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ΥΔΓΗΟ   ΝΟΜΟΤ 
«ΔΠΔΗΓΟΝΣΑ ΜΔΣΡΑ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΣΖΡΗΞΖ 

ΣΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ» 
 
 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α΄ 
ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΑ ΚΑΗ ΦΟΡΟΛΟΓΗΚΑ ΜΔΣΡΑ  

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 

Άξζξν 1 
Δπέθηαζε πεδίνπ εθαξκνγήο ηνπ λ. 3429/2005  

 
1.    α. Σν άξζξν 19 ηνπ λ.3429/2005 (Α΄ 314), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

                                             « Άξζξν 19 
Καηάξγεζε εμαηξέζεσλ,  επέθηαζε  πεδίνπ εθαξκνγήο 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α’ ηνπ λφκνπ απηνχ, ππάγνληαη νη 
δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, αλεμαξηήησο αλ έρνπλ εμαηξεζεί απφ ηηο ηζρχνπζεο 
θάζε θνξά δηαηάμεηο γηα ηνλ επξχηεξν δεκφζην ηνκέα, θαζψο θαη ηα λνκηθά 
πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ.2362/1995 (Α΄ 247) κε εμαίξεζε ην Σακείν 
ηνπ Ν.3864/2010 (Α΄ 119) θαη ηηο εηαηξείεο ζηηο νπνίεο ην Γεκφζην αλ θαη 
πιεηνςεθψλ κέηνρνο, δελ αζθεί ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζή ηνπο.» 
β. Οη θνηλέο ππνπξγηθέο απνθάζεηο πνπ έρνπλ εθδνζεί θαη’ εμνπζηνδφηεζε 
ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 3429/2005, φπσο ίζρπε πξηλ ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο, θαηαξγνχληαη. 
 

2.     ηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ.3429/2005 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε ε) σο εμήο: 
«ε) ηξηκεληαίεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα 
Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο,   ειεγκέλεο απφ νξθσηφ  ειεγθηή – 
ινγηζηή, αλεμάξηεηα απφ ηνλ  εηήζην θχθιν εξγαζηψλ, πνπ ππνβάιινληαη 
ζηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ κέζα ζε 
έλα κήλα απφ ηε ιήμε ηεο ηξίκελεο πεξηφδνπ.»   
 

3.   ην ηέινο ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2362/1995 (Α΄ 247), πξνζηίζεληαη       
εδάθηα σο εμήο: 
«Με φκνηα απφθαζε θαζνξίδνληαη νη θπξψζεηο νη νπνίεο επηβάιινληαη κε 
απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ ζε βάξνο ησλ θνξέσλ πνπ δελ ηεξνχλ 
ηελ ππνρξέσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ θαη ηηο νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ηνπ 
δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ απηήο. Μεηαμχ ησλ θπξψζεσλ πνπ 
κπνξεί λα επηβιεζνχλ είλαη θαη ε δηαθνπή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ή ηεο 
επηρνξήγεζεο ηνπ θνξέα.» 

4.    Σα άξζξα 15 έσο θαη 21 ηνπ λ. 3891/2010 (Α΄ 188) εθαξκφδνληαη αλαιφγσο 
θαη ζηα Διιεληθά Ακπληηθά πζηήκαηα Αλψλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή 
Δηαηξεία (ΔΑ  Α.Β.Δ.Δ).  
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Άξζξν 2 
Αλαπξνζαξκνγή απνδνρώλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκόζηεο επηρεηξήζεηο 

θαη λ.π.η.δ. πνπ ππάγνληαη ζηε Γεληθή Κπβέξλεζε 
 

ην ηέινο ηνπ άξζξνπ ηξίηνπ ηνπ λ. 3845/2010 (Α΄ 65), πξνζηίζεληαη 
παξάγξαθνη σο εμήο:  
«17. Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο 
γεληθά θαζψο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδφκελα θαη απφ 
νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 
εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απφθαζε ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία 
πξνβιεπφκελα, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε 
ζρέζε εξγαζίαο θαζψο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε έκκηζζεο 
εληνιήο, ησλ θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ 
ηνπ λ.3429/2005, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, απαγνξεχεηαη απφ 1.1.2011 λα ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα, 
ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ην πνζφ ησλ ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ 
(4.000) επξψ.   
 
Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ νξίνπ ηνπ πξνεγνπκέλνπ εδαθίνπ, ιακβάλνληαη ππφςε 
νη πάζεο θχζεσο απνδνρέο θαη πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο ή 
απνδεκηψζεηο, φπσο δηακνξθψλνληαη κεηά  ηελ εθαξκνγή ησλ επφκελσλ 
παξαγξάθσλ. 
Με θνηλή απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ 
Τπνπξγνχ, κεηά απφ  εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο Γ.Δ.Κ.Ο. επηηξέπεηαη 
ππέξβαζε ηνπ νξίνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζην πξψην εδάθην, αλάινγα κε ηα εηδηθά 
πξνζφληα ή ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη ηελ ζέζε ηδηαίηεξεο 
επζχλεο ζηελ νπνία ππεξεηνχλ, ζε ζηειέρε ησλ αλσηέξσ θνξέσλ θαη κέρξη 
ηνπ νξίνπ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010 (Α΄40). 
Γηα ην αλψηαην φξην απνδνρψλ θαη πξνζζέησλ παξνρψλ ηνπ Πξνέδξνπ ή 
Γηνηθεηή ή Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ ησλ θνξέσλ, έρνπλ εθαξκνγή νη 
δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010.  
 
18. Οη πάζεο θχζεσο απνδνρέο, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο γεληθά 
θαζψο θαη ηα κε νπνηαδήπνηε άιιε νλνκαζία νξηδφκελα θαη απφ νπνηαδήπνηε 
γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, 
δηαηηεηηθή απφθαζε ή κε ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία πξνβιεπφκελα, πνπ 
θαηαβάιινληαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο 
θαζψο θαη ζηνπο απαζρνινχκελνπο κε ζχκβαζε έκκηζζεο εληνιήο, ησλ 
θνξέσλ πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ 
λ.3429/2005, φπσο ηξνπνπνηείηαη  θαη ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, κεηψλνληαη, απφ 1.1.2011, θαηά πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ 
(10%).  
Απφ ηε κείσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ εμαηξνχληαη ηα επηδφκαηα πνπ 
ζπλδένληαη κε ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε θαζψο θαη κε ην αλζπγηεηλφ ή 
επηθίλδπλν ηεο εξγαζίαο. 
Δμαηξνχληαη επίζεο, ηα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ, Πάζρα θαη αδείαο, 
εθφζνλ ηα επηδφκαηα απηά έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ απηνχ. 
Ζ κείσζε ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ δηελεξγείηαη εθφζνλ νη πάζεο θχζεσο 
απνδνρέο, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο θαη ακνηβέο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
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ησλ επηδνκάησλ πνπ εμαηξνχληαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηα δχν πξνεγνχκελα 
εδάθηα,  ππεξβαίλνπλ θαηά κήλα, ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ηα 
ρίιηα νθηαθφζηα (1.800) επξψ. 
Αλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο δηαηάμεσο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ νη πάζεο θχζεσο 
απνδνρέο, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο ή ακνηβέο γεληθά, ππνιείπνληαη ηνπ 
νξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ,  ε κείσζε πεξηνξίδεηαη ζην φξην ησλ ρηιίσλ 
νθηαθνζίσλ (1.800) επξψ. 
 
19. Σν ζχλνιν ησλ κεηψζεσλ πνπ επέξρεηαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ 
ησλ παξαγξάθσλ 17 θαη 18 δελ επηηξέπεηαη λα ππεξβεί θαηά κήλα, 
ππνινγηδφκελν ζε δσδεθάκελε βάζε, ην 25% ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, 
επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ γεληθά πνπ ζα θαηαβάιινληαλ 
κεληαίσο, ππνινγηδφκελεο ζε δσδεθάκελε βάζε, ρσξίο ηελ εθαξκνγή ησλ 
δηαηάμεσλ απηψλ. Αλ νη κεηψζεηο ππεξβαίλνπλ ην πνζνζηφ απηφ, ην φξην ηνπ 
πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 17 απμάλεηαη κέρξη ηνπ πνζνζηνχ απηνχ. 
 
    20. ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ 
ηνπ λ. 3429/2005, φπσο ηξνπνπνηείηαη θαη ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο 
παξαγξάθνπ απηήο, ην ζχλνιν ησλ θαηαβαιιφκελσλ ζε εηήζηα βάζε πάζεο 
θχζεσο ακνηβψλ γηα ππεξσξηαθή εξγαζία, ππεξεξγαζία, εθηφο έδξαο 
κεηαθίλεζε θαη νδνηπνξηθά θαζψο γηα εξγαζία θαηά ηηο Κπξηαθέο θαη 
εμαηξέζηκεο εκέξεο, απαγνξεχεηαη ζε επίπεδν θνξέα λα ππεξβαίλεη ζε 
πνζνζηφ, ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ησλ πάζεο θχζεσο απνδνρψλ, 
επηδνκάησλ, απνδεκηψζεσλ θαη ακνηβψλ γεληθά, πνπ θαηαβάιινληαη ζε 
εηήζηα βάζε, φπσο απηέο δηακνξθψλνληαη κεηά ηελ εθαξκνγή ησλ 
πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ. 
 
21.Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 17 έσο θαη 20 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. Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε ή ξήηξα ή φξνο ζπιινγηθήο ή 
θιαδηθήο ή επηρεηξεζηαθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή 
αηνκηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή ζπκθσλίαο πνπ θαζνξίδεη απνδνρέο θαη 
πξφζζεηεο ακνηβέο ή απνιαβέο νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα πνπ 
νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 17 θαη 19, θαηαξγείηαη. Απνδνρέο, πξφζζεηεο 
ακνηβέο ή απνιαβέο πνπ ππεξβαίλνπλ ηα αλψηαηα φξηα απηά, 
αλαπξνζαξκφδνληαη απηνδίθαηα ζην αληίζηνηρν φξην. 
 
22. Όζνη απφ 1.1.2010 έρνπλ κεηαηαρζεί ή κεηαθεξζεί, θαζψο θαη φζνη 
κεηαηάζζνληαη ή κεηαθέξνληαη εθεμήο,  κε νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο απφ 
νπνηαδήπνηε θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ζε άιιν θνξέα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, 
δηθαηνχληαη κφλνλ ην ζχλνιν ησλ απνδνρψλ ηεο ζέζεο ζηελ νπνία 
κεηαηάζζνληαη ή κεηαθέξνληαη, ρσξίο λα δηαηεξνχλ σο πξνζσπηθή δηαθνξά 
ηπρφλ επηπιένλ απνδνρέο πνπ ειάκβαλαλ ζηνλ θνξέα απφ ηνλ νπνίν 
κεηαηάρζεθαλ ή κεηαθέξζεθαλ. Κάζε γεληθή ή εηδηθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη 
δηαθνξεηηθά ην ζέκα απηφ θαηαξγείηαη. Απνδνρέο πνπ έρνπλ θαηαβιεζεί σο 
πξνζσπηθή δηαθνξά κέρξη ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο παξαγξάθνπ απηήο, δελ 
αλαδεηνχληαη.  
Ωο δεκφζηνο ηνκέαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ απηήο, λνείηαη απηφο 
πνπ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 1 ηνπ άξζξνπ 1Β ηνπ λ.2362/1995, 
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ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ λ.π.η.δ. πνπ ειέγρνληαη θαη ρξεκαηνδνηνχληαη 
θπξίσο, απφ Ο.Σ.Α. θαη Ο.Κ.Α. Ζ ηζρχο ηεο παξαγξάθνπ απηήο αξρίδεη απφ 
1.1.2011»  

 
 

Άξζξν 3 
Δηζνδεκαηηθή πνιηηηθή έηνπο 2011 θαη ξπζκίζεηο γηα ηνλ πεξηνξηζκό 

ησλ πξνζιήςεσλ ζηνπο θξαηηθνύο θνξείο  
 

1. ην άξζξν 3 ηνπ λ.3833/2010 (Α΄40), πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 6 σο εμήο: 
«6. Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ γηα ηελ εηζνδεκαηηθή 
πνιηηηθή ηνπ έηνπο 2010, εθαξκφδνληαη θαη γηα ηελ εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή ηνπ 
έηνπο 2011.». 
 

2. ηνπο θνξείο πνπ ππάγνληαη ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Κεθαιαίνπ Α΄ ηνπ 
λ.3429/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 3,  σο 
ζπλνιηθέο απνδνρέο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ 
ινγίδνληαη νη ζπλνιηθέο απνδνρέο πνπ θαηαβάιινληαη θαηά ηε δεκνζίεπζε ηνπ 
παξφληνο, φπσο αλαπξνζαξκφδνληαη κε ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
πξνεγνχκελνπ άξζξνπ. 

