διευρύνονται οι δικαι-
ούχοι λήψης στεγαστικού δανείου και να οργανώνονται
προγράµµατα του Τ.Π.∆. για την αναχρηµατοδότηση
στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων.

Τέλος, µε την παράγραφο 12 προβλέπεται η δυνατότη-
τα υπεξουσιοδότησης από τα κανονιστικά διατάγµατα
του άρθρου αυτού, προκειµένου θέµατα τεχνικού και λε-
πτοµερειακού χαρακτήρα να ρυθµίζονται µε κανονιστι-
κές λειτουργικές αποφάσεις. Στο εύρος της υπεξουσιο-
δότησης εµπίπτουν και αγορανοµικές διατάξεις που µπο-
ρεί να προβλέπονται από τα κανονιστικά διατάγµατα. Με
το τελευταίο εδάφιο παρέχεται εξουσιοδότηση προκει-
µένου στην ύλη των κανονιστικών διαταγµάτων να περι-
λαµβάνεται και το απαραίτητο κυρωτικό πλαίσιο για την
περίπτωση παραβίασης των διατάξεών τους και ορίζεται,
όπως απαιτείται από την παράγραφο 4 του άρθρου 43
του Συντάγµατος, το χρονικό όριο για τη χρήση της ε-
ξουσιοδότησης που παρέχεται για την έκδοσή τους.

Επί του άρθρου τρίτου
Με τις διατάξεις του άρθρου τρίτου, µειώνονται περαι-

τέρω τα επιδόµατα στον στενό δηµόσιο τοµέα και οι εν
γένει αποδοχές στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.

Συγκεκριµένα, τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζη-
µιώσεις και αµοιβές γενικά, τα οποία προβλέπονται από
οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη για τους λειτουρ-
γούς, υπαλλήλους και το προσωπικό µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου του ∆ηµοσίου, των Νοµικών Προσώ-
πων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των ΟΤΑ καθώς επίσης και
των Ενόπλων ∆υνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας και
του Πυροσβεστικού και Λιµενικού Σώµατος, µειώνονται
κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).

Κατά το ίδιο ποσοστό µειώνονται και τα έξοδα παρά-
στασης του Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, των Προέδρων
της Κυβέρνησης και της Βουλής, του Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης καθώς και των Υπουργών και Υφυπουργών.

Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
στο οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν.
3205/2003 και στους οποίους δεν καταβάλλονται επιδό-
µατα, αποζηµιώσεις ή αµοιβές κατά την έννοια της προη-
γούµενης παραγράφου, καθώς επίσης και στους εργαζό-
µενους σε Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο κράτος, σε ΝΠ∆∆ ή
σε ΟΤΑ ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προ-
ϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπο-
λογισµού τους ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την
έννοια των παραγράφων 1,2 και 3 του άρθρου 1 του ν.
3429/2005, οι πάσης φύσεως αποδοχές τους (τακτικές
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αποδοχές, αποζηµιώσεις, επιδόµατα οποιασδήποτε φύ-
σης και είδους) µειώνονται οριζόντια κατά 3%.

Το ίδιο ισχύει και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α. (∆ηµάρ-
χους, Αντιδηµάρχους, Νοµάρχες κ.λ.π.), τους διοικητές,
υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των Ν.Π.∆.∆.,
τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη των ανε-
ξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους προέ-
δρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους και ε-
κτελεστικά µέλη διοικητικών συµβουλίων των κατά την
ανωτέρω έννοια, Ν.Π.Ι.∆..

Από το πεδίο εφαρµογής του εν λόγω άρθρου εξαι-
ρούνται τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενει-
ακή κατάσταση, την υπηρεσιακή εξέλιξη των εργαζοµέ-
νων ή όσα αφορούν στις ειδικές συνθήκες εργασίας λό-
γω επικινδυνότητας είτε λόγω του ανθυγιεινού αυτής,
καθώς επίσης και αυτά που συνδέονται µε το µεταπτυ-
χιακό τίτλο σπουδών τους.

