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ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

ΣΟ ΥΔΓΙΟ ΝΟΜΟΤ  

 

«ΔΠΔΙΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΗΡΙΞΗ 
ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» 

______________________________________________________________ 

 

Α. Γενική παροσζίαζη   

 

Με ην ρέδην Νφκνπ πνπ πξνηείλεηαη γηα ςήθηζε ζηελ Δζληθή Αληηπξνζσπεία 

ζεζκνζεηνχληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ην Πξφγξακκα αλαζεσξήζεθε ηελ 

22.11.2010 θαη πξνβιέπνληαη ζην Μλεκφλην πλελλφεζεο. Ζ Κπβέξλεζε ζην 

πιαίζην ηεο αληηκεηψπηζεο ηεο πξσηνθαλνχο νηθνλνκηθήο θαη δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο ηεο ρψξαο, ησλ δπζκελψλ ζπλζεθψλ ζηελ εγρψξηα θαη δηεζλή αγνξά 

θαη ηεο αλάγθεο πξνζηαζίαο θαη πξναγσγήο ηνπ γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, έρεη ήδε ιάβεη θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε θαηεπεηγφλησλ κέηξσλ, 

άκεζεο θαη επηηαθηηθήο αλάγθεο, γηα ηελ πεξαηηέξσ δεκνζηνλνκηθή 

πξνζαξκνγή, ηε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ηνλ εμνξζνινγηζκφ ζηε 

δηαρείξηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαη ηελ αλαδηάξζξσζε ησλ θνξέσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ πνπ είηε επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ είηε αλήθνπλ ή ειέγρνληαη κεηνρηθά απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην.  

Δμαηηίαο ηεο δεηλήο ζέζεο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ηεο ρψξαο θαη ηδίσο ηνπ 

πςεινχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ππέξνγθνπ δεκφζηνπ ρξένπο ηεο θαη θάησ απφ ην 

βάξνο ηεο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο πνπ πξνθιήζεθε εμαηηίαο απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ θαη πνπ θαηέζηεζε αδχλαηε ηελ πινπνίεζε ηνπ δαλεηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο ηεο Διιάδαο κέζσ ηεο δπλαηφηεηαο πξνζθπγήο ηεο ζηηο 

δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο, ςεθίζηεθαλ νη λφκνη 3833/2010 θαη 3845/2010.  

Ζ αλαζεψξεζε ησλ ζηνηρείσλ γηα ην έιιεηκκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απφ ηε 

Eurostat απνηχπσζε ην πξαγκαηηθφ κέγεζνο ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο  

ηεο ρψξαο έσο ην 2009. πγθεθξηκέλα ην έιιεηκκα ηνπ 2009 αλαζεσξήζεθε 

απφ ην 13,6% ζε 15,4% ηνπ ΑΔΠ θαη νθείιεηαη κεηαμχ άιισλ θαη ζηελ έληαμε 

ζην ρξένο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ ρξένπο λέσλ θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ, 

πνπ αχμεζε ην έιιεηκκα θαηά 0,7% ηνπ ΑΔΠ. Ζ αλαζεψξεζε επεξεάδεη 

πξνθαλψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζην νπνίν ελζσκαηψζεθαλ ηα 

ζπζζσξεπκέλα ρξέε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ πνπ εληάρζεθαλ ζηελ Γεληθή 

Κπβέξλεζε. Σν ρξένο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ηνπ 2009 αλαζεσξήζεθε ζε 

126,8% ηνπ ΑΔΠ απφ ην 115,4% ηνπ ΑΔΠ:  αχμεζε 11,4 κνλάδσλ ηνπ ΑΔΠ. Ζ 

αλαζεψξεζε νθείιεηαη θπξίσο ζηελ έληαμε ησλ ΓΔΚΟ ζηα ζηνηρεία Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο, απμάλνληαο ην ρξένο θαηά 7,75% ηνπ ΑΔΠ.  

 

Παξά ηελ αλαζεψξεζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δεδνκέλσλ πνπ επεξέαζε ηα 

δεκνζηνλνκηθά κεγέζε ηνπ 2010 θαη δεκηνχξγεζε κηα «λέα αθεηεξία» γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή πξνζαξκνγή, επηηεχρζεθε εληφο ηνπ 2010  κείσζε ηνπ 
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ειιείκκαηνο άλσ ησλ 14 δηζ. επξψ – κεγαιχηεξε απφ απηή ζηελ νπνία είρε 

δεζκεπηεί ε ρψξα καο– θαη ε Κπβέξλεζε ζπλερίδεη ηελ πξνζπάζεηα γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ κεζνπξφζεζκσλ δεκνζηνλνκηθψλ ζηφρσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη ηε δξαζηηθή κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο κε ζηφρν,  ην 

2014,  ην έιιεηκκα λα θηάζεη θάησ απφ ην 3% ηνπ ΑΔΠ.  

Με βάζε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο Οηθνλνκηθήο Πνιηηηθήο ην έιιεηκκα 

ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο ζα κεησζεί ζην 9,1% ηνπ ΑΔΠ, απφ 9,9% ην 2010 

θαη 14,3% ην 2009, ελψ ζε επίπεδν Γεληθήο Κπβέξλεζεο πεξηνξίδεηαη ζην 7,4% 

ηνπ ΑΔΠ απφ 9,4% ην 2010 θαη 15,4% ην 2009. 

Μεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ επηθαηξνπνηεκέλνπ Μλεκνλίνπ πλελλφεζεο ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ησλ λέσλ παξεκβάζεσλ γηα ην 2011, ζα πξνέιζεη κεηαμχ 

άιισλ θαη απφ εμνηθνλνκήζεηο απφ παξεκβάζεηο γηα ηηο ΓΔΚΟ. Ζ δηεχξπλζε 

ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε ηελ έληαμε λέσλ θνξέσλ θάλεη επηηαθηηθή ηελ 

αλάγθε γηα ζηνρεπκέλεο παξεκβάζεηο ζε ηνκείο φπνπ ήδε έρνπλ δξνκνινγεζεί 

κεηαξξπζκίζεηο,  φπσο ε εμπγίαλζε θαη αλαδηάξζξσζε ησλ ΓΔΚΟ. 

Σα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ησλ ΓΔΚΟ, επεξεάδνπλ άκεζα βαζηθά κεγέζε 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπσο ην έιιεηκκα θαη ην δεκφζην ρξένο, ηελ 

απαζρφιεζε, ηηο επελδχζεηο θαη ην ξπζκφ ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο. Απφ ηα 

θαηαγξαθέληα απνηειέζκαηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. γηα ην 2009, ν απνινγηζκφο ηνπ 

ζπλνιηθνχ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

θιείλεη κε αξλεηηθφ πξφζεκν ζηα -1.743 εθαη. Δπξψ, ελψ νη  εθηηκήζεηο γηα ην 

2010 θαη νη πξνβιέςεηο γηα ην 2011 αλέξρνληαη  ζηα  -540 εθαη. επξψ θαη ζηα 

+300 εθαη. επξψ αληίζηνηρα. ην πιαίζην απηφ, ε εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ησλ 

ΓΔΚΟ απνηειεί ζεκαληηθή πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ εθαξκνγή ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πξνγξάκκαηνο πνπ ζηνρεχεη ζηε ζπγθξάηεζε ησλ δαπαλψλ, 

ζηελ αλάθακςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ ελίζρπζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο, ζηε ζηήξημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο.  

Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ΓΔΚΟ θαηαδεηθλχνπλ φηη ηα 

ζπλνιηθά έζνδά ηνπο κεηψλνληαη ζπλερψο, ελψ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν 

θαζαξφο δαλεηζκφο ηνπο (ζχλνιν καθξνπξφζεζκσλ θαη βξαρππξφζεζκσλ 

δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ κείνλ ηακεηαθά δηαζέζηκα) ππεξβαίλεη ηα εηήζηα 

έζνδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν κέζνο κηζζφο είλαη ζρεδφλ δηπιάζηνο απφ ηνλ 

αληίζηνηρν ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα θαη θαηά 44,1% κεγαιχηεξνο ηνπ δεκνζίνπ. Γηα 

παξάδεηγκα ε ΔΘΔΛ δαπαλά ην κεγαιχηεξν πνζφ απφ φιεο ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, γηα κηζζνδνζία, 319,41 εθαη. επξψ ην 2009, ελψ ηα έζνδά ηεο 

αλέξρνληαλ ζηα 193,93 εθαη. επξψ γηα ην ίδην έηνο. 

ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη θαη νη ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ 

απνδνρψλ ζηελ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ 

Οκίινπ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ πξφζιεςε απφ ην ΗΚΑ ησλ επηηπρφλησλ ζε 

δηαγσληζκφ ηνπ ΑΔΠ ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη 

θαηάξγεζε ηζάξηζκσλ ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ Σξάπεδα.     
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ην πιαίζην ησλ δνκηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ πνπ πξνσζεί ε Κπβέξλεζε ελφςεη 

ηεο κείσζεο ησλ πξσηνγελψλ δαπαλψλ γηα ηελ κείσζε ηνπ ειιείκκαηνο θαη 

ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, θαζψο βξηζθφκαζηε ζηελ θαξδηά ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

θξίζεο πνπ ππέζηε ε ρψξα, ιακβάλνληαη κε ην παξφλ λνκνζρέδην πξφζζεηα 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο κε ηελ 

εμπγίαλζε θαη αλάπηπμε ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαζψο 

θαη θνξέσλ ηεο γεληθήο θπβέξλεζεο, εμαζθαιίδνληαο φκσο κηα δίθαηε 

ηζνξξνπία αλάκεζα ζηηο απαηηήζεηο ηνπ γεληθνχ ζπκθέξνληνο θαη ηελ αλάγθε 

πξνζηαζίαο ησλ εηζνδεκάησλ ζε βηψζηκα επίπεδα. Δπηπιένλ, γηα ηελ 

πεξαηηέξσ κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ, ζηνλ θαλφλα ησλ πξνζιήςεσλ 

(1 πξφζιεςε γηα 5 απνρσξήζεηο) ζπκπεξηιακβάλνληαη φιεο νη πξνζιήςεηο θαη 

νη δηνξηζκνί γηα ηα έηε 2011 έσο θαη 2013 ρσξίο εμαηξέζεηο, ζηηο δε πξνζιήςεηο 

ζπλππνινγίδνληαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηνλ ζηελφ δεκφζην ηνκέα θαη νη κεηαθνξέο 

θαη εληάμεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ θνξείο ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα.  

Σα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο ζπκπιεξψλνληαη απφ θνξνινγηθά 

κέηξα γηα ηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ, κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ 

ζε επηιεγκέλνπο έκκεζνπο θφξνπο. Παξάιιεια, ιακβάλνληαη θαη ζεκαληηθά 

κέηξα γηα ηελ ηφλσζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο κε ηελ ειάθξπλζε ή θαη ηελ 

απαιιαγή απφ θφξνπο, φπσο είλαη νη ξπζκίζεηο γηα ηελ κείσζε ηνπ Φ.Π.Α. ζην 

6,5%.γηα ηηο ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία, ελνηθηαδφκελα δσκάηηα, 

παξφκνηνπο ρψξνπο θαη θάκπηλγθ. ην 6,5% εληάζζνληαη θαη ηα  θάξκαθα, ηα 

εκβφιηα θαζψο επίζεο ηα βηβιία, νη εθεκεξίδεο, ηα πεξηνδηθά, ηα εηζηηήξηα 

ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη ηα βηβιία κε εηθφλεο γηα παηδηά. 

ην πιαίζην απηφ εληάζζνληαη θαη νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνπλ ειαθξχλζεηο 

θαη απαιιαγέο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα,  ε 

εμαίξεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ απφθηεζε πξψηεο θαηνηθίαο απφ ην «πφζελ 

έζρεο», ηα θίλεηξα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε απηνθηλήησλ παιαηάο ηερλνινγίαο, ε 

αλαπξνζαξκνγή ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα.    