 
3. Ζ παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνπκέλνπ άξζξνπ θαζψο θαη ησλ 

πξνεγνπκέλσλ παξαγξάθσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ζπληζηά ζπνπδαίν ιφγν:  
α) θαηαγγειίαο ηεο ζπκβάζεσο ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ κε ην θνξέα θαη 
β) ιήμεσο ηεο ζεηείαο ηνπ Πξνέδξνπ, Αληηπξνέδξνπ θαη ησλ κειψλ Γ.. ηνπ 
θνξέα.  
Ζ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο θαη ε ιήμε ηεο ζεηείαο, δηελεξγείηαη κε απφθαζε 
ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κεηά απφ εηζήγεζε ηεο Δηδηθήο Γξακκαηείαο 
Γ.Δ.Κ.Ο., αδεκίσο γηα ηνλ θνξέα.  
 

4. α. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010, 
θαηαξγείηαη.  

      β. Ζ παξάγξαθνο 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«Δηδηθά ζηνπο θξαηηθνχο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη 
β) ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982 (Α΄65) , γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηνπ ιφγνπ ηεο πξνεγνπκέλεο παξαγξάθνπ, ζπλππνινγίδνληαη 
ζηηο πξνζιήςεηο θαη νη ηπρφλ κεηαθνξέο θαη εληάμεηο πξνζσπηθνχ ηδησηηθνχ 
δηθαίνπ απφ ηνπο θνξείο ησλ πεξηπηψζεσλ ζη) έσο θαη ζ) ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 14 ηνπ λ. 2190/1994 κε εμαίξεζε ηηο κεηαθνξέο πξνζσπηθνχ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄  87)»  

γ. Ζ παξάγξαθνο 3 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010 θαηαξγείηαη θαη νη επφκελεο 
παξάγξαθνη αλαξηζκνχληαη.  

δ. Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ.3833/2010, φπσο 
αλαξηζκήζεθε απφ ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,  αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

     « Οη εγθξίζεηο πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ 
νξηζκέλνπ ρξφλνπ θαη νη ζπκβάζεηο κίζζσζεο έξγνπ γηα ην έηνο 2011 
πεξηνξίδνληαη θαηά δέθα πέληε ηνηο εθαηφ (15%) ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο 
εγθξίζεηο ηνπ έηνπο 2010. » 
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Άξζξν 4 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Κώδηθα Φ.Π.Α.   
θαη ησλ λ. 3845/2010 θαη 3888/2010  

 
1.  Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ Κψδηθα Φφξνπ 

Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Κψδηθα Φ.Π.Α.), ν νπνίνο θπξψζεθε  κε ην λφκν 
2859/2000 (Α΄ 248),  αληηθαζίζηαηαη θαη πξνζηίζεηαη θαη λέν ηξίην εδάθην σο 
εμήο:  
«Καη’ εμαίξεζε, γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ ηνπ παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ νξίδεηαη ζε δέθα ηξία 
ηνηο εθαηφ (13%). 
Γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο γηα ηα νπνία ππάξρεη εηδηθή πξφβιεςε ζην 
Παξάξηεκα ΗΗΗ. ηνπ παξφληνο, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ κεηψλεηαη θαηά 
πελήληα ηνηο εθαηφ (50%)». 
 

2.     Ο ηίηινο ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗΗ ηνπ Κψδηθα ΦΠΑ αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«ΑΓΑΘΑ ΚΑΗ ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΟΤ ΤΠΑΓΟΝΣΑΗ Δ ΜΔΗΩΜΔΝΟ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 
(δεχηεξν θαη ηξίην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 21)». 
 

3.     ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο 36 ηνπ Κεθαιαίνπ  Α. ΑΓΑΘΑ ηνπ Παξαξηήκαηνο 
ΗΗΗ,  πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο: 
«Πξνθεηκέλνπ γηα ηα θάξκαθα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ αλζξψπνπ ησλ 
δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 3003 θαη 3004 θαη ηα εκβφιηα γηα ηελ ηαηξηθή ηνπ 
αλζξψπνπ ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 3002, ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ 
κεηψλεηαη θαηά 50%.» 
 

4.  Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο 43 ηνπ Κεθαιαίνπ Α.ΑΓΑΘΑ ηνπ 
παξαξηήκαηνο ΗΗΗ, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  

         «Πξνθεηκέλνπ γηα ηα βηβιία ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4901, ηα βηβιία κε 
εηθφλεο γηα παηδηά ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4903 θαη ηηο εθεκεξίδεο θαη 
πεξηνδηθέο εθδφζεηο ηεο δαζκνινγηθήο θιάζεο 4902, ν ζπληειεζηήο ηνπ 
θφξνπ κεηψλεηαη θαηά 50%». 

 
5.    ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο 5 ηνπ Κεθαιαίνπ Β. Τπεξεζίεο, ηνπ Παξαξηήκαηνο 

ΗΗΗ πξνζηίζεηαη λέν εδάθην σο εμήο: 
«Γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο πεξίπησζεο απηήο,  ν ζπληειεζηήο ηνπ θφξνπ 
κεηψλεηαη θαηά 50%.» 
 

6. ην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 12 ηνπ άξζξνπ πέκπηνπ ηνπ λ. 3845/2010 (Α΄ 65), 
πξνζηίζεηαη εδάθην σο εμήο:  «Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ απηήο 
αξρίδεη απφ 1.1.2013». 

 
7. Σν δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.3888/2010 (Α΄ 

175) θαηαξγείηαη.  
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Άξζξν 5 

Σξνπνπνηήζεηο ηνπ Δζληθνύ Σεισλεηαθνύ Κώδηθα 
 

1. Ζ πεξίπησζε α΄  ηεο  παξαγξάθνπ 2, ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ.2960/2001 (Α΄ 
265), αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«α) γηα ηελ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ δ΄ γηα ην πεηξέιαην 
εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) θαη ηα΄ γηα ην θσηηζηηθφ πεηξέιαην (θεξνδίλε), 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη σο θαχζηκα ζέξκαλζεο γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν απφ 
ηελ 15ε Οθησβξίνπ κέρξη θαη ηελ 30ε Απξηιίνπ θάζε έηνπο, ν ζπληειεζηήο ηνπ 
Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) νξίδεηαη ζε είθνζη έλα (21) επξψ ην 
ρηιηφιηηξν. 
ηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ εκεξνκελίεο ζπκπίπηνπλ κε κε εξγάζηκεο 
εκέξεο, σο εκεξνκελία ιακβάλεηαη ε πξνεγνχκελε εξγάζηκε γηα ηελ έλαξμε 
θαη ε επφκελε εξγάζηκε γηα ηε ιήμε.  
1. Δηδηθά  ην πεηξέιαην εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 1, ηίζεηαη ζε αλάισζε, δηαθηλείηαη θαη δηαηίζεηαη απφ 
επηηεδεπκαηίεο πνπ εληάζζνληαη ζε Μεηξψν Γηαθηλεηψλ Πεηξειαίνπ 
Θέξκαλζεο (ΓΗΠΔΘΔ),κε ηελ εμαίξεζε ηεο πεξίπησζεο ησλ Δλφπισλ 
Γπλάκεσλ γηα ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη ππνρξέσζε έληαμήο ηνπο ζην 
Μεηξψν ΓΗΠΔΘΔ. 

2. Σα κέιε ηνπ κεηξψνπ ΓΗΠΔΘΔ ππνρξενχληαη λα θαηαρσξνχλ κε αθξίβεηα 
εληφο 14 εκεξψλ ζην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Παξαθνινχζεζεο 
Πεηξειαίνπ Θέξκαλζεο πνπ ηεξείηαη ζηελ Γεληθή Γξακκαηεία 
Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, φιεο ηηο 
ζπλαιιαγέο ηνπ πεηξειαίνπ εζσηεξηθήο θαχζεο (DIESEL) ζέξκαλζεο πνπ 
πξαγκαηνπνηνχλ ζε φια ηα ζηάδηα, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ θαηάζεζε 
ζηελ Σεισλεηαθή Αξρή ηεο Γήισζεο Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο 
(ΓΔΦΚ), κέρξη θαη ηελ ηειηθή θαηαλάισζε.  

Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη, νη 
πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο έληαμεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 
επηηεδεπκαηηψλ ζην κεηξψν ΓΗΠΔΘΔ, ν ηξφπνο ειέγρνπ κέζσ ηνπ αλσηέξσ 
Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο ηεο λφκηκεο ρξήζεο ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, 
νη ππεξεζίεο ειέγρνπ, θαζψο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ παξαιαβή πεηξειαίνπ 
ζέξκαλζεο απφ πξφζσπα πνπ δελ είλαη ζπλδεδεκέλα κε ην δίθηπν ηεο ΓΔΖ 
θαη νη αλάγθεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαιχπηνληαη απφ Απηφλνκνπο ηαζκνχο 
Δλέξγεηαο.»  
 

2. Ζ  παξάγξαθνο 5 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ.2960/2001, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«5. Με ηνλ Δηδηθφ  Φφξν Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) βεβαηψλεηαη θαη εηζπξάηηεηαη 
θαηά ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή ν Φφξνο Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.), θαζψο 
θαη θάζε άιιε ζρεηηθή επηβάξπλζε. 
Καη’ εμαίξεζε, πξνθεηκέλνπ γηα ηελ αηζπιηθή αιθνφιε, ν Φφξνο 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ζα εηζπξάηηεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 25ε ηνπ 
επφκελνπ κήλα απφ ην κήλα εμφδνπ απηήο απφ ην θαζεζηψο αλαζηνιήο. 
Οη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ, αιθνφιεο, 
αιθννινχρσλ πνηψλ, θαζψο θαη νη εγθεθξηκέλνη απνζεθεπηέο εγγεγξακκέλνη  
παξαιήπηεο, εθηφο ησλ πεξηζηαζηαθά εγγεγξακκέλσλ  παξαιεπηψλ θαηά ηελ  
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 113 θαη νη εηζαγσγείο 
βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ, αζθνχλ ην δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φφξνπ 
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Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α.) ησλ εηζξνψλ ηνπο κε ηελ θαηάζεζε ηνπ 
παξαζηαηηθνχ εγγξάθνπ ή θαηά ηελ εθθαζάξηζε ησλ θφξσλ πνπ γίλεηαη κε 
ηελ θαηάζηαζε θνξνινγίαο βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ αληίζηνηρα κε βάζε 
ηα δηθαηνινγεηηθά  δαπαλψλ πνπ θαηέρνπλ απηνί θαηά ην ρξφλν ηεο 
θαηάζεζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ εγγξάθνπ ή ηεο εθθαζάξηζεο ησλ θφξσλ θαηά 
πεξίπησζε. 
Σν δηθαίσκα έθπησζεο ηνπ Φ.Π.Α., φπσο απηφ πξνβιέπεηαη αλσηέξσ, 
αζθνχλ θαη ηα πξφζσπα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά ζηελ 
παξαγσγή, εμφξπμε, εηζαγσγή, θαη δηάζεζε ιηζάλζξαθα ,ιηγλίηε θαη 
νπηάλζξαθα  ησλ δαζκνινγηθψλ θιάζεσλ 2701, 2702 θαη 2704.» 
 

3. Ζ παξάγξαθνο 6 ηνπ άξζξνπ 109 ηνπ λ.2960/2001 θαηαξγείηαη θαη νη 
παξάγξαθνη 7 θαη 8 ηνπ ηδίνπ άξζξνπ αλαξηζκνχληαη αληίζηνηρα ζε 6 θαη 7. 

 
4. ην άξζξν 147 ηνπ λ. 2960/2001,  πξνζηίζεηαη  παξάγξαθνο 9, σο εμήο: 

«9. ε πεξίπησζε κε θαηαρψξηζεο, ή εθπξφζεζκεο θαηαρψξηζεο, ή 
αλαθξηβνχο θαηαρψξηζεο ησλ ζπλαιιαγψλ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ζην 
πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, εληφο ηεο, 
θαηά ην άξζξν 73, παξ. 2, πεξίπησζε α΄, ηνπ παξφληνο λφκνπ πεξηφδνπ, 
επηθπιαζζνκέλσλ ησλ πεξί ιαζξεκπνξίαο δηαηάμεσλ, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 
ηζφπνζν κε ην πεληαπιάζην ηεο δηαθνξάο ησλ ζπληειεζηψλ ηνπ Δ.Φ.Κ. 
κεηαμχ πεηξειαίνπ θίλεζεο θαη ζέξκαλζεο, ππνινγηδφκελεο επί ηεο 
πνζφηεηαο πνπ αθνξνχλ νη αλσηέξσ πξάμεηο ή παξαιείςεηο. 
ε πεξίπησζε πνπ νη σο άλσ πξάμεηο ή παξαιείςεηο δηαπξαρζνχλ απφ ην 
ίδην κέινο ΓΗΠΔΘΔ δεχηεξε θνξά, ην κέινο απηφ δηαγξάθεηαη απφ ην κεηξψν 
ΓΗΠΔΘΔ.» 
 