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα κα-
θώς και το επίδοµα αδείας ορίζονται στο ποσό των 500,
250 και 250 ευρώ αντίστοιχα για όλους τους δικαιού-
χους και καταβάλλονται µόνον εφόσον οι πάσης φύσεως
µεικτές τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοιβές συνυ-
πολογιζοµένων και των επιδοµάτων εορτών και αδείας,
δεν υπερβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδε-
κάµηνη βάση, τα 3.000 ευρώ. Σε περίπτωση που ξεπερ-
νούν το όριο των 3.000 ευρώ, περικόπτονται τα επιδόµα-
τα αναλόγως.

Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και το
επίδοµα αδείας που καταβάλλεται σε όλους τους συντα-
ξιούχους, από το δηµόσιο ή τα ασφαλιστικά ταµεία κύ-
ριας ασφάλισης, καθορίζεται στο ύψος των 400 ευρώ για
το επίδοµα Χριστουγέννων και 200 ευρώ για το δώρο
Πάσχα και το επίδοµα αδείας αντίστοιχα. Στο πεδίο ε-
φαρµογής της διάταξης δεν εµπίπτουν οι ασφαλισµένοι
στον ΟΓΑ. Για την χορήγηση των επιδοµάτων αυτών τί-
θενται δύο περιορισµοί:

α) Ο δικαιούχος να µην έχει υπερβεί το 60ο έτος της η-
λικίας του. Από τον περιορισµό αυτό εξαιρούνται όσοι
λαµβάνουν πολεµική σύνταξη, ή σύνταξη λόγω ανικανό-
τητας ή αναπηρίας ή έχουν συνταξιοδοτηθεί αναγκαστι-
κά δυνάµει ειδικών διατάξεων , καθώς και οι δικαιούχοι
εκ µεταβιβάσεως εφόσον είτε δεν έχουν υπερβεί το 18ο
έτος της ηλικίας τους και εάν σπουδάζουν το 24ο της η-
λικίας τους, είτε είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήπο-
τε βιοποριστικού επαγγέλµατός σε ποσοστό µεγαλύτε-
ρο του 67%.

β) Να µην υπερβαίνει η σύνταξή τους το ποσό των
2.500 ευρώ κατά µήνα. Αν υπερβαίνει το ύψος αυτό περι-
κόπτονται αναλόγως και τα επιδόµατα δώρων Χριστου-
γέννων, Πάσχα και επίδοµα αδείας.

Με την παράγραφο 14 τα επιδόµατα αυτά δεν κατα-
βάλλονται σε όσους λαµβάνουν σύνταξη εκ µεταβιβάσε-
ως και έχουν εισοδήµατα που υπερβαίνουν τις 15.000
ευρώ κατά έτος (άγαµες θυγατέρες των άρθρων 20 του
ν. 2084/1992 και 6 παρ. 9 του ν. 2227/1994 καθώς και
στους συνταξιούχους του δηµοσίου που καταλαµβάνουν
άλλη δηµόσια θέση.)

Το τελευταίο διάστηµα παρατηρείται αθρόα υποβολή
αιτήσεων συνταξιοδότησης από τους τακτικούς υπαλλή-
λους που συνταξιοδοτούνται µε βάση τις διατάξεις του
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή µε των
πρώην Ειδικών Ταµείων που έχουν ενταχθεί στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ. Κύριος λόγος των παραιτήσεων αυτών δεν είναι
η πραγµατική βούληση των υπαλλήλων για συνταξιοδό-

τηση, αλλά ο φόβος που έχει καλλιεργηθεί για άµεση α-
νατροπή των ασφαλιστικών τους δικαιωµάτων. Τα παρα-
πάνω έχουν και ως αποτέλεσµα την αποδυνάµωση των
υπηρεσιών του ∆ηµοσίου των Ν.Π.∆.∆. και των Ο.Τ.Α.