Δπίζεο, ελαξκνλίδεηαη ε εζληθή καο λνκνζεζία «Δζληθφο Σεισλεηαθφο 

Κψδηθαο» (λ.2960/2001), κε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2010/12/ΔΔ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2010 «γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 

92/79/ΔΟΚ, 92/80/ΔΟΚ θαη 95/59/ΔΚ φζνλ αθνξά ηε δνκή θαη ηνπο 

ζπληειεζηέο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηα 

βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά θαη ηεο νδεγίαο 2008/118/ΔΚ» (EE L 

50/27.02.2010).  

ην ζρέδην λφκνπ πεξηιακβάλνληαη ξπζκίζεηο γηα ηελ δηαγξαθή ησλ 

αλεπίδεθησλ είζπξαμεο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην κε ηε ζεζκνζέηεζε  

δηαδηθαζίαο δηαγξαθήο. Απηφ θαζίζηαηαη αλαγθαίν θαζψο κε ηηο πθηζηάκελεο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ ΚΔΓΔ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηαγξαθήο 

αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απαίηεζεο, κε κφλε εμαίξεζε ηελ νίθνζελ αίηεζε 

δηαγξαθήο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ πεξίπησζε απνβηψζαληνο 

νθεηιέηε  πνπ δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη θιεξνλφκνη ηνπ έρνπλ 
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απνπνηεζεί ηελ θιεξνλνκηά. Σν πνζφ ησλ ρξεψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί  σο 

αλεπίδεθηα  είζπξαμεο  απνηειεί πνζνζηφ 73,46% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ιεμηπξνζέζκσλ ηεο 31.12.2009,  ή πνζνζηφ 49,27% ησλ εζφδσλ ηνπ ηαθηηθνχ 

Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ή πνζνζηφ 10,18% ηνπ ΑΔΠ. Καη ηα ηξία πνζνζηά 

είλαη πνιχ πςειφηεξα απφ ηνλ κέζν φξν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ε 

βειηίσζή ηνπο ζπλδέεηαη κε ηελ ζπλνιηθή πξνζπάζεηα εμπγίαλζεο ηνπ 

ραξηνθπιαθίνπ ησλ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ. Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία 

δηαγξαθήο  πξνβιέπεη ηελ ζπγθξφηεζε λέαο εηδηθήο γηα ηνλ ιφγν απηφ 

γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα ζπλεμεηάδεη φια ηα ππνβαιιφκελα 

ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα απνδεηθλχνπλ ην αλεπίδεθην 

ηεο είζπξαμεο.  

 

ηηνν  δδεεχχηηεεξξνν  θθεεθθάάιιααηηνν  ππεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη  ξξππζζκκίίζζεεηηοο  γγηηαα  ηηηηοο  ΔΔηηδδηηθθέέοο  

ΔΔππηηρρεεηηξξεεζζηηααθθέέοο  ζζππιιιιννγγηηθθέέοο  ζζππκκββάάζζεεηηοο  εεξξγγααζζίίααοο,,  ηηεε  δδηηααδδηηθθααζζίίαα  εεππίίιιππζζεεοο  

ζζππιιιιννγγηηθθψψλλ  δδηηααθθννξξψψλλ,,  γγηηαα  ηηαα  ζζέκαηα ηεο κεξηθήο απαζρφιεζεο, ηεο εθ 

πεξηηξνπήο εξγαζίαο, ηεο πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, ηεο δνθηκαζηηθήο 

πεξηφδνπ απαζρφιεζεο θαζψο θαη ηελ απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ βειηίσζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμήο ηεο.  

 

Β. Διδικόηερα επί ηοσ Κεθαλαίοσ Α΄  

 
Δπί  ηοσ Άρθροσ 1  
 

Με ηελ παράγραθο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ επαλαπξνζδηνξίδεηαη ην πεδίν 

εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 «Γεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη 

νξγαληζκνί». Με ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ λφκνπ, 

θαηαξγνχληαη φιεο νη εμαηξέζεηο πνπ ίζρπζαλ,  είηε κε εηδηθέο δηαηάμεηο,  είηε κε 

θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ εθδφζεθαλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 

απηνχ, φπσο ηζρχεη κέρξη ζήκεξα, ψζηε ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λα 

ππάγνληαη φιεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνί πνπ πιεξνχλ ηα 

θξηηήξηα ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄. Δπηπιένλ, επεηδή κε ην λ.2362/1995, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3871/2010, ηα ζηνηρεία ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο ιακβάλνληαη πιένλ ππφςε γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο, ζεσξείηαη θξίζηκν λα ππαρζεί ζηηο 

ξπζκίζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 θαη θάζε λνκηθφ πξφζσπν 

ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ είλαη θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, φπσο απηή 

νξίδεηαη κε ην άξζξν 1Β ηνπ λ.2362/1995  

Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο επνπηείαο επί ησλ 

δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.2362/1995, 

κε ηελ παράγραθο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ηα ελ ιφγσ λνκηθά πξφζσπα 

ππνρξενχληαη, εθηφο απφ ηηο εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ππνβάιινπλ 

ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ 
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Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, λα ππνβάιινπλ θαη ηξηκεληαίεο, νη νπνίεο έρνπλ 

ειεγρζεί απφ νξθσηφ ειεγθηή-ινγηζηή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ εηήζην θχθιν 

εξγαζηψλ ηνπο.  

Με ηελ παράγραθο 3, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη 

θαη επηβάιινληαη θπξψζεηο γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο πνπ δελ 

ππνβάιινπλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξψην εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ.2362/1995, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

εγθπθιίνπο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Μεηαμχ ησλ θπξψζεσλ κπνξεί λα 

είλαη θαη ε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ή θαη ηεο επηρνξήγεζεο ηνπ θνξέα.  

Με ηελ παράγραθο 4  ξπζκίδνληαη θαη’  αλαινγία πξνο ηα άξζξα 15 έσο θαη 

21 ηνπ λ. 3891/2010 ηα δεηήκαηα πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο 

Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ. Σα Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα ΑΒΔΔ 

(Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία) έρνπλ ζσξεχζεη έλα ηεξάζηην 

ρξένο, πάλσ απφ έλα δηζ. € θαη παξνπζηάδνπλ ζνβαξά ιεηηνπξγηθά 

πξνβιήκαηα.   Παξάιιεια, θαηαγξάθεηαη έλα πιενλάδνλ πξνζσπηθφ πνπ 

απμάλεη ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο εηαηξείαο ζε κηα πεξίνδν πνπ απηή δελ έρεη 

παξαγγειίεο – λέα ζπκβφιαηα. 

Δπηζεκαίλεηαη δε φηη ην πξνζσπηθφ ηεο Δηαηξείαο είλαη πιενλάδνλ ζε ζρέζε κε 

ηηο πξαγκαηηθέο παξαγσγηθέο – επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο απηήο, ιφγνο γηα 

ηνλ νπνίν είλαη αλαγθαίν λα εθαξκνζηεί θαη ζε απηήλ ην κνληέιν ηνπ ΟΔ, ψζηε 

κε ηε κεηαθνξά ηνπ πιενλάδνληνο πξνζσπηθνχ λα επηηεπρζεί εμνξζνινγηζκφο 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη παξαγσγήο. 

 

 
Δπί ηοσ Άρθροσ 2  
 

Με ην άξζξν 2 πξνζηίζεηαη ζην άξζξν ηξίην ηνπ λ.3845/2010 «Μέηξα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα θξάηε-

κέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν», παξάγξαθνη 

πνπ αθνξνχλ πεξαηηέξσ κέηξα δεκνζηνλνκηθήο πξνζαξκνγήο γηα ηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο θαζψο θαη γηα ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο.  

Με ηηο ξπζκίζεηο ηεο λέαο παξαγξάθνπ 17 ζεζπίδεηαη απφ 1.1.2011, φξην ζηηο 

ζπλνιηθέο απνδνρέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο φισλ ησλ 

απαζρνινπκέλσλ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 

ησλ απαζρνινπκέλσλ κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, ησλ θνξέσλ πνπ 

ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005 φπσο  

ηξνπνπνηήζεθε κε ην πξνεγνχκελν άξζξν, ην δεκφζην. πγθεθξηκέλα, 

θαζνξίδεηαη σο φξην ην πνζφ ησλ 4000 επξψ κεληαία, ππνινγηδφκελν ζε 

δσδεθάκελε βάζε. ην πνζφ απηφ δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα επηδφκαηα πνπ 

ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαη ηελ θαηνρή ζέζεο επζχλεο ελψ 

ν ππνινγηζκφο ηνπ γίλεηαη κεηά ηελ κείσζε ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ θαη 

πξφζζεησλ ακνηβψλ ή απνιαβψλ θαη΄ εθαξκνγή ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ 

πνπ πξνζηίζεληαη κε ην ίδην άξζξν.  
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Με εηδηθή αηηηνινγεκέλε γλψκε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ αξκφδηνπ 

θαζ’ χιελ ππνπξγνχ, χζηεξα απφ ζχκθσλε γλψκε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 

ΓΔΚΟ,  επηηξέπεηαη ε ππέξβαζε ηνπ νξίνπ απηνχ γηα ζηειέρε ησλ αλσηέξσ 

θνξέσλ, ηα νπνία θαηέρνπλ ζέζε ηδηαίηεξεο επζχλεο θαη έρνπλ εηδηθά πξνζφληα 

ή εηδηθέο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο ζηνλ θνξέα. Σν αλψηαην φξην γηα ηα ζηειέρε 

απηά δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο απνδνρέο Γεληθνχ Γξακκαηέα Τπνπξγείνπ, 

ρσξίο ηελ νηθνγελεηαθή παξνρή, ηα επηδφκαηα ενξηψλ θαη αδείαο θαζψο θαη ηα 

επηδφκαηα ησλ παξαγξάθσλ 7, 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3205/2003, φπσο 

απηέο θαζνξίδνληαη θάζε θνξά.  

Γηα ηνλ Πξφεδξν ή Γηνηθεηή ή Γηεπζχλνληα χκβνπιν, ην αλψηαην φξην 

απνδνρψλ θαη πξφζζεησλ παξνρψλ ηνπο παξακέλεη ην ίδην, φπσο έρεη 

θαζνξηζηεί κε ηηο δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.3833/2010. 

Με ηελ παξάγξαθν 18 πνπ πξνζηίζεηαη ζην άξζξν ηξίην ηνπ λ.3845/2010, 

πέξαλ ηνπ νξίνπ ζηηο απνδνρέο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηελ πξνεγνχκελε 

παξάγξαθν,  πξνβιέπεηαη θαη νξηδφληηα κείσζε 10% ησλ απνδνρψλ ηνπο 

(ηαθηηθέο απνδνρέο, απνδεκηψζεηο, επηδφκαηα νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη 

είδνπο), θαηά παξέθθιηζε νπνηαζδήπνηε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο ή ξήηξαο ή 

φξνπ ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή αηνκηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο. Απφ ην πεδίν εθαξκνγήο ηεο ελ ιφγσ 

παξαγξάθνπ εμαηξνχληαη ηα επηδφκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε θαζψο θαη κε ην αλζπγηεηλφ ή επηθίλδπλν ηεο εξγαζίαο. Δηδηθά, ην 

επίδνκα ενξηψλ θαη αδείαο ησλ απαζρνινχκελσλ ζηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο 

θαη νξγαληζκνχο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005, εθφζνλ είρε θαζνξηζηεί 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ.3845/2010, δελ 

πεξηθφπηεηαη. 

Οη πεξηθνπέο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν απηή εθαξκφδνληαη εθφζνλ 

νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο 

ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 1800 επξψ ην κήλα, ππνινγηδφκελν ζε δσδεθάκελε 

βάζε. Αλ ππεξβαίλνπλ ην φξην απηφ, ε κείσζε δηελεξγείηαη κέρξη ηνπ πνζνχ 

απηνχ. ην πνζφ ησλ 1800 επξψ ζπλππνινγίδνληαη θαη ηα επηδφκαηα πνπ 

εμαηξνχληαη απφ ηελ πεξηθνπή ηνπ 10%.  