5. α) ην α’ εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3634/2008 (Α΄ 9), νη 
ιέμεηο «γηα ην νπνίν ρνξεγείηαη επηζηξνθή ηνπ θφξνπ απηνχ», δηαγξάθνληαη.  
β) Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ λ.3634/2008 
(Α΄ 9) δηαγξάθεηαη.  

 
6. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992, Α΄ 84) 

θαηαξγείηαη. 
 
7. Οη πεξηπηψζεηο ηγ΄, ηδ΄ θαη ηε΄ ηεο παξαγξάθνπ 8 θαη ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 

παξαγξάθνπ 9 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 2523/1997 (Α’ 179) θαηαξγνχληαη. 
 
8. Οη εθθξεκείο ζπλαιιαγέο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ησλ πεξηφδσλ                                        

15.02.2008  κέρξη 15.05.2008, απφ 15.10.2008  κέρξη 15.05.2009 απφ 
15.10.2009 κέρξη 15.05.2010 θαη απφ 15.10.2010 κέρξη 31.12.2010 
ηαθηνπνηνχληαη κε ηηο δηαηάμεηο πνπ ίζρπαλ πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ 
απηνχ. 
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Άξζξν 6 

Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2010/12/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
 16εο Φεβξνπαξίνπ 2010 (EE L 50/27.02.2010) 

 
ην λ.2960/2001 (ΦΔΚ 265/Α) επέξρνληαη νη αθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο θαη 
ζπκπιεξψζεηο: 
 

1.      Ζ πεξίπησζε β) ηνπ άξζξνπ 94 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
«β) ηα πνχξα θαη ηα πνπξάθηα,»  
 

2.     Σν άξζξν 95 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
                                       « Άξζξν 95 
   Έλλνηα βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ  

1. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληα Κψδηθα ζεσξνχληαη:  
Α. Σζηγάξα:  
α) Οη θχιηλδξνη θαπλνχ πνπ κπνξνχλ λα θαπλίδνληαη σο έρνπλ θαη νη νπνίνη 
δελ είλαη πνχξα ή πνπξάθηα.  
β) Οη θχιηλδξνη θαπλνχ, νη νπνίνη κε απιφ κε βηνκεραληθφ ρεηξηζκφ γιηζηξνχλ 
κέζα ζε ζσιήλεο ηζηγάξσλ.  
γ) Οη θχιηλδξνη θαπλνχ, νη νπνίνη κε απιφ κε βηνκεραληθφ ρεηξηζκφ 
πεξηηπιίγνληαη ζε ηζηγαξφραξηα.  
Β. Πνχξα ή πνπξάθηα:  
α) Οη θχιηλδξνη θαπλνχ κε εμσηεξηθφ πεξίβιεκα απφ θπζηθφ θαπλφ.  
β) Οη θχιηλδξνη θαπλνχ κε ηεκαρηζκέλν κείγκα θαπλνχ θαη κε εμσηεξηθφ 
πεξηηχιηγκα ζην ζχλεζεο ρξψκα ηνπ πνχξνπ, απφ αλαζπζηαζέληα θαπλφ, 
πνπ θαιχπηεη πιήξσο ην πξντφλ θαη φπνπ ρξεηάδεηαη θαη ην θίιηξν, φρη φκσο 
θαη ην επηζηφκην ζηελ πεξίπησζε πξντφλησλ κε επηζηφκην, φπνπ ην βάξνο 
αλά κνλάδα, κε πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θίιηξνπ ή ηνπ επηζηνκίνπ, δελ είλαη 
κηθξφηεξν απφ 2,3 γξακκάξηα νχηε κεγαιχηεξν απφ 10 γξακκάξηα θαη ε 
πεξίκεηξνο ζην έλα ηξίην ηνπιάρηζηνλ ηνπ κήθνπο δελ είλαη κηθξφηεξε απφ 34 
ρηιηνζηά.  
Σα πξντφληα ησλ παξαπάλσ πεξηπηψζεσλ ζεσξνχληαη πνχξα ή πνπξάθηα αλ 
κπνξνχλ θαη πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά λα θαπλίδνληαη σο έρνπλ, δεδνκέλσλ 
ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο θαη ησλ ζπλήζσλ θαηαλαισηηθψλ πξνζδνθηψλ. 
Γ. Λεπηνθνκκέλνο θαπλφο πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ 
ηζηγάξσλ:  
Ο θνκκέλνο ή θαη' άιινλ ηξφπν ηεκαρηζκέλνο θαπλφο, θηιαξηζκέλνο 
(λεκαηνπνηεκέλνο) ή πεπηεζκέλνο ζε πιάθεο, πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 
γηα θάπληζκα ρσξίο κεηαγελέζηεξε βηνκεραληθή κεηαπνίεζε θαη ηνπ νπνίνπ 
ηνπιάρηζηνλ ην 25% ηνπ βάξνπο ησλ ζσκαηηδίσλ θαπλνχ έρεη πιάηνο θνπήο 
κηθξφηεξν απφ 1,5 ρηιηνζηφκεηξν ή έρεη πιάηνο θνπήο     ίζν πξνο 1,5 
ρηιηνζηφκεηξν ή κεγαιχηεξν, εθφζνλ ν θαπλφο απηφο πσιείηαη ή έρεη πσιεζεί 
γηα ζηξίςηκν ηζηγάξσλ.  
Γ. Άιια θαπλά γηα θάπληζκα:  
α) Ο θνκκέλνο ή θαη' άιινλ ηξφπν ηεκαρηζκέλνο θαπλφο, θηιαξηζκέλνο 
(λεκαηνπνηεκέλνο) ή πεπηεζκέλνο ζε πιάθεο, ν νπνίνο είλαη θαηάιιεινο γηα 
θάπληζκα ρσξίο κεηαπνίεζε.  
β) Σα ζπζθεπαζκέλα ππνιείκκαηα θαπλνχ γηα ιηαληθή πψιεζε, πνπ δελ 
εκπίπηνπλ ζηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο Α, Β θαη Γ, ηα νπνία κπνξεί λα 
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ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάπληζκα. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, σο 
«ππνιείκκαηα θαπλνχ» λννχληαη ηα θαηάινηπα ησλ θχιισλ θαπλνχ θαη ηα 
ππνπξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ θαπλνχ ή ηελ 
παξαγσγή πξντφλησλ θαπλνχ.  
2. Δμνκνηψλνληαη κε πνχξα θαη πνπξάθηα ηα πξντφληα πνπ απνηεινχληαη θαηά 
έλα κέξνο απφ νπζίεο δηαθνξεηηθέο απφ ηνλ θαπλφ, αληαπνθξίλνληαη φκσο 
ζηα ινηπά θξηηήξηα ηεο πεξίπησζεο Β ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ.  
3. Δμνκνηψλνληαη κε ηζηγάξα θαη άιια θαπλά γηα θάπληζκα ηα πξντφληα πνπ 
απνηεινχληαη εμ νινθιήξνπ ή θαηά έλα κέξνο απφ νπζίεο δηαθνξεηηθέο απφ 
ηνλ θαπλφ, αληαπνθξίλνληαη φκσο ζηα άιια θξηηήξηα ησλ πεξηπηψζεσλ Α θαη 
Γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ.  
4. Σα πξντφληα πνπ δελ πεξηέρνπλ θαπλφ, εθφζνλ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά 
γηα ηαηξηθή ρξήζε, δελ ζεσξνχληαη βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά.»  
 

3.     Ζ παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ 96 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο : 
«1. Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ησλ βηνκεραλνπνηεκέλσλ θαπλψλ 
νξίδεηαη, πξνθεηκέλνπ κελ γηα ηα ηζηγάξα, ζε πνζνζηφ επί ηεο ζηαζκηζκέλεο 
κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ πνπ ηίζεληαη ζε αλάισζε ζην 
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο θαη απνηειείηαη απφ έλα πάγην ζηνηρείν (πάγηνο θφξνο) 
θαη απφ έλα αλαινγηθφ ζηνηρείν (αλαινγηθφο θφξνο), πξνθεηκέλνπ δε γηα ηα 
ινηπά πξντφληα ζε πνζνζηφ επί ηεο θαηά ρηιηφγξακκν ηηκήο ιηαληθήο 
πψιεζεο απηψλ.»   

 

4.      Σν άξζξν 97, αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
     «Άξζξν 97 
  Βάζε ππνινγηζκνχ θαη ζπληειεζηέο ηνπ θφξνπ  

Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηα βηνκεραλνπνηεκέλα 
θαπλά ππνινγίδεηαη σο εμήο:  
1. ηα ηζηγάξα θαη ηα πξντφληα πνπ εμνκνηψλνληαη κε απηά, σο βάζε 
ππνινγηζκνχ ηνπ θφξνπ ιακβάλεηαη ε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο 
πψιεζεο απηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην ζήκα θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπο. Ζ 
ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ ππνινγίδεηαη, 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία θνξνινγίαο πνπ είλαη γλσζηά θαηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο,  κε αλαγσγή ζηε ζπλνιηθή αμία φισλ ησλ ηζηγάξσλ 
πνπ ηίζεληαη ζε αλάισζε, βάζεη ηεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο, 
πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, δηαηξνχκελε δηα ηεο ζπλνιηθήο 
πνζφηεηαο ησλ ηζηγάξσλ πνπ ηίζεληαη ζε αλάισζε. ηελ ηηκή απηή ν 
ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 65%.  
Ζ ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ γηα ηνλ 
ππνινγηζκφ ηεο λέαο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο 
πνζφηεηεο πνπ ηέζεθαλ ζε αλάισζε θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ 
έηνο θαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο νξίδεηαη κεηαμχ 1εο θαη 31εο Ηαλνπαξίνπ θάζε 
έηνπο.    
ε πεξίπησζε πνπ ε κεηαβνιή ηεο ζηαζκηζκέλεο κέζεο ηηκήο ιηαληθήο 
πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ έρεη σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζπλνιηθήο 
επίπησζεο πνπ πξνθχπηεη απφ ην πνζνζηφ ηνπ θφξνπ πνπ πξνβιέπεηαη ζην 
δεχηεξν εδάθην, ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο απφθαζεο απηήο επηηξέπεηαη λα 
νξίδεηαη ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ ηνπ δεχηεξνπ έηνπο πνπ έπεηαη 
εθείλνπ ηεο κεηαβνιήο.  
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Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο ησλ ηζηγάξσλ δηαξζξψλεηαη:  
α) ζε έλαλ πάγην θφξν, ν νπνίνο επηβάιιεηαη αλά κνλάδα πξντφληνο, ην πνζφ 
ηνπ νπνίνπ είλαη ίζν πξνο 15% ηεο ζπλνιηθήο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, ε 
νπνία πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαπλνχ 
θαη ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο, πνπ επηβάιινληαη ζηε ζηαζκηζκέλε κέζε 
ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ ηζηγάξσλ θαη είλαη ην ίδην (πάγην ζηνηρείν) γηα φιεο 
ηηο θαηεγνξίεο ηζηγάξσλ, αλεμάξηεηα απφ ηελ ηηκή ιηαληθήο πψιεζήο ηνπο θαη  
β) ζε έλαλ αλαινγηθφ θφξν ν ζπληειεζηήο ηνπ νπνίνπ είλαη 52,445%  θαη 
πξνθχπηεη απφ ην θιάζκα πνπ έρεη σο αξηζκεηή ην γηλφκελν ηνπ ζπληειεζηή ηνπ 
Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) επί ηελ ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή κείνλ ηνλ 
πάγην θφξν θαη παξνλνκαζηή ηε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή.  
Ο αλαινγηθφο ζπληειεζηήο 52,445% ππνινγίδεηαη ζηελ ηηκή ιηαληθήο 
πψιεζεο ρηιίσλ (1.000) ηεκαρίσλ ηζηγάξσλ (1 θνξνινγηθή κνλάδα) θαη είλαη 
ν ίδηνο γηα φιεο ηηο θαηεγνξίεο ηζηγάξσλ.   
Σν ζπλνιηθφ πνζφ ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο, πνπ ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πεξηπηψζεηο α) θαη β) δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν 
ηνπ εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ (75%) ηνπ ζπλνιηθνχ εηδηθνχ θφξνπ 
θαηαλάισζεο πνπ επηβάιιεηαη ζηε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο  
ησλ ηζηγάξσλ.    
2. ηα πνχξα ή ζηα πνπξάθηα ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 
νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 34% επί ηεο θαηά ρηιηφγξακκν ηηκήο ιηαληθήο πψιεζήο 
ηνπο.  
3. ην ιεπηνθνκκέλν θαπλφ, ν νπνίνο πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ρεηξνπνίεησλ ηζηγάξσλ, ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο 
νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 67% επί ηεο θαηά ρηιηφγξακκν ηηκήο ιηαληθήο πψιεζήο 
ηνπο.  
Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο  πνπ ππνινγίδεηαη κε ην ζπληειεζηή απηφ δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (75%) ηεο ζηαζκηζκέλεο 
κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνχ πνπ πξννξίδεηαη 
γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ηζηγάξσλ ν νπνίνο ηίζεηαη ζε αλάισζε ζην 
εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο, αλεμάξηεηα απφ ην ζήκα θαη ηελ πξνέιεπζή ηνπ.  
Ζ ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνχ πνπ 
πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ηζηγάξσλ ππνινγίδεηαη, 
ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία θνξνινγίαο πνπ είλαη γλσζηά θαηά ηελ 1ε 
Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο, κε αλαγσγή ζηε ζπλνιηθή αμία ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ 
θαπλνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ηζηγάξσλ ν νπνίνο 
ηίζεηαη ζε αλάισζε, βάζεη ηεο ιηαληθήο ηηκήο πψιεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ 
φισλ ησλ θφξσλ, ε νπνία δηαηξείηαη δηα ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο 
ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνχ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ 
ηζηγάξσλ ν νπνίνο ηίζεηαη ζε αλάισζε.  
Ζ ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ηνπ ιεπηνθνκκέλνπ θαπλνχ πνπ 
πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ ηζηγάξσλ, γηα ηνλ ππνινγηζκφ 
ηεο λέαο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 
Οηθνλνκηθψλ , βάζεη ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο 
πνπ ηέζεθαλ ζε αλάισζε θαηά ην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ε 
έλαξμε εθαξκνγήο ηεο νξίδεηαη κεηαμχ 1εο θαη 31εο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 
4. ηα άιια θαπλά γηα θάπληζκα, ν ζπληειεζηήο ηνπ εηδηθνχ θφξνπ 
θαηαλάισζεο νξίδεηαη ζε πνζνζηφ 67% επί ηεο θαηά ρηιηφγξακκν ηηκήο 
ιηαληθήο πψιεζήο ηνπο.  
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Ο εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο  πνπ ππνινγίδεηαη κε ηνλ ζπληειεζηή απηφ δελ 
κπνξεί λα είλαη θαηψηεξνο ηνπ ζαξάληα ηνηο εθαηφ (75%) ηεο ζηαζκηζκέλεο 
κέζεο ηηκήο ιηαληθήο πψιεζεο ησλ άιισλ θαπλψλ γηα θάπληζκα, ηα νπνία 
ηίζεληαη ζε αλάισζε ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο αλεμάξηεηα απφ ην ζήκα θαη 
ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 
Ζ ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ άιισλ θαπλψλ γηα θάπληζκα 
ππνινγίδεηαη, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία θνξνινγίαο πνπ είλαη γλσζηά θαηά ηελ 
1ε Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο κε αλαγσγή ζηε ζπλνιηθή αμία ησλ άιισλ θαπλψλ 
γηα θάπληζκα ηα νπνία ηίζεληαη ζε αλάισζε, βάζεη ηεο ιηαληθήο ηηκήο 
πψιεζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ φισλ ησλ θφξσλ, ε νπνία δηαηξείηαη δηα ηεο 
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ησλ άιισλ θαπλψλ γηα θάπληζκα ηα νπνία ηίζεληαη ζε 
αλάισζε.  
Ζ ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ άιισλ θαπλψλ γηα 
θάπληζκα, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο λέαο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο, 
θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, βάζεη ησλ δεδνκέλσλ 
πνπ αθνξνχλ ηηο ζπλνιηθέο πνζφηεηεο πνπ ηέζεθαλ ζε αλάισζε θαηά ην 
πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ έηνο θαη ε έλαξμε εθαξκνγήο ηεο νξίδεηαη κεηαμχ 
1εο θαη 31εο Ηαλνπαξίνπ θάζε έηνπο. 
5.  Γηα ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά πνπ παξάγνληαη θαηφπηλ εηδηθήο 
παξαγγειίαο θαη δελ πξννξίδνληαη γηα εκπνξία, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο 
ππνινγίδεηαη ζηελ αλψηαηε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ νκνεηδψλ πξντφλησλ 
ηεο επηρείξεζεο πνπ ηα παξάγεη ή ηα δηαζέηεη ζηελ αγνξά, εθηφο αλ έρεη 
ζπκθσλεζεί κεγαιχηεξε ηηκή.  
6. Γηα ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν 
ιαζξεκπνξίαο θαη δελ έρεη θαζνξηζηεί ε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο απηψλ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ παξφληα Κψδηθα, ν εηδηθφο θφξνο 
θαηαλάισζεο ππνινγίδεηαη, πξνθεηκέλνπ γηα ηζηγάξα, ιεπηνθνκκέλν θαπλφ 
πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή ρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ) ηζηγάξσλ θαη 
άιια θαπλά γηα θάπληζκα, ζηε ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο πνπ 
θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 θαη ηζρχεη θάζε θνξά αλά 
είδνο πξντφληνο, πξνζαπμεκέλε θαηά δέθα ηνηο εθαηφ (10%), θαη γηα ηα πνχξα 
θαη ηα πνπξάθηα ζηελ αλψηαηε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ νκνεηδψλ 
πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο. 
7. Γηα ηα βηνκεραλνπνηεκέλα θαπλά πνπ δηαθηλνχληαη ππφ θαζεζηψο 
αλαζηνιήο θαη δελ έρεη θαζνξηζηεί ε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο απηψλ, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 100 ηνπ παξφληα Κψδηθα, ν εηδηθφο θφξνο θαηαλάισζεο 
ππνινγίδεηαη, γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 112,  πξνθεηκέλνπ γηα 
ηζηγάξα, ιεπηνθνκκέλν θαπλφ πνπ πξννξίδεηαη γηα ηελ θαηαζθεπή 
ρεηξνπνίεησλ (ζηξηθηψλ) ηζηγάξσλ θαη άιια θαπλά γηα θάπληζκα, ζηε 
ζηαζκηζκέλε κέζε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο πνπ θαζνξίδεηαη ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 1, 3 θαη 4 θαη ηζρχεη θάζε θνξά αλά είδνο πξντφληνο θαη γηα ηα 
πνχξα θαη ηα πνπξάθηα ζηελ αλψηαηε ηηκή ιηαληθήο πψιεζεο ησλ νκνεηδψλ 
πξντφλησλ πνπ θπθινθνξνχλ ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο.» 
 

5.      Σν άξζξν 99 αληηθαζίζηαηαη σο αθνινχζσο: 
« Άξζξν 99 

  Μήθνο ηζηγάξσλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφξνπ  
Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο (Δ.Φ.Κ.) θαπλνχ, 
αλάινγα κε ην κήθνο ηνπ ηζηγάξνπ, ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ην θίιηξν θαη 
ην επηζηφκην ζεσξείηαη:  
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α) σο έλα ηζηγάξν, φηαλ έρεη κήθνο κέρξη νθηψ (8) εθαηνζηά,  
β) σο δχν ηζηγάξα, φηαλ έρεη κήθνο κεγαιχηεξν απφ νθηψ (8) εθαηνζηά  θαη 
κέρξη έληεθα  (11) εθαηνζηά,  
γ) σο ηξία ηζηγάξα, φηαλ έρεη κήθνο κεγαιχηεξν απφ έληεθα (11) εθαηνζηά  θαη 
κέρξη δεθαηέζζεξα (14) εθαηνζηά θαη νχησ θαζεμήο.»  
 

6.      ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 104 ε θξάζε «ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ εδαθψλ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο Κψδηθα» 
αληηθαζίζηαηαη απφ ηε θξάζε «ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εδαθψλ  ησλ 
παξαγξάθσλ 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 54 ηνπ παξφληνο Κψδηθα». 

 
΄Αξζξν 7  

Γηαγξαθή νθεηιώλ πξνο ην Γεκόζην  
 

Μεηά ην άξζξν 82 ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ λ.δ. 356/1974 (Α΄ 90) 
πξνζηίζεηαη λέν άξζξν κε αξηζκφ 82 Α  σο  εμήο: 

«Αξζξν 82 Α 
Γηαγξαθή αλεπίδεθησλ είζπξαμεο νθεηιψλ πξνο ην Γεκφζην 

1. Λεμηπξφζεζκεο νθεηιέο πξνο ην Γεκφζην, πνπ έρνπλ βεβαησζεί θαηά 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ  θαη έρνπλ 
ραξαθηεξηζηεί σο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο απφ ηελ ππεξεζία ζηελ 
νπνία είλαη βεβαησκέλεο, δηαγξάθνληαη απφ ηηο κεξίδεο ησλ νθεηιεηψλ 
θαη ηα βηβιία ηεο ππεξεζίαο, κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ , 
κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ ηεο  παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 
απηνχ. 

2. Ωο αλεπίδεθηεο είζπξαμεο νθεηιέο ραξαθηεξίδνληαη εθείλεο γηα ηηο 
νπνίεο  έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο εληνπηζκνχ 
πεγψλ απνπιεξσκήο θαη αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε νη εμήο:  
α Έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλεο αθίλεηεο θαη θηλεηήο πεξηνπζίαο. 
β. Δθφζνλ έρνπλ εληνπηζηεί αθίλεηα ή θηλεηά πξάγκαηα, ηθαλά λα 
θαιχςνπλ κέξνο ή ην ζχλνιν ησλ νθεηιψλ,  έρεη νινθιεξσζεί ε 
δηαδηθαζία αλαγθαζηηθήο εθηέιεζεο κε επίζπεπζε απφ ην Γεκφζην ή 
ηξίηνπο θαη απφ ην πξντφλ ηεο εθπνίεζεο ησλ πάζεο θχζεσλ 
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη πξνζφδσλ ηνπ νθεηιέηε δελ εμνθιήζεθαλ 
πιήξσο  νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ. 
γ. Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο απφ εηδηθά νξηδφκελν πξνο ηνλ 
ζθνπφ απηφ ειεγθηή, ν νπνίνο πηζηνπνηεί θαηφπηλ ειέγρνπ φηη δελ 
πθίζηαηαη άιιε πεγή απνπιεξσκήο. 
δ. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα πησρφ, νη εξγαζίεο ηεο πηψρεπζεο έρνπλ 
θιείζεη ειιείςεη ελεξγεηηθνχ.  
ε. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα επηρείξεζε ππφ εθθαζάξηζε,  πηζηνπνηείηαη φηη 
απφ ηελ δηαδηθαζία ηεο εθθαζάξηζεο δελ πξφθεηηαη λα ηθαλνπνηεζνχλ 
ελ φισ ή ελ κέξεη νη απαηηήζεηο ηνπ Γεκνζίνπ.   
ζη. Δηδηθά ζηελ πεξίπησζε δηαγξαθήο απαηηήζεσλ λνκηθψλ 
πξνζψπσλ,   έρνπλ νινθιεξσζεί γηα ηα ζπλππφρξεα ή ζπλππεχζπλα 
θπζηθά πξφζσπα ηνπιάρηζηνλ  νη ελέξγεηεο ησλ πεξηπηψζεσλ α, β θαη 
γ. 
Ζ αίηεζε γηα ηε δηαγξαθή ππνβάιιεηαη νίθνζελ απφ ηνλ πξντζηάκελν 
ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία είλαη βεβαησκέλε ε νθεηιή πξνο ηελ 
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αξκφδηα Κεληξηθή Τπεξεζία, κε ηα πιήξε ζηνηρεία. Απφ ηα ζηνηρεία  
πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έρνπλ εμαληιεζεί φιεο νη απαξαίηεηεο 
ελέξγεηεο γηα ηελ είζπξαμε ηεο πξνηεηλφκελεο πξνο δηαγξαθή νθεηιήο 
θαη δελ ππάξρεη πιένλ θακία πεγή απνπιεξσκήο ηεο. Έιεγρνο θαη 
επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ππνβαιιφκελσλ ζηνηρείσλ δηελεξγείηαη 
απφ ηελ αξκφδηα Κεληξηθή Τπεξεζία, ε νπνία θαη εηζεγείηαη ζηελ 
Δπηηξνπή ηεο παξαγξάθνπ 4 ηελ δηαγξαθή. 

3. Τπνβνιή αηηήζεσο δηαγξαθήο δελ ρσξεί εθφζνλ ππάξρεη πηζαλφηεηα 
έζησ θαη κεξηθήο είζπξαμεο ηεο απαίηεζεο.  
ηελ πεξίπησζε εληνπηζκνχ απφ κέξνπο ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο 
θελψλ ζηελ ππνβνιή ηεο πξφηαζεο δηαγξαθήο, ε αίηεζε κε ηα 
επηζπλαπηφκελα ζηνηρεία  επηζηξέθεηαη πξνο ζπκπιήξσζε, ελψ ζηελ 
πεξίπησζε εληνπηζκνχ πεγήο κεξηθήο ή νιηθήο απνπιεξσκήο, ν 
θάθεινο επηζηξέθεηαη θαη ε απαίηεζε θαηά ην κέξνο πνπ κπνξεί λα 
εηζπξαρζεί ραξαθηεξίδεηαη εηζπξάμηκε. 