Με την προτεινόµενη παράγραφο 15 ορίζεται ότι τα
συνταξιοδοτικά δικαιώµατα που έχουν θεµελιωθεί ή θε-
µελιώνονται τουλάχιστον µέχρι 31.12.2010, δεν θίγονται
από την παραµονή των υπαλλήλων στην υπηρεσία µετά
την ανωτέρω ηµεροµηνία και τυχόν συνταξιοδοτικές µε-
ταβολές δεν επηρεάζουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησής τους.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα σε όσους από
τους υπαλλήλους του ∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆. και των
Ο.Τ.Α., έχουν υποβάλει αίτηση παραίτησης από
1.1.2010, να την ανακαλέσουν µέσα σε ένα µήνα από τη
δηµοσίευση του νόµου. Η αίτηση ανακαλείται ανεξάρτη-
τα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται, ακόµα και αν έχει
εκδοθεί διαπιστωτική πράξη λύσης της υπαλληλικής
σχέσης.

Τέλος, αναστέλλεται η καταβολή της δεύτερης δόσης
της έκτακτης ενίσχυσης που χορηγήθηκε µε το άρθρο 1
του ν. 3808/2009 και ο χρόνος καταβολής του θα επανα-
καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.

Επί του άρθρου τέταρτου
Με το άρθρο τέταρτο αυξάνονται οι έµµεσοι φόροι.
Συγκεκριµένα, ο συντελεστής του Φ.Π.Α. από 21% αυ-

ξάνεται σε 23%, µε εξαίρεση τα αγαθά και τις υπηρεσίες
που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Κώδικα Φό-
ρου Προστιθέµενης Αξίας για τα οποία ο συντελεστής
του Φ.Π.Α. ορίζεται σε 11% από 10%.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα
τσιγάρα αυξάνεται από 65% σε 67%, στα πούρα από
32% σε 34% και στο καπνό καπνίσµατος από 67% σε
69%. Αύξηση επιβάλλεται και στον πάγιο φόρο, από
7,5% σε 10%. Η επιβάρυνση από την αύξηση του ειδικού
φόρου κατανάλωσης κυµαίνεται από 0,05 ευρώ µέχρι
0,07 ευρώ ανά πακέτο και από 0,06 µέχρι 0,08 ευρώ µε
τον συνυπολογισµό του Φ.Π.Α. επί του ειδικού φόρου
κατανάλωσης.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στην
αιθυλική αλκοόλη και στα αλκοολούχα ποτά αναπροσαρ-
µόζεται. Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή ανέρχεται
ανά φιάλη σε 2,14 ευρώ για τα αλκοολούχα ποτά (ουίσκι,
τζιν, βότκα κλπ) ενώ για το ούζο, τσίπουρο, τσικουδιά η
επιβάρυνση περιορίζεται σε 1,07 ευρώ και για τη φιάλη
µπύρας από 0,026 έως 0,052 ευρώ.

Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στη
βενζίνη και στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης κίνησης
αυξάνεται. Η επιβάρυνση από την αύξηση αυτή ανέρχε-
ται σε 0,06 ευρώ (0,0738 ευρώ µε το συνυπολογισµό του
Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για την βενζίνη και σε
0,03 ευρώ (0,0369 ευρώ µε το συνυπολογισµό του
Φ.Π.Α. επί του Ε.Φ.Κ.) ανά λίτρο για το πετρέλαιο κίνη-
σης.

Τέλος, αυξάνεται ισόποσα µε το πετρέλαιο κίνησης και
ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρε-
λαίου θέρµανσης και του φωτιστικού πετρελαίου (κηρο-
ζίνη), µε εξαίρεση τη χειµερινή περίοδο (Οκτώβριος-
Απρίλιος) που το ποσό του φόρου και στα δύο αυτά
προϊόντα, παραµένει στο επίπεδο των 21 ευρώ το χιλιό-
λιτρο που ισχύει και σήµερα. Η αναπροσαρµογή αυτή
του φόρου γίνεται προκειµένου να µην αποτελέσει ο µει-
ωµένος φόρος κίνητρο για λαθρεµπορικές πράξεις µε τη
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χρησιµοποίηση αντί πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου
θέρµανσης και φωτιστικού για την κίνηση µεταφορικών
µέσων και για διάπραξη νοθείας µε την ανάµειξη των
προϊόντων αυτών.

Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο λαµβάνεται πρόνοια ώστε να
αποφευχθούν οι καταστρατηγήσεις κατά τη διαδικασία
επιστροφής στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης,
ποσού ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο
θέρµανσης που πραγµατοποιείται κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α’),
µε τις οποίες εξοµοιώθηκε ο συντελεστής του Ε.Φ.Κ.
στο πετρέλαιο θέρµανσης και κίνησης. Με τη ρύθµιση
αυτή διασφαλίζεται ότι θα επιστρέφεται στους διακινη-
τές πετρελαίου θέρµανσης η ενιαία νέα διαφορά του φό-
ρου χωρίς να απαιτείται να διερευνάται αν οι ποσότητες
πετρελαίου θέρµανσης που διατίθενται στον καταναλω-
τή προέρχονται από εκείνες που φορολογήθηκαν µε το
προηγούµενο ή µε το νέο καθεστώς.

Με την παράγραφο 7 αναπροσαρµόζονται τα φορολο-
γικά κλιµάκια και οι συντελεστές φόρου πολυτελείας
που επιβάλλονται στα επιβατικά αυτοκίνητα πολυτελεί-
ας τα οποία απευθύνονται σε κοινωνικές οµάδες µε υψη-
λά εισοδήµατα.

Με την παράγραφο 8 ενισχύεται ο εγγυοδοτικός πυ-
λώνας του άρθρου 2 του ν .3723/2008 για την ενίσχυση
του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος.

Επί του άρθρου πέµπτου
Με τις διατάξεις του άρθρου πέµπτου επιβάλλεται έ-

κτακτη εισφορά κοινωνικής ευθύνης στα κέρδη των επι-
χειρήσεων ανάλογα µε τη φοροδοτική τους ικανότητα,
ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της έκτακτης εισφοράς,
ο τρόπος βεβαίωσης της εισφοράς αυτής από την αρµό-
δια ∆.Ο.Υ., καθώς και θέµατα που συνδέονται µε τη µη α-
ναστολή της βεβαίωσης και είσπραξής της, λόγω της ά-
σκησης των ενδίκων ή διοικητικών µέσων επίλυσης της
διαφοράς.

Επιβάλλεται επίσης ειδικός φόρος στις τηλεοπτικές
διαφηµίσεις.

Ειδικότερα µε την παράγραφο 1, ορίζεται η έκτακτη ει-
σφορά κοινωνικής ευθύνης στα κέρδη των επιχειρήσε-
ων, ανεξάρτητα από τη νοµική µορφή τους, εφόσον υ-
περβαίνουν τις 100.000 ευρώ. Η εισφορά αυτή υπολογί-
ζεται µε βάση το συνολικό καθαρό εισόδηµα της διαχει-
ριστικής χρήσης του 2009, όπως προσδιορίζεται στις ι-
σχύουσες διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος.

Ειδικότερα, όµως, για όσες επιχειρήσεις τήρησαν τα
βιβλία τους, σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ιεθνών Λο-
γιστικών Προτύπων (∆.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά επιβάλ-
λεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρ-
µογή τους, µε την προϋπόθεση ότι αυτά τα κέρδη είναι
µεγαλύτερα από το συνολικό καθαρό εισόδηµα.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού
της έκτακτης εισφοράς στο συνολικό καθαρό εισόδηµα ή
στα καθαρά κέρδη της προηγούµενης παραγράφου µε
διαφοροποιούµενους συντελεστές που αυξάνονται προ-
οδευτικά ανάλογα µε το ύψος του συνολικού καθαρού
εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών. Ειδικότερα για συ-
νολικό καθαρό εισόδηµα ή κέρδη µέχρι 300.000 ευρώ η
εισφορά ισούται µε το γινόµενό τους επί συντελεστή
4%.

Για τη διαφορά του καθαρού εισοδήµατος ή των καθα-
ρών κερδών από 301.000 έως και 1.000.000 ευρώ, η ει-

σφορά υπολογίζεται µε συντελεστή 6% και για τη διαφο-
ρά του καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών α-
πό 1.000.001 ευρώ έως και 5.000.000 ευρώ η εισφορά υ-
πολογίζεται µε συντελεστή 8%.,για τη διαφορά του συ-
νολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών α-
πό 5.000.001 ευρώ και άνω η εισφορά υπολογίζεται µε
συντελεστή 10%.