Με ηελ λέα παξάγξαθν 19, πξνθεηκέλνπ λα ηεζεί πεξηνξηζκφο ζηηο δαπάλεο γηα 

ππεξσξίεο, ππεξεξγαζία θαη εθηφο έδξαο κεηαθηλήζεηο θαη νδνηπνξηθά, ηίζεηαη 

πιαθφλ ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ ξπζκίζεσλ 

απηψλ.  πγθεθξηκέλα, νη ελ ιφγσ ακνηβέο δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβαίλνπλ, ζε 

επίπεδν θνξέα, εηεζίσο ην 10% ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο πξνεγνχκελεο 

παξαγξάθνπο απνδνρψλ, επηδνκάησλ απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ πνπ 

θαηαβάιινληαη απφ ηνλ θνξέα ζε εηήζηα βάζε, κεηά ηελ κείσζή ηνπο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ. 

Ζ παξάγξαθνο 20 πξνβιέπεη φηη νη ξπζκίζεηο ησλ παξαγξάθσλ 17 έσο 19 

θαηηζρχνπλ θάζε γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο ή ξήηξαο ή φξνπ ζπιινγηθήο ή 

θιαδηθήο ή επηρεηξεζηαθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή 

αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο ελψ θάζε αληίζεηε ξχζκηζε, κε ηελ 
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νπνία ζεζπίδεηαη ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 17 

θαηαξγείηαη θαη ηπρφλ απνδνρέο, πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο 

αλαπξνζαξκφδνληαη απηνδίθαηα ζην αληίζηνηρν φξην. 

Σέινο, κε ηε λέα παξάγξαθν 21 πνπ πξνζηίζεηαη κε ην παξφλ άξζξν, 

πξνζδηνξίδνληαη νη απνδνρέο ησλ κεηαηαζζνκέλσλ ή κεηαθεξνκέλσλ κε 

νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο,  απφ θαη πξνο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ή δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ θαηά ηελ έλλνηα ησλ 

παξαγξάθσλ 1, 2, 3 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ.3429/2005 ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη θπξίσο 

απφ Ο.Σ.Α. θαη Ο.Κ.Α. Δηδηθφηεξα, πξνβιέπεηαη φηη ζηνπο ελ ιφγσ ππάιιεινπο 

ζα θαηαβάιιεηαη ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο λέαο ηνπο ζέζεο, ελψ ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ειάκβαλαλ επηπιένλ απνδνρέο ζηνλ θνξέα απφ ηνλ νπνίν 

κεηαηάρζεθαλ ή κεηαθέξζεθαλ, νη απνδνρέο απηέο δελ δηαηεξνχληαη σο 

πξνζσπηθή δηαθνξά. Ζ ηζρχο ηεο δηάηαμεο απηήο αξρίδεη απφ 1.1.2011 ελψ 

ηπρφλ θαηαβιεζείζα πξνζσπηθή δηαθνξά δελ αλαδεηείηαη. ην πεδίν ηεο 

ξχζκηζεο πεξηιακβάλνληαη νη  κεηαηαρζέληεο ή κεηαθεξζέληεο απφ 1.1.2010 

θαη εθεμήο.    

 

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 3  
 

Με ην ελ ιφγσ άξζξν θαζνξίδεηαη ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηεο Κπβέξλεζεο 

κέρξη ηέινπο ηνπ έηνπο 2011. Δηδηθφηεξα, κε ηηο παραγράθοσς 1 και 2 

πξνβιέπεηαη φηη γηα ην έηνο 2011 απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε αχμεζε ησλ 

απνδνρψλ ησλ ιεηηνπξγψλ, ππαιιήισλ θαη εξγαδνκέλσλ θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν θαη κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο ζην Γεκφζην ελ γέλεη, ηα 

.Ν.Π.Γ.Γ., ηνπο Ο.Σ.Α. θαζψο θαη ηα Ν.Π.Η.Γ. πνπ αλήθνπλ ζε ΟΣΑ ή ΟΚΑ ή 

επηρνξεγνχληαη ηαθηηθά απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ ζε πνζνζηφ 

ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο, θαζψο θαη ζηηο δεκφζηεο 

επηρεηξήζεηο, Ν.Π.Η.Γ. θαη νξγαληζκνχο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ 

λφκνπ απηνχ, θαιχπηνληαο θάζε ζπλνκνιφγεζε απμήζεσλ πνπ γίλεηαη κε 

γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε λφκνπ ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 

δηαηηεηηθήο απφθαζεο, ππνπξγηθήο απφθαζεο ή νπνηνπδήπνηε είδνπο 

δηνηθεηηθήο πξάμεο θαλνληζηηθνχ ραξαθηήξα ή κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή 

ζπκθσλία θαη αθνξά ζε απνδνρέο, δειαδή κηζζνχο, εκεξνκίζζηα, σξνκίζζηα, 

επηδφκαηα, βνεζήκαηα ή κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία (κπφλνπο θ.ιπ.) ή 

κνξθή, είηε κε αχμεζε πθηζηάκελσλ είηε κε ζέζπηζε ή ζπλνκνιφγεζε λέσλ 

ηέηνησλ απνδνρψλ ή παξνρψλ, θαηαξγψληαο θάζε άιιε αληίζεηε δηάηαμε. 

Δηδηθά ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζπλνιηθψλ απνδνρψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ λ.3429/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 

3 ηνπ λνκνζρεδίνπ, ιακβάλνληαη ππφςε νη κεηψζεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ 

άξζξνπ. 
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Δμαίξεζε πξνβιέπεηαη κφλν γηα ηηο απμήζεηο απνδνρψλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ή ηε κηζζνινγηθή ή ππεξεζηαθή εμέιημε ησλ 

πξνζψπσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ. 

 Με ηελ παράγραθο 3 ηνπ ελ ιφγσ άξζξνπ, πέξαλ ησλ θπξψζεσλ πνπ 

επηβάιινληαη κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.3833/2010 ζηνπο  

δηνηθεηέο, πξνέδξνπο, δηεπζχλνληεο ζπκβνχινπο θαη ζηα κέιε Γηνηθεηηθψλ 

πκβνπιίσλ ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν ησλ 

ξπζκίζεσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, πξνβιέπεηαη επηπιένλ θαη θαηαγγειία ηεο 

ζχκβαζεο ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ κε ηνλ θνξέα  θαζψο θαη ιήμε ηεο 

ζεηείαο ηνπ πξνέδξνπ, αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ ηνπ Γ ηνπ θνξέα, ζε 

πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ αιιά θαη 

ησλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ. Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ε ιήμε 

ηεο ζεηείαο, δηελεξγείηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ 

εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο ΓΔΚΟ, αδεκίσο γηα ηνλ θνξέα. 

Με ηελ παράγραθο 4 θαηαξγνχληαη νη εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα πέληε πξνο 

έλα ζηηο πξνζιήςεηο ζην δεκφζην ηνκέα (1 πξφζιεςε γηα θάζε πέληε 

απνρσξήζεηο)  θαηά ηα έηε 2011 έσο θαη 2013 θαη πξνβιέπεηαη φηη ζηνλ 

θαλφλα έλα πξνο πέληε ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηνλ ζηελφ δεκφζην ηνκέα θαη 

ηπρφλ κεηαθνξέο θαη εληάμεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ δηθαίνπ απφ ηνπο θνξείο 

ησλ πεξηπηψζεσλ ζη) έσο θαη ζ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ 

λ.2190/1994.  

 

Σέινο, ζεζπίδεηαη πεξηνξηζκφο θαη ζηηο πξνζιήςεηο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε 

εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη ζηηο ζπκβάζεηο κίζζσζεο 

έξγνπ γηα ην έηνο 2011, θαηά 15% ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο εγθξίζεηο ηνπ 

έηνπο 2010. 

 
 
Δπί ηοσ Άρθροσ 4    
 
Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παραγράθων 1 έως και 5 απμάλεηαη ν 

κεησκέλνο ζπληειεζηήο Φ.Π.Α. απφ 11% ζε 13% θαη ν ππεξκεησκέλνο απφ 

5,5% ζε 6,5% γηα λα αληηκεησπηζηνχλ νη δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο δεδνκέλεο 

ηεο θξίζηκεο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ βξίζθεηαη ε ρψξα καο. Ζ αχμεζε απηή 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα εμεπξεζνχλ  ηα αλαγθαία έζνδα θαη 

ηαπηφρξνλα λα απνθεπρζεί ε καδηθή κεηάηαμε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ απφ ην 

11% ζην 23%. 

Σαπηφρξνλα γηα ιφγνπο αλαπηπμηαθνχο θαη βειηίσζεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο 

ηνπ ηνπξηζηηθνχ ηνκέα εληάζζνληαη νη ππεξεζίεο δηακνλήο ζε μελνδνρεία, 

ελνηθηαδφκελα δσκάηηα,  παξφκνηνπο ρψξνπο θαη θάκπηλγθ ζην 6,5%.  

Δπηπιένλ, εληάζζνληαη ζηνλ ππεξκεησκέλν ζπληειεζηή 6,5%  ηα  θάξκαθα θαη 

ηα εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ κε ζθνπφ ηελ ειάθξπλζε ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ. 



9 
 

εκεηψλεηαη φηη ζην ζπληειεζηή 6,5% παξακέλνπλ ηα βηβιία, νη εθεκεξίδεο, ηα 

πεξηνδηθά, ηα εηζηηήξηα ζεαηξηθψλ παξαζηάζεσλ θαη επηπιένλ εληάζζνληαη ηα 

βηβιία κε εηθφλεο γηα παηδηά. 

Γηεπθξηλίδεηαη φηη γηα ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, πνπ ηζρχεη κεησκέλνο ζπληειεζηήο 

θαηά 30%, νη εθαξκνζηένη ζπληειεζηέο Φ.Π.Α. αληίζηνηρα είλαη ν κελ κεησκέλνο 

9% (απφ 13% ζηε ινηπή Διιάδα) θαη ν ππεξκεησκέλνο 5% (απφ 6,5% ζηε 

ινηπή Διιάδα).  

Με ηηο ξπζκίζεηο ηεο παξαγξάθνπ 7 παξαηείλεηαη φπσο θαη γηα ηηο ππνζέζεηο 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ε πξνζεζκία παξαγξαθήο ησλ ππνζέζεσλ 

θνξνινγίαο θεθαιαίνπ κέρξη 31.12.2011.    

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 5    

 
Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παραγράθοσ 1, θαηαξγείηαη ε εμνκνίσζε 

ησλ ζπληειεζηψλ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο κε δηαδηθαζία επηζηξνθήο θφξνπ απνθιεηζηηθά γηα ην 

πεηξέιαην ζέξκαλζεο θαη επηβάιιεηαη απεπζείαο ζην πεηξέιαην ζέξκαλζεο πνπ 

ηίζεηαη ζε αλάισζε θαηά ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ ηελ 15ε Οθησβξίνπ κέρξη θαη 

ηελ 30ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ζπληειεζηήο Δ.Φ.Κ., ν νπνίνο νξίδεηαη ζε είθνζη 

έλα (21) επξψ ην ρηιηφιηηξν. 

Με ην σο άλσ κέηξν επηηπγράλεηαη ε απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο δηάζεζεο ηνπ 

πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) ζέξκαλζεο ζηνπο θαηαλαισηέο, ελψ 

παξακέλεη, ράξηλ ειέγρνπ ηεο λφκηκεο δηάζεζεο θαη ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ 

ζέξκαλζεο, ε ππνρξέσζε ησλ επηηεδεπκαηηψλ ΓΗ.ΠΔ.ΘΔ λα θαηαρσξνχλ 

αλειιηπψο θαη κε αθξίβεηα, ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο  

Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο πνπ ηεξείηαη ζηελ Γ.Γ.Π.., φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχλ γηα ην σο άλσ πξντφλ απφ ηελ θαηάζεζε ηεο Γήισζεο 

Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Γ.Δ.Φ.Κ.) κέρξη θαη ηε δηάζεζή ηνπ ζηελ ηειηθή 

θαηαλάισζε. 