4. Ζ αίηεζε θαη ηα παξαζηαηηθά ζηνηρεία πνπ ηελ ζπλνδεχνπλ, κε ηελ 
ζεηηθή εηζήγεζε ηεο Κεληξηθήο Τπεξεζίαο ππνβάιινληαη ζε Δπηηξνπή 
πνπ ζπληζηάηαη απφ: 
α) έλαλ Αληηπξφεδξν ηνπ Ννκηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Κξάηνπο, σο 
Πξφεδξν, 
β) ην Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγίαο σο κέινο 
δ) ην Γεληθφ Γηεπζπληή Φνξνινγηθψλ Διέγρσλ σο κέινο 
Δηζεγεηήο ζηελ Δπηηξνπή είλαη, ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, ν εθάζηνηε 
Πξντζηάκελνο ηεο Γηεχζπλζεο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ.  
ε πεξίπησζε πνπ ε αίηεζε αθνξά ηεισλεηαθή νθεηιή ζπκκεηέρεη ζηελ 
Δπηηξνπή θαη ν Γεληθφο Γηεπζπληήο Σεισλείσλ θαη Δηδηθψλ Φφξσλ 
Καηαλάισζεο, κε εηζεγεηή  ηνλ Γηεπζπληή ηεο Γηεχζπλζεο 
Σεισλεηαθψλ Γηαδηθαζηψλ. 
Γξακκαηείο  ηεο Δπηηξνπήο νξίδνληαη ππάιιεινη θαηεγνξίαο ΠΔ ηεο  
Γηεχζπλζεο Δίζπξαμεο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. Ζ Δπηηξνπή ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, ν νπνίνο νξίδεη σο 
αλαπιεξσηή ηνπ θάζε Γεληθνχ Γηεπζπληή  έλα απφ ηνπο 
Πξντζηακέλνπο ησλ Γηεπζχλζεσλ πνπ ζπγθξνηνχλ ηε Γεληθή 
Γηεχζπλζε. 

5. Ζ Δπηηξνπή αμηνινγεί ηα ζηνηρεία ηνπ θαθέινπ ηεο ππφζεζεο, αλαδεηά 
εθφζνλ  ην θξίλεη ζθφπηκν ζπκπιεξσκαηηθά ζηνηρεία απφ νπνηαδήπνηε 
ππεξεζία ή ηξίην θαη γλσκνδνηεί ππέξ ηεο νιηθήο δηαγξαθήο ηεο 
νθεηιήο ή ηεο απφξξηςεο ηνπ αηηήκαηνο. Ο Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ 
απνδέρεηαη ηε γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο ή ηελ ηξνπνπνηεί επί ην 
δπζκελέζηεξν γηα ηνλ νθεηιέηε.  

6. Οθεηιή πνπ έρεη δηαγξαθεί κε ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία αλαβηψλεη εάλ 
ζε δηάζηεκα δέθα εηψλ απφ ηε δηαγξαθή ηεο, δηαπηζησζεί ε χπαξμε ή 
ε απφθηεζε πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ηνπ νθεηιέηε ή ζπλππνρξένπ 
πξνζψπνπ πνπ θαιχπηεη κεξηθά ή νιηθά ηελ νθεηιή. 
Γηα  ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε δηαγξαθή ηεο νθεηιήο κέρξη θαη ηελ 
εκεξνινγηαθή  ιήμε ηνπ δέθαηνπ έηνπο απφ απηή,  δελ ρνξεγείηαη  
θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα ζηνλ νθεηιέηε θαη ζε φια ηα ζπλππφρξεα 
πξφζσπα γηα νπνηαδήπνηε αηηία, δεζκεχνληαη νη ηξαπεδηθνί 
ινγαξηαζκνί θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 λ. 2523/1997 θαη δελ 
ρνξεγνχληαη πηζηνπνηεηηθά γηα κεηαβίβαζε ή απφθηεζε πεξηνπζηαθψλ 
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ζηνηρείσλ. Οη δηαηάμεηο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, εθαξκφδνληαη θαη 
γηα ηηο δηαγξαθέο πνπ δηελεξγνχληαη κε ην άξζξν 82.» 

 
 

Άξζξν 8     
Διαθξύλζεηο θαη απαιιαγέο εηδηθνύ θόξνπ θαηαλάισζεο  

γηα ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα  
 

1. Ζ πεξίπησζε θα΄ ηνπ πίλαθα ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
2960/2001 (Α’ 265), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, αληηθαζίζηαηαη σο 
αθνινχζσο : 

θα) Ζιεθηξηθή ελέξγεηα  
 
1) γηα επηρεηξεκαηηθή ρξήζε 
- απφ θαηαλαισηέο πςειήο 
ηάζεο 
- απφ ηνπο ινηπνχο 
θαηαλαισηέο 
 
2) γηα κε επηρεηξεκαηηθή ρξήζε 
- απφ νηθηαθή ρξήζε 
- απφ ινηπέο ρξήζεηο  

2716 
 

 
 
 
2,5 
5 
 
 
2,2 
5 

 
 
 
MWh 
MWh 
 
 
MWh 
MWh 

 
2. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 2690/2001 πξνζηίζεηαη πεξίπησζε 

ηα’ σο αθνινχζσο: «ηα) ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 
γεσξγηθή ρξήζε». 

 
3. ην άξζξν 29 ηνπ λ. 2773/1999 πξνζηίζεηαη παξ. 6 σο εμήο: 

«6. Σα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο ηεο ΓΔΖ Α.Δ. γηα ηε κέζε θαη ρακειή ηάζε  
κέρξη ηελ 30.06.2013 εγθξίλνληαη κε απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο, κεηά απφ γλψκε ηεο Ρ.Α.Δ. »  

 
Άξζξν 9  

Δμαίξεζε ηεο δαπάλεο γηα ηελ απόθηεζε πξώηεο θαηνηθίαο  
από ηηο δαπάλεο απόθηεζεο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ.  

Κίλεηξα γηα ηελ αληηθαηάζηαζε απηνθηλήησλ παιαηάο ηερλνινγίαο. 
 Αλαπξνζαξκνγή θόξνπ πνιπηειείαο ζηα επηβαηηθά απηνθίλεηα.  

 
1. Δμαηξείηαη θαη δελ ππάγεηαη ζηηο ξπζκίζεηο ηεο πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ Κ.Φ.Δ. ε απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη κέρξη 31/12/2012 
δαπάλε  γηα ηελ αγνξά απφ ελήιηθν, κε δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο, θαζψο 
θαη ε αλέγεξζε απφ απηφλ νηθνδνκήο, σο πξψηεο θαηνηθίαο, εθφζνλ ε 
επηθάλεηά ηεο δελ ππεξβαίλεη   ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ., θαη  ε ζπλνιηθή αμία 
ηεο ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ. 
 Αλ ε αμία ηεο νηθνδνκήο ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ 
(200.000) επξψ ή ε επηθάλεηα ηεο   ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ., ιακβάλεηαη 
ππφςε γηα ηελ εθαξκνγή ηεο  πεξίπησζεο γ΄ ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ Κ.Φ.Δ., ε 
επηπιένλ ηνπ πνζνχ απηνχ δαπάλε ή ε δαπάλε πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
επηθάλεηα ησλ,  πάλσ απφ ηα εθαηφλ είθνζη,  ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ. Αλ 
ζπληξέρνπλ θαη νη δχν αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο  ιακβάλεηαη ππφςε ην 
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κεγαιχηεξν, θαηά πεξίπησζε, πνζφ κεηαμχ ηεο δαπάλεο ησλ πάλσ ησλ 
δηαθνζίσλ ρηιηάδσλ (200.000) επξψ θαη ηεο δαπάλεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ 
επηθάλεηα πάλσ απφ ηα εθαηφλ είθνζη (120) η.κ.. Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ  
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ δελ ζεσξείηαη φηη απνθηάηαη πξψηε θαηνηθία, αλ ν 
ππφρξενο, ν άιινο ζχδπγνο θαη ηα ηέθλα πνπ ηνπο βαξχλνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, έρνπλ δηθαίσκα πιήξνπο θπξηφηεηαο ή ηζφβηαο 
επηθαξπίαο ή νίθεζεο, εμ νινθιήξνπ ή επί ηδαληθνχ κεξηδίνπ, ζε άιιε θαηνηθία 
ή θαηνηθίεο, εθφζνλ ην άζξνηζκα ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο  πνπ ηνπο 
αληηζηνηρεί ππεξβαίλεη ηα εβδνκήληα (70) η.κ. Ζ επηθάλεηα απηή 
πξνζαπμάλεηαη θαηά είθνζη (20) η.κ. γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα ηέθλα θαη 
θαηά είθνζη πέληε (25) η.κ. γηα ην ηξίην θαη θαζέλα απφ ηα επφκελα ηέθλα πνπ 
βαξχλνπλ ηνλ ππφρξεν ή ηνλ άιιν ζχδπγν.  
Γσξεέο ή γνληθέο παξνρέο ρξεκαηηθψλ πνζψλ πνπ ζπληζηψληαη απνθιεηζηηθά 
γηα ηελ αγνξά ή αλέγεξζε πξψηεο θαηνηθίαο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ θαη κέρξη ηνπ πνζνχ πνπ νξίδεηαη ζε απηέο, 
απαιιάζζνληαη απφ ηνλ νηθείν θφξν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Κψδηθα 
Φνξνινγίαο Κιεξνλνκηψλ, Γσξεψλ, Γνληθψλ Παξνρψλ, Πξνηθψλ θαη Κεξδψλ 
απφ Λαρεία, ν νπνίνο θπξψζεθε κε ην λ.2961/2001 (Α΄266). 

 
2. α) Καηλνχξγηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο ρξήζεο θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα 

κέρξη θαη 1800 θπβηθά εθαηνζηά πνπ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο  
πξνδηαγξαθέο ηεο Οδεγίαο 98/69 Δ.Κ. «Φάζε Β» ή κεηαγελέζηεξεο θαη 
παξαιακβάλνληαη ζε αληηθαηάζηαζε επηβαηηθψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο 
ρξήζεο, πνπ απνζχξνληαη απφ ηελ θπθινθνξία γηα θαηαζηξνθή, 
απαιιάζζνληαη  απφ   ην  πξνβιεπφκελν  απφ  ηηο   δηαηάμεηο  ηνπ  άξζξνπ   
121  ηνπ λ. 2960/2001 ηέινο ηαμηλφκεζεο, σο εμήο :  
αα) Απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα κέρξη θαη 900 θπβηθά εθαηνζηά, 
απαιιάζζνληαη απφ ην πξνβιεπφκελν ηέινο ηαμηλφκεζεο γηα θνξνινγεηέα 
αμία  κέρξη θαη 6.000 επξψ. 
ββ)  Απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνχ  απφ 901 κέρξη θαη 1400 θπβηθά εθαηνζηά, 
απαιιάζζνληαη  απφ ην πξνβιεπφκελν ηέινο ηαμηλφκεζεο γηα θνξνινγεηέα 
αμία κέρξη  θαη 8.000 επξψ. 
γγ) Απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα  απφ 1401 κέρξη θαη 1600 θπβηθά 
εθαηνζηά, απαιιάζζνληαη απφ ην 65% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο 
ηαμηλφκεζεο θαη γηα θνξνινγεηέα αμία κέρξη θαη 11.000 επξψ.  
δδ)  Απηνθίλεηα θπιηλδξηζκνχ θηλεηήξα απφ 1601 κέρξη θαη 2000 θπβηθά 
εθαηνζηά, απαιιάζζνληαη απφ 50% ηνπ πξνβιεπφκελνπ ηέινπο ηαμηλφκεζεο  
θαη γηα θνξνινγεηέα αμία κέρξη θαη 14.000 επξψ.  
 
β) Ζ θαηά ηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θνξνινγεηέα αμία δηακνξθψλεηαη κε 
βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 126 ηνπ  λ. 2960/2001 θαη ζε πεξίπησζε πνπ 
είλαη κεγαιχηεξε ησλ πξναλαθεξνκέλσλ πνζψλ ζα εηζπξάηηεηαη γηα ην επί 
πιένλ πνζφ, ν πξνβιεπφκελνο αθέξαηνο ζπληειεζηήο ηέινπο ηαμηλφκεζεο.  