Επίσης, ορίζεται ότι το ποσό αυτό της έκτακτης εισφο-
ράς περιορίζεται ανάλογα, προκειµένου σε κάθε περί-
πτωση αυτό που αποµένει ως συνολικό καθαρό εισόδη-
µα ή καθαρά κέρδη, τα οποία αποτελούν σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 τη βάση υπολογισµού της έκτακτης ει-
σφοράς, να µην υπολείπεται του ποσού των 100.000 ευ-
ρώ.

∆εδοµένου ότι, για κάποιες επιχειρήσεις, το συνολικό
καθαρό εισόδηµα ή τα καθαρά κέρδη υπολογίζονται σε
διαχειριστικές περιόδους που υπερβαίνουν τους δώδεκα
(12) µήνες, ορίζεται µε την παράγραφο 3, ότι σε αυτές
τις περιπτώσεις, ως συνολικό καθαρό εισόδηµα ή καθα-
ρά κέρδη λαµβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά
για τους δώδεκα (12) µήνες.

Με την διάταξη της παραγράφου 4 επιδιώκεται να α-
ποτραπούν ακραίες περιπτώσεις επιβολής µεγάλου ύ-
ψους έκτακτης εισφοράς, λόγω εµφανίσεως µεγάλης
διαφοράς συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή καθαρών
κερδών στη διαχειριστική περίοδο 2009, σε σχέση µε τις
προηγούµενες διαχειριστικές περιόδους, οι οποίες κατά
κανόνα οφείλονται σε έκτακτα και µη επαναλαµβανόµε-
να γεγονότα.

Με την παράγραφο 5 προσδιορίζεται ο τρόπος βεβαίω-
σης από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για τη φορολο-
γία του εισοδήµατος της εν λόγω επιχείρησης ∆ηµόσιας
Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ). Αφού υπολογιστεί η έ-
κτακτη εισφορά από την αρµόδια ∆.Ο.Υ, εκδίδεται εκκα-
θαριστικό σηµείωµα και αποστέλλεται αντίγραφό του
στην επιχείρηση. Ορίζεται επίσης ότι σε περίπτωση µε-
τατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη ει-
σφορά βεβαιώνεται στο όνοµα της νέας επιχείρησης
που προέρχεται από τη µετατροπή ή συγχώνευση.

Επίσης, µε το τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις που µετά από τη διενέρ-
γεια φορολογικού ελέγχου προκύψει διαφορά, δεν επι-
βάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται
εισφορά που καταβλήθηκε.

Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι η προθεσµία για την ά-
σκηση της προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητι-
κή επίλυση της διαφοράς, καθώς και για την άσκηση της
προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν
αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της εισφοράς.
Με την παράγραφο 7 ορίζεται η αναλογική εφαρµογή
των διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
(ν.2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄), καθώς και του Κώδικα ∆ιοι-
κητικής ∆ικονοµίας (ν.2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ι-
σχύουν, και για την έκτακτη εισφορά, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις διατάξεις του άρθρου 2.

Με την παράγραφο 8 ορίζεται ο τρόπος καταβολής της
έκτακτης εισφοράς που έχει βεβαιωθεί σε δώδεκα (12) ί-
σες µηνιαίες δόσεις. Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα µέ-
χρι την τελευταία εργάσιµη για τις δηµόσιες υπηρεσίες,
ηµέρα του επόµενου µήνα από τη ηµεροµηνία της βεβαί-
ωσης της εισφοράς, ενώ οι επόµενες δόσεις είναι κατα-
βλητέες αντίστοιχα µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα
του επόµενου µήνα από τις επόµενες βεβαιώσεις της εν
λόγω εισφοράς αντιστοίχως.
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Επίσης, ορίζεται ότι το κατώτερο ποσό της κάθε δό-
σης, δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000)
ευρώ και για την περίπτωση που καταβληθεί το συνολικό
ποσό εντός της προθεσµίας για την καταβολή της πρώ-
της δόσης, χορηγείται έκπτωση τρία τοις εκατό (3%).
∆εν χορηγείται η έκπτωση αυτή στην περίπτωση που το
σύνολο της έκτακτης εισφοράς είναι καταβλητέο σε µία
και µόνο δόση.