Με ηελ απινπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο επηηπγράλεηαη αθελφο ε απαιιαγή ησλ 

δηαθηλεηψλ πεηξειαίνπ πνπ δηαζέηνπλ πεηξέιαην ζέξκαλζεο ζηνπο  

θαηαλαισηέο (πξαηεξηνχρνη πγξψλ θαπζίκσλ θιπ) απφ ηελ ππνρξέσζε 

αγνξάο ηνπ ελ ιφγσ θαπζίκνπ κε πςειφ ζπληειεζηή Δ.Φ.Κ. θαη δηάζεζή ηνπ κε 

ρακειφ, αλακέλνληαο ζηε ζπλέρεηα ηελ επηζηξνθή ηεο δηαθνξάο ηνπ θφξνπ, 

αθεηέξνπ απφ κέξνπο ηνπ Γεκνζίνπ ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηνηθεηηθήο  

δηαρείξηζεο φπσο πξνκήζεηα ηξαπεδψλ, θφζηνο απνζήθεπζεο θαη θχιαμεο 

θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ,  απαζρφιεζεο κεγάινπ αξηζκνχ ππαιιήισλ. 

  

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παραγράθοσ 2, θαηαξγείηαη ε δεθαήκεξε 

πίζησζε γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ ηεο 

Γήισζεο Δ.Φ.Κ. (Γ.Δ.Φ.Κ.) ε νπνία είρε πξνβιεθζεί εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε 

ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ιφγσ ηνπ γεγνλφηνο φηη ην ελ ιφγσ πξντφλ 



10 
 

ηεισληδφηαλ απφ 15 Φεβξνπαξίνπ 2008, κε ηνλ πςειφ –εμνκνησκέλν κε ην 

πεηξέιαην θίλεζεο, ζπληειεζηή. 

Με ηελ θαηάξγεζε ηεο εμνκνίσζεο ησλ ζπληειεζηψλ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ 

παξάγξαθν 1, εθιείπνπλ θαη νη ιφγνη ηεο δηαθνξεηηθήο αληηκεηψπηζεο ησλ δχν 

πξντφλησλ (πεηξέιαην θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο) αλαθνξηθά κε ην ρξνληθφ ζεκείν 

γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θνξνινγηθψλ θαη ινηπψλ επηβαξχλζεσλ . 

Οκνίσο δηαγξάθεηαη θαη ε παξάγξαθνο 6, ιφγσ ηεο θαηάξγεζεο ηεο 

δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο εηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο. 

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παραγράθοσ 3 πξνβιέπνληαη θπξψζεηο γηα 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, ην νπνίν επηβαξχλεηαη κε 

ρακειφ ζπληειεζηή Δ.Φ.Κ., δηαθηλεζεί ή θαηέρεηαη ή ρξεζηκνπνηεζεί ρσξίο λα 

ηεξεζνχλ νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν. 2960/2001, φπσο πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, επηθπιαζζνκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ πεξί ιαζξεκπνξίαο γηα ηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δηέθπγαλ ή έγηλε απφπεηξα δηαθπγήο δαζκνθνξνινγηθψλ 

επηβαξχλζεσλ. 

Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο ησλ παραγράθων 4, 5 και 6 επέξρνληαη 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ λ.3634/2008 πξνο ελαξκφληζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ 

απηνχ κε ηηο λέεο πξνηεηλφκελεο ξπζκίζεηο ηεο  παξαγξάθνπ 1 ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ θαη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ην πξνεγνχκελν θαζεζηψο επηζηξνθήο 

Δ.Φ.Κ. ζην λέν θαζεζηψο παξαθνινχζεζεο ηνπ θφξνπ απηνχ. 

ηελ παράγραθο 7 πξνβιέπεηαη ε δηαρείξηζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ ζα 

ππάξμνπλ κεηά ηελ ιήμε ηεο δηαδηθαζίαο επηζηξνθήο ηνπ Δ.Φ.Κ., φπσο 

πξνβιεπφηαλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.3634/2008 θαη εηδηθφηεξα ηελ 

ηαθηνπνίεζή ηνπο ζχκθσλα κε ηηο πξντζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη βάζεη ησλ 

απνθάζεσλ πνπ εθδφζεθαλ ζε εθηέιεζε απηψλ.     

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 6   

Ζ Οδεγία 2010/12/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2010,  εθδφζεθε 

κεηά απφ εκπεξηζηαησκέλε επαλεμέηαζε ησλ ζπληειεζηψλ θαη ηεο δνκήο ησλ 

εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζηα πξντφληα θαπλνχ, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ 

ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νδεγίαο 92/79/ΔΟΚ «γηα ηελ πξνζέγγηζε ησλ 

θφξσλ ζηα ηζηγάξα» θαη ηνπ άξζξνπ 4 ηεο νδεγίαο 92/80/ΔΟΚ «γηα ηελ 

πξνζέγγηζε ησλ θφξσλ ζηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά εθηφο ησλ ηζηγάξσλ». 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο απηέο, θάζε ηέζζεξα ρξφληα, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

ππνβάιιεη ζην πκβνχιην έθζεζε θαη ελδερνκέλσο πξφηαζε ζρεηηθά κε ηνπο 

ζπληειεζηέο θαη ηε δνκή ησλ εηδηθψλ θφξσλ θαηαλάισζεο. ηελ έθζεζε ηεο 

Δπηηξνπήο θαη θαηά ηελ εμέηαζε ηνπ ζέκαηνο απφ ην πκβνχιην ιακβάλνληαη 

ππφςε ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο, ηα πξαγκαηηθά επίπεδα ηνπ 

εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, θαζψο θαη νη επξχηεξνη ζηφρνη ηεο ζπλζήθεο.  

Ζ  αλάγθε αλαζεψξεζεο ησλ Οδεγηψλ 92/79/ΔΟΚ, 92/80/ΔΟΚ, 95/59/ΔΚ θαη 

2008/118/ΔΚ, πξνέθπςε θπξίσο γηα λα εμαζθαιηζζεί ε εχξπζκε θαη νκαιή 

ιεηηνπξγία ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο κέζσ ηεο πεξαηηέξσ ζχγθιηζεο ησλ 
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θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ, παξάιιεια κε ηελ 

αχμεζε ησλ ειάρηζησλ επηπέδσλ θνξνινγίαο πνπ ηζρχνπλ ζηελ Δ.Δ. 

Δπηπιένλ, κε δεδνκέλν φηη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα είλαη  ζπκβαιιφκελν κέξνο 

ζηε ζχκβαζε- πιαίζην γηα ηνλ έιεγρν ηνπ θαπλνχ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ 

Τγείαο θαη φηη ην επίπεδν θνξνινγίαο απνηειεί βαζηθή ζπληζηψζα ηεο ηηκήο ησλ 

πξντφλησλ θαπλνχ, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο επεξεάδεη ηηο θαπληζηηθέο ζπλήζεηεο 

ησλ θαηαλαισηψλ, ζθνπφο ηεο αλαζεψξεζεο είλαη λα εμαζθαιηζηεί έλα πςειφ 

επίπεδν πξνζηαζίαο ηεο πγείαο, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 168 ηεο 

ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Ζ ελαξκφληζε πξνο ηελ λέα 

Οδεγία επηηπγράλεηαη κε ηξνπνπνίεζε ή αληηθαηάζηαζε νξηζκέλσλ άξζξσλ ηνπ 

ηξίηνπ κέξνπο ηνπ λ.2960/2001 «Δζληθφο Σεισλεηαθφο Κψδηθαο», ελψ δελ 

ηξνπνπνηνχληαη νη δηαηάμεηο πνπ δελ ζίγνληαη βάζεη ηεο λέαο Οδεγίαο. 

Διδικόηερα κε ηελ παράγραθο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ε 

πεξίπησζε β) ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ Δ.Σ.Κ., ζρεηηθά κε ηα είδε ησλ 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα αληηθαζίζηαηαη ν φξνο «ηα 

πνχξα θαη ηα ζηγαξίιινο» απφ ηνλ φξν «ηα πνχξα θαη ηα πνπξάθηα», ιφγσ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ φξνπ απηνχ κε ηε λέα Οδεγία, πξνο ελαξκφληζε κε ηε 

πεξηγξαθή ηνπ Κνηλνχ Γαζκνινγίνπ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 

(πλδπαζκέλε Ολνκαηνινγία, Καλ. 2658/87 ηνπ πκβνπιίνπ). 

 

Με ηελ παράγραθο 2 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 95 ηνπ 

Δ.Σ.Κ. θαη αλαδηαηππψλνληαη νη νξηζκνί γηα ηα πνχξα ή ηα πνπξάθηα, ην 

ιεπηνθνκκέλν θαπλφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ησλ ρεηξνπνίεησλ 

ηζηγάξσλ θαη ηα άιια θαπλά γηα θάπληζκα, ψζηε λα ζπκθσλνχλ κε ηνπο 

νξηζκνχο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηε λέα Οδεγία. Ζ αλαδηαηχπσζε ησλ 

νξηζκψλ απηψλ έγηλε πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αθξηβέζηεξε δηάθξηζε κεηαμχ 

ησλ ελ ιφγσ πξντφλησλ θαη λα απνθεχγεηαη ε άηνπε θνξνιφγεζε, θαζψο 

έρνπλ εκθαληζηεί ζηελ αγνξά νξηζκέλα λέα πξντφληα ησλ νπνίσλ ν 

δηαρσξηζκφο δελ είλαη απφιπηα επρεξήο.  

 

Με ηελ παράγραθο 3 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 1 ηνπ 

άξζξνπ 96 ηνπ Δ.Σ.Κ., ζρεηηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφξνπ ησλ 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ θαη ζπγθεθξηκέλα εηζάγεηαη ν λένο φξνο ηεο 

«ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο» ησλ ηζηγάξσλ, σο πνζνζηφ επί 

ηεο νπνίαο νξίδεηαη ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ησλ ηζηγάξσλ, ιφγσ 

αληηθαηάζηαζεο ηνπ φξνπ ηεο πιένλ δεηνχκελεο ηηκήο κε ηελ λέα Οδεγία.  

 

Με ηελ παράγραθο 4 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη  ην άξζξν 97 ηνπ 

Δ.Σ.Κ., ζρεηηθά κε ηε βάζε ππνινγηζκνχ θαη ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ.  

πγθεθξηκέλα αλαδηαηππψλνληαη νη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ ππφ 

αληηθαηάζηαζε άξζξνπ, φζνλ αθνξά ζηα ηζηγάξα, ψζηε λα αληηθαηαζηαζεί ν 

φξνο ηεο πιένλ δεηνχκελεο θαηεγνξίαο ηηκψλ κε ηνλ φξν ηεο ζηαζκηζκέλεο 
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κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζήο ηνπο. Γηα ηνλ ίδην ιφγν αλαδηαηππψλνληαη ηα 

εδάθηα ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη παξάιιεια αλαπξνζαξκφδεηαη ν εηδηθφο θφξνο 

θαηαλάισζεο ησλ ηζηγάξσλ θαη ηνπ θαπλνχ θαπλίζκαηνο . πγθεθξηκέλα 

κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα ηζηγάξα απφ 

67% ζε 65% θαη απμάλεηαη ν πάγηνο θφξνο απφ 10% ζε 15%. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή απνζθνπεί ζηελ εμαζθάιηζε ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ ζηελ παξαγσγή θαη δηαθίλεζε ησλ 

πξντφλησλ θαπλνχ.  

ηε λέα παξάγξαθν 2 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη πιένλ 

νη δηαηάμεηο ηεο πεξίπησζεο α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε 

άξζξνπ, φζνλ αθνξά ηα πνχξα θαη ηα πνπξάθηα, ρσξίο θακία αιιαγή. 

ηε λέα παξάγξαθν 3 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη πιένλ 

νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε βάζε ππνινγηζκνχ θαη ζην ζπληειεζηή ηνπ 

θφξνπ ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ 

(ζηξηθηψλ) ηζηγάξσλ (δηαρσξίδεηαη ε πεξίπησζε β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ 

ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ). 