 
γ) Οη δηαηάμεηο ησλ πεξηπηψζεσλ α) θαη β)   εθαξκφδνληαη κφλν γηα 
απηνθίλεηα παιαηάο ηερλνινγίαο γηα ηα νπνία έρεη εθδνζεί άδεηα θπθινθνξίαο 
ζηελ Διιάδα κέρξη 31.12.1998 θαη γηα ηα νπνία έρνπλ θαηαβιεζεί ηα ηέιε 
θπθινθνξίαο ηνπ έηνπο εληφο ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε δηαγξαθή, θαζψο θαη ηπρφλ 
νθεηινκέλσλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ.  
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δ) Με θνηλέο Απνθάζεηο ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ, Πεξηβάιινληνο, 
Δλέξγεηαο θαη Κιηκαηηθήο Αιιαγήο θαη  Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ,  
θαζνξίδεηαη ε δηαδηθαζία απφζπξζεο απφ ηελ θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ, 
ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, νη αξκφδηεο αξρέο θαη θνξείο ελ γέλεη, θαζψο 
θαη θάζε άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ σο άλσ  κέηξνπ 
ηεο απφζπξζεο ηεο παξαγξάθνπ απηήο.  

 
ε) Οη δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ απηήο εθαξκφδνληαη κεηά απφ δέθα (10) 
εκέξεο απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο πξνεγνχκελεο πεξίπησζεο θαη γηα 
απηνθίλεηα πνπ ζα απνζπξζνχλ κέρξη 31.12.2011. 

 

3. α) Ζ πεξίπησζε α) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3833/2010 (Α΄40)    
           αληηθαζίζηαηαη σο εμήο :  

 «α) απφ 20.000 επξψ κέρξη θαη 22.000 επξψ, πνζνζηφ  10%.». 
β) Οη πεξηπηψζεηο α) θαη β) ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 3833/2010 

αληηθαζίζηαληαη σο εμήο :  
«α) απφ 16.000 επξψ κέρξη θαη 17.000 επξψ, πνζνζηφ  10% 
β) απφ 17.000 επξψ κέρξη θαη 19.000 επξψ, πνζνζηφ  30%» 
 

4. Δπηβαηηθά απηνθίλεηα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απηνθηλήησλ ηχπνπ 

jeep πνπ  έρνπλ θνκηζζεί ζηε ρψξα καο κέρξη θαη ηελ 8 Γεθεκβξίνπ 2010 θαη 

γηα ηα νπνία κέρξη ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία,  έρνπλ θαηαηεζεί δεισηηθά 

εηζαγσγήο ή δειψζεηο άθημεο νρεκάησλ ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία εηζφδνπ 

φηαλ πξφθεηηαη γηα κεηνηθνχληα πξφζσπα, εθφζνλ πιεξνχλ εθ θαηαζθεπήο ηηο 

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

98/69/ΔΚ Φάζε Α ή κεηαγελέζηεξεο, εμαθνινπζνχλ λα ππάγνληαη ζηνπο 

ζπληειεζηέο ηέινπο ηαμηλφκεζεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο πεξηπηψζεηο α) 

θαη β) αληίζηνηρα ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ Ν.2960/2001 (ΦΔΚ 

265/Α), κε ηελ πξνυπφζεζε φηη κέρξη 30.06.2011 ζα έρνπλ ηεισληζζεί θαη 

θαηαβιεζεί γη’ απηά, νη νθεηιφκελεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο. 

 
 

Άξζξν 10  
Ρπζκίζεηο γηα ην πξνζσπηθό ησλ Ννκαξρηαθώλ Απηνδηνηθήζεσλ 

 θαη ηε ζύλαςε ζπκβάζεσλ παξνρήο ππεξεζηώλ  
 
1. Ζ κηζζνδνζία ηνπ κνλίκνπ θαη κε ζρέζε εξγαζίαο ηδησηηθνχ δηθαίνπ ανξίζηνπ 

ρξφλνπ πξνζσπηθνχ, πνπ ππεξεηεί ζηηο λνκαξρηαθέο απηνδηνηθήζεηο ηελ 
31.12.2010 θαη απφ 1.1.2011 θαζίζηαηαη απηνδίθαηα πξνζσπηθφ ησλ 
πεξηθεξεηψλ, ή κεηαηάζζεηαη ζε δήκν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ.3852/2010 (Α’ 87) θαη αλεμαξηήησο δεκνζηεχζεσο ή κε ησλ ζρεηηθψλ 
δηαπηζησηηθψλ πξάμεσλ θαηάηαμεο ή κεηάηαμήο ηνπ, θαηαβάιιεηαη έσο ηνλ 
Απξίιην ηνπ 2011 απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ θαη εηδηθφηεξα ζε βάξνο 
ησλ νηθείσλ ΚΑΔ ηνπ Δ.Φ. 07-120 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, κε 
ηελ ίδηα έσο ηελ 31.12.2010 δηαδηθαζία. 
Ζ ηαθηνπνίεζε ησλ αλσηέξσ πιεξσκψλ γίλεηαη απνινγηζηηθά έσο ηελ 
30.6.2011, κε κεηαθνξά ζηνλ αλσηέξσ Δ.Φ. θαη ηνπο ζρεηηθνχο ΚΑΔ 
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αληίζηνηρσλ θαηά πεξίπησζε πνζψλ απφ ηνπο πφξνπο ησλ άξζξσλ 259 θαη 
260 ηνπ πξναλαθεξζέληνο λφκνπ. 
 

2. ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 3864/2010 (Α΄ 
119) ε ιέμε «εηήζηαο» αληηθαζίζηαηαη κε ηε ιέμε «ηξηεηνχο».  

 
3. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ λ.2362/1995 (Α΄247), πξνζηίζεληαη 

εδάθηα σο εμήο:  
«Οη θνξείο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, φπσο νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 4 ηνπ 
άξζξνπ 1Β, επηηξέπεηαη κέρξη ηελ 31.12.2013 λα ζπλάπηνπλ δεκφζηεο 
ζπκβάζεηο παξνρήο ζπκβνπιεπηηθψλ θαη ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ππεξεζηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη ππεξεζηψλ εθπφλεζεο κειεηψλ (κε εμαίξεζε κειέηεο 
ηερληθψλ έξγσλ), κε απεπζείαο αλάζεζε, γηα εηήζηα δαπάλε κέρξη πνζνχ 
εμήληα ρηιηάδσλ (60.000) επξψ, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ απηφ 
ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί, εθφζνλ νη αλσηέξσ ππεξεζίεο θαη κειέηεο είλαη 
αλαγθαίεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο 
νηθνλνκίαο ζχκθσλα κε ην λ.3845/2010 (Α΄ 65).    
Απφ ην πνζφ απηφ θαη κέρξη εθαηφ ρηιηάδεο (100.000) επξψ, ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ απηφ ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί, απαηηείηαη 
δηαγσληζκφο κε ζπλνπηηθή δηαδηθαζία (πξφρεηξνο) πνπ ζα δηελεξγείηαη απφ 
ηξηκειή επηηξνπή. 
Άλσ ηνπ πνζνχ ησλ εθαηφ ρηιηάδσλ (100.000) επξψ, ρσξίο λα 
ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πνζφ απηφ ν Φ.Π.Α. πνπ αλαινγεί, απαηηείηαη ζχλαςε 
δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηφπηλ δηελέξγεηαο ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ (αλνηθηνχ ή 
θιεηζηνχ), βάζεη ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο. 
χλαςε ζχκβαζεο παξνρήο ησλ αλσηέξσ ππεξεζηψλ κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία 
γίλεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε κηθηήο πξνκήζεηαο, θαηά ηελ νπνία ε αμία ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ππεξβαίλεη ηελ αμία ησλ πξντφλησλ. 
Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαζνξίδνληαη νη φξνη θαη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ησλ ηεζζάξσλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ.» 
 

4. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ Καηαζηαηηθνχ ηεο εηαηξείαο κε ηελ 
επσλπκία «Δπελδχζεηο ζηελ Διιάδα Α.Δ.» ην νπνίν θπξψζεθε κε ην άξζξν 4 
ηνπ λ. 3894/2010 (Α΄ 204), αληί ησλ ιέμεσλ «ηα δε ινηπά ηξία (3) κέιε ηα 
νπνία δελ εθιέγνληαη ή ππνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4»  ηίζεληαη νη 
ιέμεηο «ηα δε ινηπά ηέζζεξα (4) κέιε ηα νπνία δελ εθιέγνληαη ή 
ππνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5».  

5. Σν ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 19 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ λ. 3863/2010 (Α΄115) 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο:  
«Καηά ηελ πξψηε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο, ε αίηεζε γίλεηαη απνδεθηή εθφζνλ 
ππνβιεζεί κέρξη 31.12.2010. Γπλαηφηεηα αζθήζεσο δηθαηψκαηνο έρνπλ θαη 
φζνη έρνπλ απηνδηθαίσο απνιπζεί απφ 1εο Ηνπλίνπ 2010, εθ’  φζνλ δελ έρεη 
εθδνζεί ε πξάμε ζπληαμηνδνηήζεσο θαηά ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 
αίηεζεο.» 
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Άξζξν 11   

Θέκαηα ηνπ ΔΛ... θαη ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
 

ην λ. 3832/2010 (Α’38), φπσο ηζρχεη, επέξρνληαη νη αθφινπζεο 
ηξνπνπνηήζεηο: 

1. ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 7, νη ιέμεηο «ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ» θαη «ε 
ΔΛ.ΣΑΣ.» αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «ηνπ Πξνέδξνπ» θαη «ν Πξφεδξνο 
ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.», αληίζηνηρα. 

 
2. ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 10, νη ιέμεηο «απφ ηελ ΔΛ.ΣΑΣ.» 

αληηθαζίζηαληαη απφ ηηο ιέμεηο «απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.». 
 
3. Μεηά ην πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 10, πξνζηίζεηαη εδάθην 

σο εμήο: «Ζ πηζηνπνίεζε παξέρεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 
ΔΛ.ΣΑΣ.». 

 
4. Ζ παξάγξαθνο 7 ηνπ άξζξνπ 10 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 

«Ζ ΔΛ.ΣΑΣ., σο ζπιινγηθφ φξγαλν: 
α) εγθξίλεη ην ΔΛ..Π., 
β) εγθξίλεη ηνλ «Καλνληζκφ ηαηηζηηθψλ Τπνρξεψζεσλ ησλ Φνξέσλ ηνπ 
ΔΛ...», 
γ) εγθξίλεη ην εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο, ην νπνίν 
ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζηε Βνπιή, ζηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ θαη ζηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat), 
δ) εθδίδεη ηηο νδεγίεο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ 
παξφληνο λφκνπ, 
ε) εγθξίλεη ηελ έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο, 
ζη) εγθξίλεη ην ζρέδην ηνπ Καλνληζκνχ Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο 
ΔΛ.ΣΑΣ., ην νπνίν ππνβάιιεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζηε Βνπιή 
πξνο ζπδήηεζε ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο, θαζψο θαη ην ηειηθφ 
θείκελν ηνπ Καλνληζκνχ, 
δ) θαζνξίδεη ηηο «εζληθέο αξρέο» ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 
10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
ε) θαζνξίδεη ηνπο θνξείο ηνπ ΔΛ... πνπ έρνπλ ηελ αξκνδηφηεηα ή ηελ 
ππνρξέσζε ζπιινγήο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5 
ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
ζ) εγθξίλεη ηελ εηήζηα έθζεζε πεπξαγκέλσλ πνπ ππνβάιιεηαη απφ ηνλ 
Πξφεδξν ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζηνλ Πξφεδξν ηεο Βνπιήο ζχκθσλα κε ηνλ 
Καλνληζκφ ηεο, 
η) απνθαζίδεη γηα ηελ επηβνιή δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ ζχκθσλα κε ηα άξζξα 8 
θαη 11 ηνπ παξφληνο λφκνπ, 
ηα) δηαηππψλεη γλψκε γηα ηνλ Οξγαληζκφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ., 
ηβ) απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα πνπ ππάγνληαη απφ ην λφκν ξεηψο ζηελ 
αξκνδηφηεηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, 
ηγ) απνθαζίδεη, εθθξάδεη γλψκε ή δηαβνπιεχεηαη γηα θάζε ζέκα πνπ εηζάγεη 
ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθφ φξγαλν ν Πξφεδξνο πξνο ιήςε απφθαζεο ή 
πξνο έθθξαζε γλψκεο ή πξνο δηαβνχιεπζε.». 
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5. Σν ηξίην θαη ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη ην πξψην εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13 θαηαξγνχληαη. 

 
6. ην ηέινο ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 13, ην νπνίν 

ιακβάλεη ηε ζέζε ηνπ θαηαξγνχκελνπ πξψηνπ εδαθίνπ απηήο, πξνζηίζεηαη ε 
θξάζε: «ν νπνίνο δηεπζχλεη ηε ζπλεδξίαζε φηαλ ν Πξφεδξνο απνπζηάδεη ή 
θσιχεηαη». 