Με την παράγραφο 9 ορίζεται ότι το ποσό της κατα-
βλητέας εισφοράς δεν αφαιρείται για τον προσδιορισµό
του φορολογητέου εισοδήµατος της επιχείρησης, που ε-
µπίπτει στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, ενώ µε την
παράγραφο 10 ορίζεται ότι η εισφορά επιστρέφεται κατά
το µέρος που αποδεδειγµένα το συνολικό καθαρό εισό-
δηµα ή τα καθαρά κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, α-
πετέλεσε και εισόδηµα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για
τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου αυτού.

Με την παράγραφο 12, µε σκοπό τη δίκαιη διεύρυνση
της φορολογικής βάσης και την εξασφάλιση οικονοµι-
κών πόρων, ύστερα από την κατανοµή των φορολογικών
βαρών σε όλες τις παραγωγικές τάξεις, επιβάλλεται ειδι-
κός φόρος στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την
τηλεόραση. Ο ειδικός φόρος ορίζεται σε ποσοστό είκοσι
τοις εκατό (20%) επί της αξίας της διαφήµισης που υπο-
λογίζουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης. Ο φόρος βα-
ρύνει άµεσα, κατά περίπτωση, τη διαφηµιζόµενη επιχεί-
ρηση ή το διαφηµιστή που µεσολαβεί. Τον ειδικό αυτό
φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και
αποδίδουν στο δηµόσιο µε µηνιαίες δηλώσεις που υπο-
βάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. , µέχρι την εικοστή (20η)
ηµέρα κάθε µήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές δια-
φηµίσεις του προηγούµενου µήνα.

Επί του άρθρου έκτου
Με την παράγραφο 1 παρέχεται εξουσιοδότηση προ-

κειµένου µε προεδρικό διάταγµα να αναδιοργανωθούν οι
υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών σε κεντρικό και
περιφερειακό επίπεδο και να ανταποκριθούν στις αυξη-
µένες απαιτήσεις για την περιστολή και πάταξη της φο-
ροδιαφυγής και την είσπραξη των δηµοσίων εσόδων.

Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι οργανικές µονάδες
του Υπουργείου Οικονοµικών εντός του ιδίου νοµού, θε-
ωρούνται για την εφαρµογή του άρθρου 66 του Υπαλλη-
λικού Κώδικα, οργανικές µονάδες της ίδιας αρχής και η
µετακίνηση των υπαλλήλων από τη µία οργανική µονάδα
στην άλλη δεν θεωρείται µετάθεση αλλά διενεργείται µε
µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µε βάση τις
υπηρεσιακές ανάγκες. Η ρύθµιση επιβάλλεται για να αρ-
θεί το απαράδεκτο φαινόµενο που ισχύει σήµερα, η µε-
τακίνηση υπαλλήλου (για τον οποίο π.χ. υπάρχει καταγ-
γελία για διαφθορά) από τη ∆.Ο.Υ. στην οποία υπηρετεί,
σε άλλη ∆.Ο.Υ. εντός του ίδιου νοµού, να πρέπει να γίνει
µε τη διαδικασία της µετάθεσης. ∆ηλαδή µε ερώτηµα
προς το υπηρεσιακό συµβούλιο από τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, συνεδρίαση και απόφαση του υπηρεσιακού
συµβουλίου και ακολούθως έκδοση από τον Υπουργό Οι-

κονοµικών απόφασης µετάθεσης του υπαλλήλου, της ο-
ποίας, τις περισσότερες φορές, αναστέλλεται η εκτέλε-
ση µε απόφαση των αρµοδίων διοικητικών δικαστηρίων
για λόγους κυρίως τυπικούς. Η απαράδεκτη αυτή κατά-
σταση έχει εµπεδώσει αίσθηση ατιµωρησίας στους ε-
πίορκους υπαλλήλους ενισχύει τα κρούσµατα διαφθο-
ράς και πρέπει να εκλείψει.

Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφι-
σή του.

Αθήνα. 4 Μαΐου 2010

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ
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Α. ∆ιαµαντοπούλου ∆. Ρέππας

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
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