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 

ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ 

ηζηγάξσλ απφ 69% ζε 67% θαη παξάιιεια θαζνξίδνληαη ειάρηζηα επίπεδα 

θνξνινγίαο ηνπ (75% επί ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο), 

γηα λα πξνζεγγίζνπλ ηα ειάρηζηα επίπεδα πνπ εθαξκφδνληαη ζήκεξα ζηα 

ηζηγάξα, ψζηε λα ιεθζεί ππφςε θαιχηεξα ην επίπεδν αληαγσληζκνχ πνπ 

πθίζηαηαη κεηαμχ ησλ δχν πξντφλησλ, ην νπνίν αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα 

παξαηεξνχκελα θαηαλαισηηθά πξφηππα, θαζψο θαη ν εμίζνπ επηβιαβήο 

ραξαθηήξαο ηνπο.  

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ 

θαπλνχ γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ) ηζηγάξσλ θαη ν ηξφπνο 

θαζνξηζκνχ απηήο.  

ηε λέα παξάγξαθν 4 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ πεξηιακβάλνληαη πιένλ 

νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηε βάζε ππνινγηζκνχ θαη ζην ζπληειεζηή ηνπ 

θφξνπ ησλ άιισλ θαπλψλ γηα θάπληζκα (δηαρσξίδεηαη ε πεξίπησζε β) ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ).  

Με ηηο λέεο δηαηάμεηο κεηψλεηαη ν ζπληειεζηήο εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο ζηα 

άιια θαπλά γηα θάπληζκα απφ 69% ζε 67% θαη θαζνξίδεηαη ειάρηζην επίπεδν 

θνξνινγίαο 75% επί ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο, φπσο 

θαη γηα ην ιεπηνθνκκέλν θαπλφ  θαηαζθεπήο ρεηξνπνίεησλ ηζηγάξσλ. 

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

ππνινγηζκνχ ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ  άιισλ 

θαπλψλ γηα θάπληζκα θαη ν ηξφπνο θαζνξηζκνχ απηήο.  



13 
 

Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 5 ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη πιένλ νη δηαηάμεηο 

ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ, νη ζρεηηθέο κε ηε βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ πνπ παξάγνληαη 

θαηφπηλ εηδηθήο παξαγγειίαο θαη δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξία, ρσξίο θακία 

αιιαγή, ελψ νη δηαηάμεηο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ νη ζρεηηθέο κε ηα πξντφληα πνπ 

δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά δσξεάλ γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο, ζπζθεπαζκέλα ζε 

ιεπθά παθέηα θαηαξγνχληαη. 

Ζ αλάγθε θαηάξγεζεο ησλ δηαηάμεσλ απηψλ πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ε 

δσξεάλ δηάζεζε ησλ πξντφλησλ απηψλ απαγνξεχεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3730/08 «πεξί πξνζηαζίαο αλειίθσλ 

απφ ηνλ θαπλφ θαη ηα αιθννινχρα πνηά θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

Δηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 6 ζηελ νπνία κεηαθέξνληαη ηξνπνπνηεκέλεο νη 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ ππφ αληηθαηάζηαζε άξζξνπ, ζρεηηθά κε ηε 

βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ιαζξεκπνξίαο θαη δελ έρεη θαζνξηζηεί ε ηηκή ιηαληθήο 

πψιεζήο ηνπο, δειαδή δελ δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε.  

Ζ ηξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ απηψλ θαζίζηαηαη αλαγθαία θαη’ αξράο γηα λα 

αληηθαηαζηαζεί ν φξνο ηεο πιένλ δεηνχκελεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ 

ηζηγάξσλ κε ηνλ φξν ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο  απηψλ. 

Δπηπιένλ, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο θαζνξίδεηαη ε ζηαζκηζκέλε 

κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο πνπ ηζρχεη θάζε θνξά αλά είδνο πξντφληνο, 

πξνζαπμεκέλε θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%), σο βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ 

γηα ην ιεπηνθνκκέλν θαπλφ γηα ζηξηθηά ηζηγάξα θαη ηα άιια θαπλά γηα 

θάπληζκα πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ιαζξεκπνξίαο θαη δελ έρεη θαζνξηζηεί ε 

ηηκή ιηαληθήο πψιεζήο ηνπο, γηα ιφγνπο νκνηφκνξθεο εθαξκνγήο θαη 

δηαθάλεηαο σο πξνο ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ. Οη δηαηάμεηο ηεο ππφ 

αληηθαηάζηαζε παξαγξάθνπ ζρεηηθά κε ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ 

πξνθεηκέλνπ γηα πνχξα ή πνπξάθηα κεηαθέξνληαη απηνχζηεο.  

Σέινο, εηζάγεηαη λέα παξάγξαθνο 7, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ε 

βάζε ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ πνπ 

δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο αλαζηνιήο θαη δελ έρεη θαζνξηζηεί ε ηηκή ιηαληθήο 

πψιεζήο ηνπο, δειαδή δελ δηαηίζεληαη ζηελ εγρψξηα θαηαλάισζε.  

Ζ εηζαγσγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο θξίλεηαη αλαγθαία γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

απαηηείηαη ν θαζνξηζκφο ηεο εγγχεζεο, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 112, ν ππνινγηζκφο ηεο νπνίαο γίλεηαη βάζεη ησλ 

θνξνινγηθψλ επηβαξχλζεσλ πνπ αλαινγνχλ ζηα αλσηέξσ πξντφληα. Ζ βάζε 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ησλ πξντφλησλ απηψλ πξνηείλεηαη θαη’ αλαινγία κε 

ηα πξντφληα ηεο παξαγξάθνπ 6.  

 

Με ηελ παράγραθο 5 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη ην άξζξν 99 ηνπ 

Δ.Σ.Κ., αλαθνξηθά κε ην κήθνο ησλ ηζηγάξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ 

θαη  ζπγθεθξηκέλα θαζνξίδνληαη εθ λένπ ηα κήθε αλάινγα κε ηα νπνία  ηα 
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ηζηγάξα ζεσξνχληαη σο έλα, δχν ή πεξηζζφηεξα, ιφγσ αιιαγήο ησλ 

πξνβιεπνκέλσλ νξίσλ κήθνπο κε ηε λέα Οδεγία, πνπ έγηλε γηα ιφγνπο 

νκνηφκνξθεο θαη δίθαηεο θνξνιφγεζεο, πξνο απνθπγή θαηλνκέλσλ 

θαηαζηξαηήγεζεο ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο θαη ελδερφκελε 

απψιεηα εζφδσλ. 

 

Με ηελ παράγραθο 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ αληηθαζίζηαηαη κηα θξάζε ηνπ 

πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 104, αλαθνξηθά κε ηηο πεξηπηψζεηο 

ζηηο νπνίεο ρνξεγείηαη πίζησζε ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 

βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ, κε ηελ νπνία γίλεηαη παξαπνκπή ζηελ 

παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ Δ.Σ.Κ. Ζ αληηθαηάζηαζε απηή θαζίζηαηαη 

απαξαίηεηε θαζφζνλ εθ παξαδξνκήο δελ πεξηειήθζε ζηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ 

Δ.Σ.Κ. πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 85 ηνπ 

λ.3842/2010 (Α’ 58), κε ηηο νπνίεο αληηθαηαζηάζεθε ζην ζχλνιφ ηνπ θαη ην 

άξζξν 54 ηνπ Δ.Σ.Κ.  

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 7   

 

Σα ιεμηπξφζεζκα ρξέε πξνο ην Γεκφζην, πνπ είλαη βεβαησκέλα ζηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο (Γ.Ο.Τ.),  αλέξρνληαη ζήκεξα, κε βάζε ηελ 31.12.2009 

ζε 32.564.129.627 επξψ. Απφ ην πνζφ απηφ, έρεη ραξαθηεξηζηεί απφ ηηο ίδηεο 

ηηο ππεξεζίεο σο αλεπίδεθην είζπξαμεο πνζφ 23.920.631.933 επξψ. Γηα ην 

ραξαθηεξηζκφ ησλ ρξεψλ απηψλ, σο αλεπίδεθησλ είζπξαμεο, ηεθκαίξεηαη φηη 

έρνπλ γίλεη απφ ηηο ππεξεζίεο ελέξγεηεο απφ ηηο νπνίεο δελ πξνέθπςε 

δπλαηφηεηα είζπξαμεο. Καη’ ειάρηζηνλ ζα πξέπεη λα έρεη γίλεη έξεπλα γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ νθεηιεηψλ θαη ησλ ινηπψλ πξνζψπσλ πνπ επζχλνληαη 

αιιειέγγπα κε ην λνκηθφ πξφζσπν γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ρξεψλ, νη νπνίνη, είηε 

δελ έρνπλ αλεπξεζεί ή εθφζνλ αλεπξέζεθαλ, δελ είλαη θάηνρνη πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ πνπ λα θαιχπηνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ηνπ ρξένπο.  

Με ηηο πθηζηάκελεο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ ΚΔΓΔ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα 

δηαγξαθήο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απαίηεζεο, κε κφλε εμαίξεζε ηελ νίθνζελ 

αίηεζε δηαγξαθήο ηνπ πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Ο.Τ. ζηελ πεξίπησζε 

απνβηψζαληνο νθεηιέηε  πνπ δελ έρεη πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη νη θιεξνλφκνη 

ηνπ έρνπλ απνπνηεζεί ηελ θιεξνλνκηά. 

 

Ζ πξνηεηλφκελε δηαδηθαζία δηαγξαθήο  πξνβιέπεη ηελ ζπγθξφηεζε λέαο εηδηθήο 

γηα ηνλ ιφγν απηφ γλσκνδνηηθήο επηηξνπήο, ε νπνία ζα ζπλεμεηάδεη φια ηα 

ππνβαιιφκελα ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα ηεθκεξηψλνπλ θαη λα απνδεηθλχνπλ 

ην αλεπίδεθην ηεο είζπξαμεο. Με ηηο πξνηεηλφκελεο δηαηάμεηο επηηξέπεηαη  ε 

ππνβνιή απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ (ή άιιεο Τπεξεζίαο φπσο 

απηή ζην κέιινλ ζα πξνζδηνξηζηεί) αίηεζεο δηαγξαθήο πνπ ζα έρεη ζπληαρζεί 

απφ ην θαζ’ χιελ αξκφδην ηκήκα (ζήκεξα Γηθαζηηθφ) θαη ζα ζπλππνγξάθεηαη 

σο πξνο ηελ νξζφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ ελεξγεηψλ απφ ηνλ αξκφδην 

Οηθνλνκηθφ Δπηζεσξεηή. Ζ αίηεζε ζα ππνβάιιεηαη κε ηα πιήξε ζηνηρεία απφ 
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ηα νπνία ζα απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ είζπξαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο δηαγξαθή νθεηιήο θαη δελ ππάξρεη 

θακία πεγή απνπιεξσκήο ηεο. Έιεγρνο θαη επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

ππνβαιιφκελνπ θαθέινπ ζα γίλεηαη θαη απφ ηελ εθάζηνηε αξκφδηα Κεληξηθή 

Τπεξεζία (ζήκεξα Γηεχζπλζε Γεκνζίσλ Δζφδσλ), ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη 

δηα ηνπ Γηεπζπληή ηεο ζηελ Δπηηξνπή ηελ δηαγξαθή. 

Δθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα κεξηθήο είζπξαμεο, δελ ρσξεί ππνβνιή αηηήζεσο 

δηαγξαθήο.  

Γηα ηελ πιήξε θαηνρχξσζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ, κε ηελ δηάηαμε 

εηζάγεηαη θαη δηαδηθαζία αλαβίσζεο ησλ νθεηιψλ ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε 

πξνθχςεη δπλαηφηεηα έζησ θαη κεξηθήο είζπξαμεο ηεο δηαγξαθείζαο 

απαίηεζεο.  