 
7. Ζ παξάγξαθνο 4 ηνπ άξζξνπ 13 ιακβάλεη ηνλ αξηζκφ 5 θαη εηζάγεηαη λέα 

παξάγξαθνο 4 σο εμήο: «4.Ζ ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθφ φξγαλν δελ 
επηηξέπεηαη λα ζρεκαηίδεη θιηκάθηα απφ ηα κέιε ηεο θαη λα αλαζέηεη ζε απηά 
ηελ άζθεζε αξκνδηνηήησλ ηεο». 

 
8. Σν θείκελν ηνπ άξζξνπ 14 νξίδεηαη σο παξάγξαθνο 1 ηνπ άξζξνπ απηνχ θαη 

ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: 
α) Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 14, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. αζθεί θάζε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ε νπνία 
δελ αλαηίζεηαη απφ ην λφκν ξεηψο ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθφ φξγαλν θαη 
έρεη ηελ επζχλε ηεο εχξπζκεο ιεηηνπξγίαο ηεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ 
ζθνπψλ ηεο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο θαη επξσπατθήο 
λνκνζεζίαο, ηνπ Κψδηθα Οξζήο Πξαθηηθήο γηα ηηο επξσπατθέο ζηαηηζηηθέο θαη 
ησλ βέιηηζησλ δηεζλψλ ζηαηηζηηθψλ πξαθηηθψλ. Ο Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
έρεη ηδίσο ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:» 
β) ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο πεξίπησζεο α) ηνπ άξζξνπ 14, 
πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ β, γ, ε θαη 
ζη ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο 
λφκνπ.». 
γ) ην δεχηεξν εδάθην ηεο πεξίπησζεο α) ηνπ άξζξνπ 14, δηαγξάθεηαη ε 
θξάζε: «ζε άιιν κέινο ηεο». 
δ) ην ηέινο ηεο πεξίπησζεο β) ηνπ άξζξνπ 14 πξνζηίζεηαη ε θξάζε: 
«παξέρεη ηηο ππεξεζηαθέο εληνιέο γηα ηελ εθηέιεζε θάζε ελέξγεηαο πνπ αθνξά 
ηελ εθπιήξσζε ηεο απνζηνιήο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη ζπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο 
απφ ην εηδηθφ επηζηεκνληθφ ή ην ινηπφ πξνζσπηθφ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. νξίδνληαο 
θαη ην αληηθείκελφ ηνπο». 
ε) Ζ πεξίπησζε γ) ηνπ άξζξνπ 14 αλαξηζκείηαη ζε δ) θαη πξνζηίζεηαη λέα 
πεξίπησζε γ) σο εμήο: 
«γ) Λακβάλεη ηηο απνθάζεηο ζρεηηθά κε ηηο ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο, ηα πξφηππα 
θαη ηηο δηαδηθαζίεο, θαζψο θαη κε ην πεξηερφκελν θαη ηε ρξνληθή ζηηγκή ηεο 
δεκνζίεπζεο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ, ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε ησλ επίζεκσλ 
ζηαηηζηηθψλ ηνπ ΔΛ... ζηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat) θαη 
γεληθφηεξα ζρεηηθά κε ηε δηαβίβαζε, ππνβνιή ή γλσζηνπνίεζε ζηαηηζηηθψλ 
ζην πιαίζην ηεο επξσπατθήο θαη δηεζλνχο ζηαηηζηηθήο ζπλεξγαζίαο». 
ζη) Ζ πεξίπησζε ε) ηνπ άξζξνπ 14 αλαξηζκείηαη ζε δ) θαη πξνζηίζεληαη λέεο 
πεξηπηψζεηο ε) θαη ζη) σο εμήο: 
«ε) Δίλαη αξκφδηνο γηα ην ζπληνληζκφ φισλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ ησλ ινηπψλ 
θνξέσλ ηνπ ΔΛ... πνπ αθνξνχλ ηελ αλάπηπμε, ηελ παξαγσγή θαη ηε 
δηάδνζε ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ ηεο ρψξαο. 
ζη) Παξαγγέιιεη ηελ πξφζβαζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζε φιεο ηηο 
δηνηθεηηθέο πεγέο θαη ηα δεκφζηα κεηξψα θαη αξρεία πνπ ηεξνχληαη εγγξάθσο 
ή κε ειεθηξνληθά, καγλεηηθά, ή άιια αλάινγα κέζα, απφ ηηο ππεξεζίεο θαη 
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ηνπο θνξείο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φπσο απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 1 ηνπ λ. 1256/1982, θαη ηε ιήςε ζηνηρείσλ απφ απηά, θαζψο θαη ζε 
φιεο ηηο πεγέο θαη αξρεία πνπ ηεξνχληαη απφ λνκηθά πξφζσπα ηνπ ηδησηηθνχ 
ηνκέα, ελψζεηο πξνζψπσλ θαη θπζηθά πξφζσπα, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ παξφληνο λφκνπ». 
δ) Οη πεξηπηψζεηο ζη), δ) θαη ε) ηνπ άξζξνπ 14 θαηαξγνχληαη θαη ζηε ζέζε 
ηνπο εηζάγνληαη πεξηπηψζεηο ε) έσο θαη ηδ) σο εμήο: 
«ε) Μεξηκλά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ζε 
επηρεηξεζηαθά, εθπαηδεπηηθά θαη ζε επηρνξεγνχκελα πξνγξάκκαηα θαη 
γεληθφηεξα γηα ηε δηαξθή αλαβάζκηζή ηνπ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πεξίπησζε 
ζ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ παξφληνο λφκνπ. 
ζ) πληνλίδεη, επνπηεχεη θαη είλαη γεληθά αξκφδηνο γηα ηελ εθπφλεζε ησλ 
πξνγξακκάησλ, θαλνληζκψλ, νδεγηψλ, εθζέζεσλ θαη φισλ ησλ ινηπψλ 
πξάμεσλ επί ησλ νπνίσλ απνθαζίδεη ε ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθφ φξγαλν. 
η) πγθαιεί θαη δηεπζχλεη ηηο ζπλεδξηάζεηο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ, θαηαξηίδεη ηελ εκεξήζηα δηάηαμε θαη είλαη αξκφδηνο γηα ηελ εηζήγεζε 
επί φισλ ησλ ζεκάησλ. Με απφθαζή ηνπ κπνξεί λα αλαζέζεη ηελ εηζήγεζε ζε 
κέινο ηνπ εηδηθνχ επηζηεκνληθνχ ή ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
ηα) Δίλαη αξκφδηνο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο, 
θαζψο θαη γεληθφηεξα φισλ ησλ απνθάζεσλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ 
νξγάλνπ. 
ηβ) Μπνξεί λα απνθαζίδεη ηε δηελέξγεηα θάζε είδνπο ζηαηηζηηθψλ εξεπλψλ, 
απνγξαθψλ θαη κειεηψλ επηπιένλ απηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζην ΔΛ..Π. θαη 
ζην εηήζην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα εξγαζίαο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
ηγ) Καηαξηίδεη ηνπο εηήζηνπο πξνυπνινγηζκνχο, απνινγηζκνχο θαη 
ηζνινγηζκνχο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. 
ηδ) Δίλαη αξκφδηνο γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ηε δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη ηελ 
νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. θαη αλαιακβάλεη σο δηαηάθηεο ησλ 
δαπαλψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ηηο ππνρξεψζεηο ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηεο. ην πιαίζην απηφ ιακβάλεη κεηαμχ άιισλ θαη ηηο 
απνθάζεηο γηα ηε δηελέξγεηα θαη ηελ έγθξηζε δαπαλψλ θαη ηελ αλάζεζε ησλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ, εθδίδεη ηηο πξνθεξχμεηο, 
ζπγθξνηεί ηηο επηηξνπέο δηελέξγεηαο ησλ δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ ζπκβάζεσλ θαη παξαιαβήο 
θαη ππνγξάθεη ηηο ζρεηηθέο ζπκβάζεηο. 
ηε) Γχλαηαη λα εμνπζηνδνηεί κε απφθαζή ηνπ φξγαλα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. λα 
ππνγξάθνπλ «κε εληνιή Πξνέδξνπ» έγγξαθα ή άιιεο πξάμεηο ηεο. 
ηζη) Γχλαηαη λα εηζάγεη ζηελ ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθφ φξγαλν πξνο ιήςε 
απφθαζεο ή πξνο έθθξαζε γλψκεο ή πξνο δηαβνχιεπζε νπνηνδήπνηε ζέκα 
πνπ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ. 
ηδ) Αζθεί θάζε άιιε αξκνδηφηεηα ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. πνπ πξνβιέπεη ν λφκνο θαη ν 
Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο θαη Γηαρείξηζεο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.». 
 

9. ην άξζξν 14, πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 2 σο εμήο: 
«2. ε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηφο ηνπ ν Πξφεδξνο αλαπιεξψλεηαη 
ζηελ άζθεζε φισλ ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, εθηφο απφ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ σο 
Πξνέδξνπ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. σο ζπιινγηθνχ νξγάλνπ, απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή 
ηαηηζηηθψλ Δξεπλψλ, θαη ζε πεξίπησζε απνπζίαο ή θσιχκαηνο θαη απηνχ, 
απφ ηνλ Γεληθφ Γηεπζπληή Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο.». 
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10. ην ηέινο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 16 
πξνζηίζεηαη ε θξάζε: «Σνλ πξνυπνινγηζκφ εηζεγείηαη ζηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ ν Πξφεδξνο ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. ν νπνίνο είλαη θαη δηαηάθηεο ησλ 
δαπαλψλ ηεο.». 

 
11. ηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ.3832/2010 νη ιέμεηο 

«Μέρξη 31.12.2010» αληηθαζίζηαληαη κε ηηο ιέμεηο «Μέρξη 30.4.2011» θαη ζην 
ηέινο ηεο ίδηαο παξαγξάθνπ πξνζηίζεηαη εδάθην  σο εμήο: «Με απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ πνπ εθδίδεηαη θαηά παξέθθιηζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
άξζξνπ 17  ηνπ λ. 3871/2010 (Α΄ 141) εγγξάθνληαη ζε Δηδηθφ Φνξέα ηνπ 
πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ νη αλαγθαίεο πηζηψζεηο γηα 
ηελ θάιπςε ησλ δαπαλψλ ηεο ΔΛ.ΣΑΣ. κέρξη 30.4.2011. Γηα ηελ θάιπςε ησλ 
αλσηέξσ δαπαλψλ κεηψλεηαη ηζφπνζα  ε πίζησζε πνπ έρεη πξνβιεθζεί γηα 
ηελ επηρνξήγεζε ηεο ΔΛ.ΣΑΣ.»   

 
Άξζξν 12 

Αλαπξνζαξκνγή  απνδνρώλ ζηελ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ  
θαη ηηο εηαηξείεο ηνπ Οκίινπ ηεο 

 
1.   Οη ζπλνιηθέο πάζεο θχζεσο κεληαίεο απνδνρέο, επηδφκαηα, απνδεκηψζεηο, , 

πξφζζεηεο εληζρχζεηο θαη ακνηβέο γεληθά, θαζψο θαη νη κε νπνηαδήπνηε άιιε 
νλνκαζία θαη απφ νπνηαδήπνηε γεληθή ή εηδηθή ξήηξα ή φξν ζπιινγηθήο 
ζχκβαζεο εξγαζίαο, δηαηηεηηθή απφθαζε, απφθαζε Γηνίθεζεο, δηάηαμε 
Οξγαληζκνχ ή κε αηνκηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ή ζπκθσλία ή έζηκν ή 
επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα νξηδφκελεο, πνπ θαηαβάιινληαη ζηνπο εξγαδφκελνπο 
ζηελ Αγξνηηθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, ε νπνία αλήθεη θαηά πνζνζηφ πάλσ ηνπ 
51% ζην Διιεληθφ Γεκφζην, κεηψλνληαη απφ 01/01/2011 θαηά πνζνζηφ δέθα 
ηνηο εθαηφ (10%) γηα  κεληαίεο απνδνρέο πνπ ππεξβαίλνπλ ην πνζφ ησλ 1.800 
Δπξψ. Σν επίδνκα (έμνδα) «πεξηπνίεζεο πειαηείαο» θαηαξγείηαη θαη ην πνζφ 
ηεο ελίζρπζεο ρακειφκηζζσλ παξακέλεη θαη θαηαβάιιεηαη θαηά ηα ηζρχνληα 
ζηνπο εξγαδφκελνπο κε ζπλνιηθέο κεληαίεο απνδνρέο κέρξη ην πνζφ ησλ 
1.500 Δπξψ θαη κφλν θαηά ην αλαινγνχλ κεληαίν πνζφ κέρξη ηε ζπκπιήξσζε 
ηνπ παξαπάλσ πνζνχ (1.500 Δπξψ). 
Σν θαηά κήλα πνζφ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ παξαπάλσ κείσζε ησλ 
απνδνρψλ, παξαθξαηείηαη θαηά κήλα απφ ην ζπλνιηθφ  πνζφ κεληαίαο 
κηζζνδνζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ζεσξείηαη φηη βαξχλεη αλαινγηθά ηα πνζά 
ησλ θάζε θχζεσο θαη νλνκαζίαο απνδνρψλ, επηδνκάησλ απνδεκηψζεσλ, 
πξφζζεησλ εληζρχζεσλ θαη ακνηβψλ γεληθά, κε εμαίξεζε ην βαζηθφ κηζζφ θαη 
ηα επηδφκαηα πνιπεηίαο, βαζκνχ, επηζηεκνληθφ θαη νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο 
(γάκνπ θαη ηέθλσλ). 
 