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 8   

 

Με ηελ παράγραθο 1 ηεο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνίεζεο ζθνπείηαη ε 

θνξνινγηθή ειάθξπλζε γηα ηνλ νηθηαθφ θαηαλαισηή, αθνχ κεηψλεηαη θαηά 50% 

ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρξήζε, κε παξάιιειε αχμεζε 

ηνπ ΔΦΚ ζηηο ινηπέο ρξήζεηο πιελ ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζε θαηαλαισηέο πςειήο 

ηάζεο, πνπ απνηεινχλ ηελ πξσηνγελή παξαγσγή ηεο ρψξαο θαη είλαη 

ηδηαηηέξσο ελεξγνβφξεο.  

Με ηελ παράγραθο 2 εληζρχεηαη ε ειιεληθή γεσξγία κε ηελ απαιιαγή ηεο απφ 

ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί.   

Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο παραγράθοσ 3 ιακβάλεηαη κέξηκλα γηα ην 

ζηαδηαθφ εμνξζνινγηζκφ ησλ ηηκνινγίσλ  ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζεο θαη 

ρακειήο ηάζεο ηεο ΓΔΖ Α.Δ., θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ πξνβιέπεηαη 

ζην λ.3845/2010, θαηά ηξφπν ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη φηη ην ηκήκα ησλ 

ρξεψζεσλ γηα ηηο αληαγσληζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο αληαλαθιά ζηαδηαθά ηηο ηηκέο 

ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ επεξεάδνπλ ηηο αληίζηνηρεο 

ηεο ιηαληθήο αγνξάο κέρξη ηε ιήμε ηεο κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ. 

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 9    
 

Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο παραγράθοσ 1 πνπ πξνβιέπεη ηελ 

απαιιαγή απφ ην «πφζελ έζρεο» ηνπ ηεθκεξίνπ απφθηεζεο πξψηεο θαηνηθίαο, 

επηδηψθεηαη ε ηφλσζε ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δεδνκέλεο ηεο 

αξλεηηθήο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο. Ζ ξχζκηζε απηή είλαη εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα 

θαη ζα ηζρχζεη  κέρξη 31.12.2012.   

Με ηηο δηαηάμεηο ησλ παραγράθων 2 έως και 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ παξέρεηαη 

θνξνινγηθφ θίλεηξν κε ηε κνξθή κεησκέλνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο ζηα 

θαηλνχξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο πνπ 

ηεισλίδνληαη ζε αληηθαηάζηαζε απνζπξνκέλσλ απφ ηελ θπθινθνξία γηα 

θαηαζηξνθή επηβαηηθψλ ξππνγφλσλ απηνθηλήησλ παιαηάο ηερλνινγίαο.  
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Ζ ξχζκηζε απνζθνπεί ζηελ αληηθαηάζηαζε θπθινθνξνχλησλ απηνθηλήησλ 

παιαηάο ηερλνινγίαο ειηθίαο άλσ ησλ 12 εηψλ πνπ απνηεινχλ ην 

ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα ξχπαλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, κε απηνθίλεηα  

ζχγρξνλεο αληηξξππαληηθήο ηερλνινγίαο, ηα νπνία ιφγσ ησλ κεησκέλσλ 

εθπνκπψλ ξχπσλ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε  ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Σν κέηξν απηφ ηεο αλαλέσζεο ηνπ ζηφινπ ησλ θπθινθνξνχλησλ νρεκάησλ  

εθαξκφδεηαη ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνχ  κέρξη θαη 2000 θπβηθά 

εθαηνζηά,  επεηδή ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο απηήο απεπζχλνληαη θπξίσο ζε 

ρακειέο θαη κεζαίεο εηζνδεκαηηθέο ηάμεηο θαη παξάιιεια απνζθνπεί ζην λα 

ππνβνεζήζεη ηνλ  θιάδν ηεο αγνξάο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ βξίζθεηαη ζήκεξα ζε 

κεγάιε θξίζε.  

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παραγράθοσ 7 αλαδηαξζξψλνληαη ηα ρακειά  θνξνινγηθά 

θιηκάθηα επηβνιήο ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα, κε ζθνπφ 

λα κεησζεί ε θνξνινγηθή επηβάξπλζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ θαη λα ηνλσζεί ε 

αγνξά ηνπ απηνθηλήηνπ.  

 

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παραγράθοσ 8, επέξρεηαη ξχζκηζε, κε ηελ 

νπνία παξαηείλεηαη ε ππαγσγή ησλ επηβαηηθψλ νρεκάησλ πνπ πιεξνχλ εθ 

θαηαζθεπήο ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 98/69/ΔΚ θάζε Β (Euro 4), ζηνπο 

ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο  ηνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο. Δηδηθφηεξα  θαη’ εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.2960/2001 (Α’  265), 

ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ απφ πιεπξάο εθπνκπψλ ξχπσλ ηηο 

πξνδηαγξαθέο ησλ Καλνληζκψλ Δ.Κ.  αξηζκ. 715/2007 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο  Ηνπλίνπ 2007 (EL L 171/29.06.2007) 

θαη 692/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο Ηνπιίνπ 2008 (EL L 199/28.07.2008) ή 

κεηαγελέζηεξσλ, ε ηζρχο ησλ νπνίσλ αξρίδεη απφ 1.01.2011, ππάγνληαη απφ 

ηελ εκεξνκελία απηή ζηνπο ρακεινχο ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο ηεο 

πεξίπησζεο (α) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ σο άλσ λφκνπ. 

Αληίζεηα, ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ πιεξνχλ σο πξνο ηηο εθπνκπέο ξχπσλ 

ηηο πξνδηαγξαθέο ησλ Οδεγηψλ 98/69/ΔΚ θάζε Β  ή κεηαγελέζηεξεο θαη ηεο 

98/69/ΔΚ θάζε Α ππάγνληαη ζηνπο ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο ησλ 

πεξηπηψζεσλ (β) θαη (γ),  αληίζηνηρα, ηνπ σο άλσ άξζξνπ. Με ηελ 

πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ιακβάλεηαη πξφλνηα, ψζηε ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα πνπ 

ζα έρνπλ θνκηζζεί ζηε ρψξα κέρξη ηελ 8ε Γεθεκβξίνπ 2010  θαη γηα ηα νπνία ζα 

έρνπλ θαηαηεζεί ζηηο ηεισλεηαθέο αξρέο κέρξη ηελ εκεξνκελία απηή δεισηηθά 

εηζαγσγήο ή δειψζεηο άθημεο νρεκάησλ ή άιιν απνδεηθηηθφ ζηνηρείν φηαλ 

πξφθεηηαη γηα απηνθίλεηα κεηνηθνχλησλ πξνζψπσλ, λα εμαθνινπζήζνπλ λα 

ππάγνληαη ζηνπο ηζρχνληεο ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο κέρξη 30.06.2011, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή κεηάβαζε ζην λέν θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο. 
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Δπί ηοσ Άρθροσ 10    
 
Ζ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηης παραγράθοσ 1 θξίλεηαη απαξαίηεηε, πξνθεηκέλνπ 

λα ζπλερηζζεί νκαιά ε κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ λνκαξρηαθψλ 

απηνδηνηθήζεσλ, ην νπνίν απφ 1.1.2011 θαζίζηαηαη απηνδίθαηα πξνζσπηθφ ησλ 

Πεξηθεξεηψλ, ή κεηαηάζζεηαη ζε δήκν, θαη’ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

«Καιιηθξάηε».  

Παξέρεηαη κηα κεηαβαηηθή πεξίνδνο ηεζζάξσλ κελψλ, ψζηε νη Πεξηθέξεηεο λα 

κπνξέζνπλ λα ζπγθξνηήζνπλ ηα ζπιινγηθά ηνπο φξγαλα, λα γίλεη αλάζεζε 

αξκνδηνηήησλ ζε αηξεηνχο θαη ππαιιήινπο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, αιιά 

θαη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο. εκεηψλεηαη φηη, ν πξνυπνινγηζκφο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ ζα θαηαξηηζζεί, ζα πξέπεη λα ειεγρζεί σο πξνο ηε 

λνκηκφηεηα ησλ εζφδσλ θαη δαπαλψλ πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζε απηφλ,  απφ ηνλ  

Διεγθηή Ννκηκφηεηαο. Σν γεγνλφο δε, φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Πεξηθέξεηαο 

εγγξάθνληαη φιεο νη ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ θαηαξγνχκελσλ 

λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ θαη κέρξη ηελ θαηάξηηζε θαη ςήθηζε απηνχ, 

εθηεινχληαη σο δσδεθαηεκφξηα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 2010, νη 

πξνυπνινγηζκνί ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ πνπ ζπληζηνχλ ηελ νηθεία 

Πεξηθέξεηα, θαζηζηά αδχλαηε ηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ζηνπο σο άλσ 

ππαιιήινπο απφ 1.1.2011, δεδνκέλνπ φηη ν ζεκεξηλφο ηχπνο πξνυπνινγηζκνχ 

ησλ λνκαξρηαθψλ απηνδηνηθήζεσλ, δελ πεξηιακβάλεη θσδηθνχο δαπαλψλ 

κηζζνδνζίαο, ε νπνία κέρξη ζήκεξα θαιχπηεηαη απφ ηνλ Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ. 

Σέινο, πξνβιέπεηαη φηη, ην πνζφ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θάιπςε ηεο 

κηζζνδνζίαο ηνπ παξαπάλσ πξνζσπηθνχ κέρξη ηελ 30.4.2011, ζα πξέπεη 

απνινγηζηηθά κέζα ζην επφκελν απφ απηή ηελ εκεξνκελία δίκελν, λα έρεη 

ηαθηνπνηεζεί θαη παξαθξαηεζεί αλαιφγσο ηεο δηάζεζήο ηνπ, απφ ηνπο πφξνπο 

ησλ άξζξσλ 259 θαη 260 ηνπ «Καιιηθξάηε», πνπ πξννξίδνληαη γηα ηνπο δήκνπο 

θαη ηηο πεξηθέξεηεο θαη ζα έπξεπε λα ηνπο απνδνζνχλ απφ ηνλ Σαθηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ.  

Με ηελ πξνηεηλφκελε ξχζκηζε ηεο παραγράθοσ 2 νη ζπκβάζεηο γηα ην 

πξνζσπηθφ ηνπ Σακείνπ Υξεκαηνπηζησηηθήο ηαζεξφηεηαο πξνβιέπεηαη φηη ζα 

είλαη ηξηεηνχο δηάξθεηαο.   

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παραγράθοσ 3 πξνβιέπεηαη φηη γηα ηελ  

έγθαηξε, απαξέγθιηηε θαη πξνζήθνπζα εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 3845/2010, 

θαζίζηαηαη αλαγθαία ε εηζαγσγή, θαη’ ειάρηζηνλ, ηεο ελ ιφγσ ξχζκηζεο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζπεπζζνχλ νη δηαδηθαζίεο αλάζεζεο εηδηθψλ θαηεγνξηψλ 

ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, ζε ηνκείο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο, θαη λα 

θαηαζηεί εθηθηή ε έγθαηξε επίηεπμε απηψλ ησλ ελεξγεηψλ θαη ζηφρσλ εληφο ησλ 

ζηελψλ ρξνληθψλ νξίσλ πνπ ηίζεληαη. εκεηψλεηαη φηη παξά ηελ κεηαβνιή απηή, 

ηα φξηα πνπ ηίζεληαη είλαη ρακειφηεξα απφ ηα φξηα ησλ θνηλνηηθψλ νδεγηψλ πνπ 

έρνπλ ελζσκαησζεί κε ηα αληίζηνηρα πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ζηελ ειιεληθή 

έλλνκε ηάμε. Ζ ξχζκηζε αθνξά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ κφλν απφ 
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θνξείο ηνπ Κξάηνπο (Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ή Γεκνζίνπ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 1Β ηνπ λφκνπ 2362/1995, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 2 

ηνπ λφκνπ 3871/2010), θαη νξηζκέλεο θαηεγνξίεο ζπκβάζεσλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ, ηδηαίηεξα θξίζηκεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ, πνπ  

επηπιένλ πξέπεη λα ζπλδένληαη ξεηά θαη άκεζα κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ θαη ξπζκίζεσλ ηνπ λφκνπ 3845/2010.  

Πεξαηηέξσ, ε εθαξκνγή ησλ γεληθψλ αξρψλ ηνπ θνηλνηηθνχ δηθαίνπ θαηά ηελ 

ζχλαςε ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ, αιιά θαη ε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ λ.3861/2010 

(Α΄112) γηα ηελ «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο:  αλάξηεζε λφκσλ – πξάμεσλ ζην 

δηαδίθηπν» (βιέπε, ηδίσο, ην άξζξν 2, παξάγξαθνο 4, εδάθην 16 απηνχ), 

δηαζθαιίδνπλ ηελ πιήξε δηαθάλεηα θαη ηελ επξεία δεκνζηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ησλ αλσηέξσ ζπκβάζεσλ. Παξάιιεια, ε αλσηέξσ δπλαηφηεηα 

αλάζεζεο είλαη ρξνληθά πεξηνξηζκέλε, παξερφκελε κέρξη ην ηέινο ηνπ 2013, ελ 

φςεη ηνπ ηδηαίηεξα θξίζηκνπ θαη εμαηξεηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ ρξνληθνχ απηνχ 

δηαζηήκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ηεζεηκέλσλ ξπζκίζεσλ θαη ζηφρσλ.     

Δπίζεο, εμνπζηνδνηείηαη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, σο θαη’ εμνρήλ αξκφδηνο γηα 

ηελ εθαξκνγή ηνπ λ. 3845/2010 θαη ησλ δεκνζηνινγηζηηθψλ δηαηάμεσλ, γηα ηελ 

έθδνζε θαλνληζηηθήο απφθαζεο, κε ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ηεο πξνζήθνπζαο θαη ιπζηηεινχο εθαξκνγήο ησλ παξαπάλσ 

ξπζκίζεσλ.  

Με ηελ πξνηεηλφκελε δηάηαμε ηεο παραγράθοσ 5 παξαηείλεηαη ε πξνζεζκία 

ηεο παξαγξάθνπ 19 ηνπ άξζξνπ 10  ηνπ λ. 3863/2010 επεηδή ε πξνζεζκία 

απηή ήηαλ πνιχ κηθξή θαη είρε σο απνηέιεζκα πνιχ ππάιιεινη λα κελ 

κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο πνπ ηνπο παξείρε ν λφκνο γηα 

παξακνλή ζηελ ππεξεζία κέρξη ηελ ζπκπιήξσζε, θαη’  αλψηαην φξην, ηνπ 65νπ 

έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο.  

 

Δπί ηοσ Άρθροσ 11    

 

Με ην άξζξν 10 ηξνπνπνηείηαη ν λφκνο 3832/2010 «Διιεληθφ ηαηηζηηθφ 

χζηεκα (ΔΛ...) χζηαζε ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο (ΔΛ.ΣΑΣ.) σο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο». 

 

Με ηηο πξνηεηλφκελεο ηξνπνπνηήζεηο απνζαθελίδνληαη νη αξκνδηφηεηεο ηεο 

ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο σο 

κνλνκεινχο νξγάλνπ ηεο Αξρήο ζε ζπκθσλία κε ηνλ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο 

γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο (χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο ηεο 25.05.2005 

ζρεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ ππεπζπλφηεηα ησλ 

εζληθψλ θαη θνηλνηηθψλ ζηαηηζηηθψλ αξρψλ). Οη βειηηψζεηο απηέο, ηδίσο ζην 

πεδίν ησλ άξζξσλ 10 θαη 14 ηνπ λφκνπ, εληζρχνπλ ηελ θαλνληζηηθή ππθλφηεηα 

ησλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ ηηο 

εγγπήζεηο αλεμαξηεζίαο θαη απηφλνκεο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξάιιεια, κε ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ λφκνπ πνπ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο 
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ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξνζαξκφδνληαη 

πεξηζζφηεξν πξνο ηηο γεληθέο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο. 

 

Δπί ηων Άρθρων 12 και 13     

   

Ζ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ είλαη αλψλπκε ηξαπεδηθή εηαηξεία (δελ 

αλήθεη ζηηο ΓΔΚΟ), βαζηθφο κέηνρνο ηεο νπνίαο είλαη ην Γεκφζην, κε πνζνζηφ 

77%. 

Ζ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, ηδίσο ιφγσ δηαξζξσηηθψλ 

πξνβιεκάησλ, ηεο δπζκελνχο νηθνλνκηθήο ζπγθπξίαο πνπ αλέθπςε απφ ην 

2008 θαη ηεο αλάγθεο δηελέξγεηαο πςειψλ πξνβιέςεσλ, απφ ηε ρξήζε 2009 

εκθαλίδεη πςειά δεκηνγφλα απνηειέζκαηα.  

Δηδηθφηεξα, ζηε ρξήζε 2009 εκθάληζε δεκίεο 401,5 εθαη. Δπξψ ζε ελνπνηεκέλε 

θαη 384,8 εθαη. Δπξψ ζε εηαηξηθή βάζε, ελψ ην 9κελν ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο 

εκθαλίδεη δεκίεο 117,2 εθαη. Δπξψ ζε ελνπνηεκέλε θαη 119 εθαη. Δπξψ ζε 

εηαηξηθή βάζε. 

Δπίζεο, κε βάζε ηφζν ην ζεκεξηλφ δείθηε θεθαιαηαθήο επάξθεηαο φζν θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ηειεπηαίνπ stress test, είλαη επηηαθηηθή αλάγθε  γελλαίαο 

αχμεζεο κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηεο Σξάπεδαο, ψζηε λα ζσξαθηζηεί θαη λα 

επηηχρεη ηνπο αλαγθαίνπο δείθηεο θεθαιαηαθήο επάξθεηαο. Γηα ηελ επηηπρή 

θάιπςε ηεο επηθείκελεο αχμεζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ πξέπεη ην Γεκφζην, 

σο βαζηθφο κέηνρνο, λα αζθήζεη ηα εθ ηνπ λφκνπ θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ 

δηθαηψκαηά ηνπ θαη ππφ ηηο ζεκεξηλέο δεκνζηνλνκηθέο ζπγθπξίεο θαη ην 

Πξφγξακκα ηαζεξφηεηαο θαη Αλάπηπμεο, λα θαηαβάιιεη έλα ζεκαληηθφ πνζφ 

πνπ ηνπ αλαινγεί. 

Οη ξπζκίζεηο πνπ πξνηείλνληαη ζθνπνχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ δεκφζηνπ 

ζπκθέξνληνο, πνπ ζπλδέεηαη ηδίσο κε ηελ εμαζθάιηζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 

θαη ηε βησζηκφηεηα ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη ηνπ 

Οκίινπ ηεο θαη πινπνηνχλ κέξνο ηνπ ζρεδίνπ εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο 

ηεο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο γεληθφηεξα, θαζψο θαη ηεο αλαγθαίαο 

θεθαιαηαθήο ελίζρπζήο ηεο. 

Οη παξνχζεο ξπζκίζεηο πξνρσξνχλ ζε πεξηθνπή ησλ ιεηηνπξγηθψλ δαπαλψλ 

ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ θαη ηνπ Οκίινπ ηεο, κέζσ 

κείσζεο ησλ κηθηψλ κεληαίσλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε πνζνζηφ 10% 

γηα κηθηέο κεληαίεο απνδνρέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 1.800 Δπξψ, 

ρσξίο λα ζίγνληαη νη κηθηέο κεληαίεο απνδνρέο κέρξη ην πνζφ ησλ 1.800 Δπξψ, 

θαηάξγεζεο ησλ εμφδσλ πεξηπνίεζεο πειαηείαο θαη εμνξζνινγηζκνχ ηεο 

ρνξήγεζεο ηεο ελίζρπζεο ρακειφκηζζσλ, θαζψο θαη ζε πάγσκα ησλ 

πξνζιήςεσλ, κε παξάιιειε κέξηκλα γηα πξφζιεςε ησλ αδηφξηζησλ απφ ηνπο 

πίλαθεο δηνξηζηέσλ ηνπ ΑΔΠ έηνπο 2009 θαη 2010 (πξνθεξχμεηο έηνπο 2008) 

ζην ΄Ηδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ, πξνο θάιπςε άκεζσλ αλαγθψλ απηνχ. 
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Διδικόηερα επί ηοσ Κεθαλαίοσ Β΄  
 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κεθαιαίνπ Β’ ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ (άξζξα 14 έσο 
18) πξνβιέπνληαη ξπζκίζεηο κε ηηο νπνίεο επηδηψθεηαη ε δηεχξπλζε ηνπ 
ζπζηήκαηνο ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, ε βειηίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο 
επίιπζεο ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ, θαζψο θαη ε πξνψζεζε ηεο επειημίαο ζηελ 
αγνξά εξγαζίαο, κε ζηφρν ηε δηαηήξεζε θαη δηεχξπλζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο 
θαη ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ.  
Δηδηθφηεξα, κε ην άρθρο 14 πνπ πξνζζέηεη λέα παξάγξαθν 5α ζην άξζξν 3 
ηνπ Ν. 1876/1990, εηζάγεηαη ζην ζπιινγηθφ Δξγαηηθφ Γίθαην κηα λέα κνξθή 
ζπιινγηθήο ζχκβαζεο, ε νπνία ζα είλαη ε «Δηδηθή Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή 
χκβαζεο Δξγαζίαο» (ΔΔΔ), κε θχξην ζθνπφ ηε δεκηνπξγία θαη δηαηήξεζε 
ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ. Οη φξνη ηεο ΔΔΔ πξνζδηνξίδνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ηνπο 
εξγαδφκελνπο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο ζε εηήζηα βάζε, φπσο άιισζηε 
ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. Με ηηο δηαηάμεηο απηέο, είλαη 
δπλαηφλ, ζην πιαίζην ησλ ΔΔΔ, νη κηζζνί λα απνθιίλνπλ απφ ην επίπεδν ηεο 
αληίζηνηρεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, κέρξη ην θαηψθιη ηεο 
Δζληθήο Γεληθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, θαη λα πξνζδηνξίδνληαη ν 
αξηζκφο ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ινηπνί φξνη, φπσο κεξηθή 
απαζρφιεζε, εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, δηαζεζηκφηεηα θαη δηάξθεηα εθαξκνγήο 
ηνπο. Λφγσ ηνπ εηδηθνχ ηνπο ραξαθηήξα, ζηηο ΔΔΔ, δελ ηζρχεη ε αξρή ηεο 
επλντθφηεξεο ξχζκηζεο ησλ θιαδηθψλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ, νχηε 
εθαξκφδνληαη ζε απηέο ηπρφλ επεθηαζείζεο θιαδηθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο. 
Δπηπιένλ, δπλαηφηεηα ζχλαςεο ΔΔΔ ππάξρεη θαη γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηηο 
νπνίεο απαζρνινχληαη ιηγφηεξνη απφ 50 εξγαδφκελνη. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο, 
ε ΔΔΔΔ ζπλάπηεηαη απφ ηνλ εξγνδφηε θαη ην αληίζηνηρν επηρεηξεζηαθφ 
ζσκαηείν θαη αλ δελ ππάξρεη κε ην αληίζηνηρν θιαδηθφ ζσκαηείν ή κε ηελ 
αληίζηνηρε νκνζπνλδία . 
Πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ΔΔΔ, ηα κέξε, εξγνδφηεο θαη εξγαδφκελνη, 
ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ αηηηνινγηθή έθζεζε ησλ ιφγσλ πνπ δηθαηνινγνχλ ηελ 
πξφζεζή ηνπο γηα θαηάξηηζε εηδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο πξνο ην 
πκβνχιην Κνηλσληθνχ Διέγρνπ Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο (.Κ.Δ.Δ.), ην νπνίν 
δηαηππψλεη απιή γλψκε,  κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 20 εκεξψλ κεηά 
ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη  ε ρνξήγεζε ηεο.  Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
ζπκθσλείηαη θαη ε ηπρφλ παξάηαζή ηεο. 
 
Με ηα άρθρα 15, 16 και 17 ξπζκίδνληαη ε δηαδηθαζία επίιπζεο ζπιινγηθψλ 
δηαθνξψλ κε Μεζνιάβεζε θαη Γηαηηεζία,  θαζψο θαη ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία 
ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (Ο.ΜΔ.Γ.). Σα άξζξα 15, 16 θαη 
17 ηξνπνπνηνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία (Ν.1876/1990) κε ζθνπφ ηελ 
αμηνπνίεζε ηεο εκπεηξίαο ησλ 18 εηψλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο επίιπζεο 
ζπιινγηθψλ δηαθνξψλ θαη ηε βειηίσζή ηνπ . 
 
Σα βαζηθά ζεκεία ηξνπνπνηήζεσλ είλαη ηα αθφινπζα: 
α) Αλαβάζκηζε  κε επζείεο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο νπζησδψλ θαλφλσλ ηεο 
δηαδηθαζίαο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο, πνπ απνηεινχζαλ αληηθείκελν ησλ 
θαλνληζκψλ ηνπ Ο.ΜΔΓ.. 
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β) Ζ άξζε ηεο αζπκκεηξίαο ζηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο ζηε 
δηαηηεζίαο, ψζηε ε εξγαηηθή θαη ε εξγνδνηηθή πιεπξά λα έρνπλ δηθαίσκα 
πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία.  
γ)  Ζ ηδηαίηεξε έκθαζε θαηά ηε δηαδηθαζία κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο ζηελ 
νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο παξαγσγηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπιινγηθή δηαθνξά. ην πιαίζην 
απηφ εμεηάδεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ ζε ζρέζε κε ην θφζηνο 
ησλ ζπληειεζηψλ παξαγσγήο, ηελ παξαγσγηθφηεηα θαη ηελ βησζηκφηεηά ηνπο. 
Ζ πξνζέγγηζε απηή απνηειεί δηεχξπλζε ησλ ζεκάησλ ηα νπνία είραλ 
ππνρξέσζε λα ιακβάλνπλ ππφςε νη κεζνιαβεηέο θαη νη δηαηηεηέο  κε βάζε ην 
άξζξν  15 παξ. 4 ηνπ Ν.1876/1990 θαη ηα νπνία ζηελ παξνχζα νηθνλνκηθή 
θξίζε απνθηνχλ κεγάιε βαξχηεηα. ε θάζε πεξίπησζε θεληξηθφ ζεκείν ησλ 
ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ απνηειεί ε εμεχξεζε θνηλά απνδεηθηψλ ιχζεσλ 
θαη ε εμηζνξξφπεζε νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζπκθεξφλησλ.       
δ) Ζ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ έλαληη ησλ δηαηηεηηθψλ 
απνθάζεσλ, ηδίσο ζην επίπεδν ηεο επηρείξεζεο  κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 
ζεκάησλ, πνπ κπνξεί λα ξπζκίδεη ε  δηαηηεηηθή απφθαζε ζε επίπεδν 
επηρείξεζεο.   
 
Δηδηθφηεξα, κε ην άρθρο 15 ηνπ ζρεδίνπ λφκνπ αληηθαζίζηαληαη ηα άξζξα 14, 
15, 16 θαη 17 ηνπ λ. 1876/1990 σο εμήο: 
1. Οξίδνληαη νη γεληθνί θαλφλεο ηεο δηαδηθαζίαο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο κε 
έκθαζε ζηελ πξνηεξαηφηεηα ηεο ζπκθσλία ησλ κεξψλ, ηελ νξζή θξίζε, ηελ 
αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα.  
2. Ρπζκίδνληαη ζπζηεκαηηθά νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε 
κεζνιάβεζε πνπ παξέρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Ο.Μ.Δ.Γ. 
3. Ρπζκίδνληαη κε πιεξφηεηα νη δηαδηθαζηηθνί θαλφλεο πνπ αθνξνχλ ηε 
δηαηηεζία θαη δηεπθξηλίδεηαη φηη ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία κπνξεί λα γίλεηαη ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ ή 
κνλνκεξψο ζηηο εμήο πεξηπηψζεηο: α)  απφ νπνηνδήπνηε κέξνο, εθφζνλ ην 
άιιν κέξνο αξλήζεθε ηε κεζνιάβεζε , ή β) απφ νπνηνδήπνηε κέξνο κεηά ηε 
ππνβνιή ηεο πξφηαζεο κεζνιάβεζεο, εθφζνλ θαη ηα δχν κέξε πξνζήιζαλ θαη  
ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία κεζνιάβεζεο. Ζ πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία 
πεξηνξίδεηαη ζηνλ θαζνξηζκφ βαζηθνχ εκεξνκηζζίνπ ή/θαη βαζηθνχ κηζζνχ. Γηα 
ηα ινηπά ζέκαηα κπνξεί λα ζπλερηζηεί νπνηεδήπνηε ε ζπιινγηθή 
δηαπξαγκάηεπζε πξνθεηκέλνπ λα ζπλαθζεί ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο.  
4. Οξίδεηαη ν ζθνπφο, ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Οξγαληζκνχ 
Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο θαη πξνζδηνξίδεηαη ε ζχλζεζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ 
ζπκβνπιίνπ, πνπ γίλεηαη επηακειέο, θαη πνπ απνηειείηαη απφ: 
α) έλα εθπξφζσπν ηνπ ΔΒ, έλα ηεο ΓΔΒΔΔ θαη έλα ηεο ΔΔΔ, κε ηνπο 
αλαπιεξσηέο ηνπο,    
β)  ηξεηο εθπξνζψπνπο ηεο Γ..Δ.Δ., κε ηνπο αλαπιεξσηέο ηνπο θαη  
γ) ηνλ Πξφεδξν, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, πνπ επηιέγνληαη κε νκφθσλε 
απφθαζε ησλ κειψλ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ.  
ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο 
ζπκκεηέρεη σο παξαηεξεηήο θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, έλαο εθπξφζσπνο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο. 
Δπίζεο θαζνξίδεηαη φηη κε ηελ νκνθσλία ησλ εθπξνζψπσλ ησλ θνηλσληθψλ 
εηαίξσλ κειψλ ηνπ Γ.. επηιέγνληαη θαη αμηνινγνχληαη νη κεζνιαβεηέο – 
δηαηηεηέο.  
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Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 16, πξνβιέπεηαη φηη  κεηά ηελ παξέιεπζε 3 εηψλ 
απφ ηε ηζρχ ηνπ παξφληνο, νη θνηλσληθνί εηαίξνη πνπ ζπκβάιινληαη γηα ηελ 
θαηάξηηζε ηεο εζληθήο γεληθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο  αμηνινγνχλ ηελ 
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζεζκνχ Μεζνιάβεζε θαη Γηαηηεζία, θαη πξνηείλνπλ 
πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ηε δηαηήξεζε, 
θαηάξγεζε ή ηξνπνπνίεζε ησλ ξπζκίζεψλ ηνπο. 
 
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άρθροσ 17, πξνβιέπνληαη γεληθέο δηαηάμεηο θαζψο θαη νη 
αλαγθαίεο κεηαβαηηθέο ξπζκίζεηο γηα ηελ άκεζε ιεηηνπξγία ηεο λέαο νξγάλσζεο 
ηνπ Ο.Μ.ΔΓ. 
Με ην άρθρο 18 ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ λφκνπ, ξπζκίδνληαη επηκέξνπο ζέκαηα 
κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθ πεξηηξνπήο εξγαζίαο, πξνζσξηλήο απαζρφιεζεο, 
θαη δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ απαζρφιεζεο, ελψ πξνβιέπεηαη ε απινπνίεζε ησλ 
δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 
Δηδηθφηεξα, κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 18, επζπγξακκίδεηαη ε ακνηβή ηεο 
κεξηθήο απαζρφιεζεο κε ηελ αληίζηνηρε ακνηβή ηνπ ζπγθξίζηκνπ εξγαδφκελνπ 
ζε αλαινγία κε ηνλ ζπκθσλεζέληα ρξφλν εξγαζίαο, θαη ηξνπνπνηείηαη 
αληίζηνηρα, ε παξάγξαθνο 8 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Ν. 1892/1990, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3846/2010. 
Με ηελ παξάγξαθν 2, δηεπθξηλίδεηαη ε ακνηβή ηεο πξφζζεηεο εξγαζίαο ηνπ 
κεξηθψο απαζρνινχκελνπ, γηα ηηο ηπρφλ πξφζζεηεο ψξεο απαζρφιεζεο πέξαλ 
ησλ ζπκθσλεζέλησλ, θαη αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ 
Ν. 1892/1990, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 3846/2010. 
 
Με ηελ παξάγξαθν 3, ξπζκίδεηαη ε δηάξθεηα ηεο δηαζεζηκφηεηαο ησλ 
εξγαδνκέλσλ ζε 9 κήλεο θαη αληηθαζίζηαηαη ε παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 
Ν. 3846/2010. 
Με ηελ παξάγξαθν 4, ξπζκίδεηαη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα απαζρφιεζεο 
εξγαδφκελνπ ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε ζε 36 κήλεο κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο ε 
ζπλέρηζε ηεο απαζρφιεζεο ζηνλ έκκεζν εξγνδφηε θαζηζηά ηε ζχκβαζε 
εξγαζίαο ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνλ έκκεζν 
εξγνδφηε. Γηα ην ζθνπφ απηφ ε παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 
2956/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 3 ηνπ Ν. 3846/2010, 
αληηθαζίζηαηαη. 
Με ηελ παξάγξαθν 5, ξπζκίδεηαη γηα πξψηε θνξά λνκνζεηηθά ε ζχκβαζε 
δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ, ηεο νπνίαο ε δηάξθεηα πξνβιέπεηαη λα είλαη 12 κήλεο. 
Δπίζεο, ηξνπνπνηείηαη ε παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 3863/2010, θαη 
πξνβιέπεηαη πεξίνδνο πξνεηδνπνίεζεο ελφο κήλα γηα ηελ θαηαγγειία 
ζχκβαζεο εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, κεηά ηε ζπκπιήξσζε 12 κελψλ θαη έσο 
δχν εηψλ.   
Σέινο κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ, ξπζκίδνληαη δηαδηθαζίεο γηα ηελ 
απινχζηεπζε ησλ ηξφπσλ αλαθνίλσζεο ζηνηρείσλ ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο 
ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, θαη γεληθά δηεπθνιχλεηαη 
ε επνπηεία ηεο ηήξεζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο 
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Αθήνα ,        Γεκεμβρίοσ 2010  
 

 
ΟΙ ΤΠΟΤΡΓΟΙ 

 
ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ 

ΚΑΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ   

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

ΓΗΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ  ΓΗΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 

ΔΞΩΣΔΡΙΚΩΝ   
 

ΔΘΝΙΚΗ ΑΜΤΝΑ  
 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΡΟΤΣΑ   ΒΑΓΓΔΛΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟ  
 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
ΚΑΙ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ  

ΘΑΛΑΙΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, 
ΝΗΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΔΙΑ  

 
  

    ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΤΟΥΟΗΓΖ                      ΓΗΑΝΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΗΓΖ  
                                                                                  
ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ           ΠΑΙΓΔΙΑ, ΓΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ                     ΚΑΙ ΘΡΗΚΔΤΜΑΣΩΝ  
                                                                     

         
 
          ΣΗΝΑ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ                      ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 
     ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ                  ΔΡΓΑΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
             ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ                                            ΑΦΑΛΙΗ  
 
 
       ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΔΠΠΑ              ΛΟΤΚΑ ΚΑΣΔΛΖ  
 
 
 
 
 
 
ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ          ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ  
   ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ                ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ  
 
 
ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ             ΚΩΣΑ ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ  
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ΓΙΚΑΙΟΤΝΗ, ΓΙΑΦΑΝΔΙΑ                 ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ  
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΩΝ  
 
 
ΥΑΡΖ ΚΑΣΑΝΗΓΖ                                   ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΟΤΣΖ  
 
 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤΡΙΜΟΤ  
 
 
ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ  