2.   Οη δηαηάμεηο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ έρνπλ αλαινγηθή εθαξκνγή θαη 
επί  ησλ εηαηξεηψλ κεηνρηθνχ ελδηαθέξνληνο ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ 
ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, ζηηο νπνίεο ε Σξάπεδα θαηέρεη απφ κφλε ηεο ή απφ θνηλνχ κε 
άιιεο ζπγαηξηθέο ηεο πνζνζηφ ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ ηνπο κεγαιχηεξν ηνπ 
50%. 

 
3.  Οη δηαηάμεηο ησλ πξνεγνχκελσλ παξαγξάθσλ εμππεξεηνχλ ιφγνπο 

θαηεπείγνληνο επηηαθηηθνχ γεληθφηεξνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ 
ζπλδέεηαη ηδίσο κε ην πξφγξακκα εμπγίαλζεο θαη αλαδηάξζξσζεο ηεο σο άλσ 
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θξαηηθήο Σξάπεδαο θαη ηνπ Οκίινπ ηεο, ηελ πξνζηαζία θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ 
ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ αλφξζσζε ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ ελ γέλεη θαη 
θαηηζρχεη θάζε αληίζεηεο ή άιιεο γεληθήο ή εηδηθήο δηάηαμεο, ζπκθσλίαο, φξνπ 
ή ξήηξαο, λφκνπ ή νξγαληζκνχ έρνληνο ηζρχ λφκνπ, θαλνληζηηθή ή άιιε 
ζπκβαηηθή ή ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο ή δηαηηεηηθήο απφθαζεο ή 
απφθαζεο Γηνίθεζεο ή ζπιινγηθήο ζπκθσλίαο ή αηνκηθήο ζχκβαζεο ή 
πξαθηηθψλ ζπκθσλίαο ή επηρεηξεζηαθήο πξαθηηθήο ή εξγαζηαθήο ζπλήζεηαο.   

 
 

Άξζξν 13 
Πξόζιεςε από ην ΗΚΑ επηηπρόλησλ ζε δηαγσληζκό ηνπ ΑΔΠ  

ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ 
 

1.    Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, νη αθφινπζεο 
ιέμεηο έρνπλ ηελ εμήο έλλνηα:  
«Δπηηπρφληεο» : Οη επηηπρφληεο ησλ θαηεγνξηψλ ΣΔ θαη ΓΔ ζην δηαγσληζκφ 
πνπ πξνθεξχρζεθε απφ ην Αλψηαην πκβνχιην Δπηινγήο Πξνζσπηθνχ 
(ΑΔΠ) κε ηελ πξνθήξπμε 9Κ/2008 (ΦΔΚ 575/03.11.2008) γηα ηελ πιήξσζε 
κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο ζέζεσλ ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνπο πίλαθεο δηνξηζηέσλ, 
πνπ δεκνζηεχζεθαλ ζηα ππ’ αξηζκ. 1012/Γ/16.12.2009, 1017/Γ/18.12.2009 θαη 
10145/Γ/30.12.2009 ΦΔΚ γηα ηελ θαηεγνξία ΣΔ θαη 43/26.01.2010 ΦΔΚ γηα 
ηελ θαηεγνξία ΓΔ θαη νη νπνίνη κέρξη ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο δελ έρνπλ 
δηνξηζζεί ζηελ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ κε απφθαζε Γηνίθεζεο. 

 «Φνξέαο Τπνδνρήο»: Ίδξπκα Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (ΗΚΑ). 
 «Πξφζιεςε»: Ζ πξφζιεςε ησλ επηηπρφλησλ ζηνλ Φνξέα Τπνδνρήο.  
 

2.   Με ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηε δηαδηθαζία ησλ επφκελσλ παξαγξάθσλ, νη 
επηηπρφληεο πνπ δελ έρνπλ δηνξηζζεί κε απφθαζε Γηνίθεζεο ζηελ ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, πξνζιακβάλνληαη απφ ηνλ Φνξέα Τπνδνρήο, 
αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ απηνχ. 

 
3.  Οη επηηπρφληεο πξνζιακβάλνληαη κε ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο απφ ηνπο άλσ 

πίλαθεο απφ ηνλ Φνξέα Τπνδνρήο κέρξη ηηο 31.12.2011. Ο ελδηαθεξφκελνο 
γηα πξφζιεςε ππνβάιιεη αίηεζε ζην ΗΚΑ κέζα ζε πξνζεζκία ελφο κελφο απφ 
ηε δεκνζίεπζε ηνπ παξφληνο λφκνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηελ 
αίηεζε αλαγξάθεηαη ην νλνκαηεπψλπκν, ε ζεηξά επηηπρίαο ζην δηαγσληζκφ, ε 
βαζκνινγία, ν θσδηθφο ζέζεο θαη ν θιάδνο / εηδηθφηεηα ηνπ επηηπρφληα. Ζ 
θαηαλνκή ησλ επηηπρφλησλ ζηηο ππεξεζίεο θαη ηα Καηαζηήκαηα ηνπ Φνξέα 
Τπνδνρήο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή απηνχ:  
α) ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ ίδηνπ θιάδνπ  / εηδηθφηεηαο (ΣΔ ή ΓΔ , 
αληίζηνηρα) ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο εληφο ηνπ λνκνχ ηεο ζέζεο γηα ηελ νπνία 
είρε επηηχρεη ν θαζέλαο, 
β) αλ δελ ππάξρεη θελή νξγαληθή ζέζε θαηά ηα παξαπάλσ, ζε θελή νξγαληθή 
ζέζε ηνπ ίδηνπ θιάδνπ / εηδηθφηεηαο ησλ πιεζηέζηεξσλ λνκψλ θαη 
γ) αλ δελ ππάξρνπλ νη σο άλσ ζέζεηο, ζε θελή νξγαληθή ζέζε ηνπ ίδηνπ 
θιάδνπ / εηδηθφηεηαο θαηά ηελ θξίζε ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο.  
Ζ πξφζιεςε απφ ηνλ Φνξέα Τπνδνρήο γίλεηαη κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ ηνπ θαη κε ηνπο φξνπο, ην βαζκφ θαη ην κηζζνινγηθφ θιηκάθην ηεο 
θαηεγνξίαο ΣΔ ή ΓΔ αληίζηνηρα, πνπ ηζρχνπλ γηα ην πξνζιακβαλφκελν 
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πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Τπνδνρήο. Όζνη πξνζιεθζνχλ, πξέπεη λα 
παξνπζηαζηνχλ ζην Φνξέα Τπνδνρήο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο, κέζα ζε 
δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επίδνζε ηεο απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 
Φνξέα Τπνδνρήο, άιισο ζεσξείηαη φηη δελ απνδέρζεθαλ ηελ πξφζιεςή ηνπο. 
Γηα ηηο  αλσηέξσ πξνζιήςεηο δελ έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ησλ 
παξαγξάθσλ 1 θαη 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 3833/2010.  
 

4.   Απφ ηελ πξφζιεςε ησλ επηηπρφλησλ ζηνλ Φνξέα Τπνδνρήο, παχεη θάζε 
αμίσζε ησλ επηηπρφλησλ γηα δηνξηζκφ ηνπο θαη παξνρή ηεο εξγαζίαο ηνπο 
ζηελ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ, νη δε ηπρφλ αλνηρζείζεο δίθεο, 
θαηφπηλ αγσγήο ηνπο ή αηηήζεσο γηα ιήςε αζθαιηζηηθψλ κέηξσλ, 
θαηαξγνχληαη απηνδηθαίσο. Ζ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ  
1έσο θαη 4 ηνπ παξφληνο άξζξνπ δελ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε επζεία ή 
αλαινγηθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 7 ηνπ λ. 2112/1920. Απφ ηελ έλαξμε ηζρχνο 
ηνπ λφκνπ απηνχ θαηαξγνχληαη ζέζεηο ηαθηηθνχ πξνζσπηθνχ ηεο ΑΓΡΟΣΗΚΖ 
ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ ησλ θαηεγνξηψλ ΣΔ θαη ΓΔ, ηζάξηζκεο κε εθείλεο   
γηα ηηο νπνίεο πξνθεξχρζεθε ν δηαγσληζκφο ηεο παξαγξάθνπ 1 θαη γηα ηηο 
νπνίεο δελ έρεη εθδνζεί απφθαζε δηνξηζκνχ απφ ηελ Γηνίθεζε ηεο Σξάπεδαο. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β΄  
 

ΔΔΗΗΓΓΗΗΚΚΔΔ  ΔΔΠΠΗΗΥΥΔΔΗΗΡΡΖΖΗΗΑΑΚΚΔΔ  ΤΤΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΔΔ  ΤΤΜΜΒΒΑΑΔΔΗΗ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΗΗΑΑ,,  

ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΑΑ  ΔΔΠΠΗΗΛΛΤΤΖΖ  ΤΤΛΛΛΛΟΟΓΓΗΗΚΚΩΩΝΝ  ΓΓΗΗΑΑΦΦΟΟΡΡΩΩΝΝ..    

ΘΘΔΔΜΜΑΑΣΣΑΑ  ΜΜΔΔΡΡΗΗΚΚΖΖ  ΑΑΠΠΑΑΥΥΟΟΛΛΖΖΖΖ,,  ΔΔΚΚ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΣΣΡΡΟΟΠΠΖΖ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΗΗΑΑ,,  

ΠΠΡΡΟΟΩΩΡΡΗΗΝΝΖΖ  ΑΑΠΠΑΑΥΥΟΟΛΛΖΖΖΖ,,  ΓΓΟΟΚΚΗΗΜΜΑΑΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΠΠΔΔΡΡΗΗΟΟΓΓΟΟΤΤ  ΚΚΑΑΗΗ  

ΑΑΠΠΛΛΟΟΠΠΟΟΗΗΖΖΖΖ  ΓΓΗΗΑΑΓΓΗΗΚΚΑΑΗΗΩΩΝΝ  ΔΔΦΦΑΑΡΡΜΜΟΟΓΓΖΖ  ΔΔΡΡΓΓΑΑΣΣΗΗΚΚΖΖ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΔΔΗΗΑΑ   
 
 

Άξζξν 14  
Δηδηθή Δπηρεηξεζηαθή πιινγηθή ύκβαζε Δξγαζίαο 

 

Σν  άξζξν 3 ηνπ λ. 1876/1990 πξνζηίζεηαη παξάγξαθνο 5Α σο εμήο: 

 
«5Α. 1α) Με εηήζηα επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο, νη απνδνρέο 

θαη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο είλαη δπλαηφλ λα απνθιίλνπλ απφ απηέο ηεο 

αληίζηνηρεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο θαη φρη πάλησο 

θαηψηεξα απφ ην επίπεδν ηεο εζληθήο γεληθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε 

εξγαζίαο, ε νπνία κπνξεί λα αλαλεψλεηαη, νλνκάδεηαη «ειδική επιτειρηζιακή 

ζσλλογική ζύμβαζη εργαζίας». Οη εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο ππεξηζρχνπλ απφ ηηο αληίζηνηρεο θιαδηθέο ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο εξγαζίαο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Σα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 10 

γηα ηε ζπξξνή θαη νη παξάγξαθνη 2, 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 11 γηα ηελ επέθηαζε 

ησλ ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζία ηνπ παξφληνο λφκνπ δελ ηζρχνπλ. Οη 

εηδηθέο επηρεηξεζηαθέο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο ιακβάλνπλ ππφςε ηελ 

αλάγθε πξνζαξκνγήο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο, κε ζηφρν 

ηε δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, θαζψο θαη ηε βειηίσζε 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

β) Με ηελ εηδηθή επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο ηνπ 

πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δχλαληαη λα ξπζκίδνληαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο, φξνη θαη πξνυπνζέζεηο κεξηθήο απαζρφιεζεο, εθ πεξηηξνπήο 

εξγαζίαο θαη δηαζεζηκφηεηαο, θαζψο θαη θάζε άιινο φξνο εθαξκνγήο ηεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηάξθεηάο ηνπο. 

 

2. Καη΄ εμαίξεζε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 6 παξ. 1 πεξίπησζε β΄ ηνπ 

παξφληνο λφκνπ, ε εηδηθή επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε κπνξεί λα 

θαηαξηηζηεί θαη απφ εξγνδφηε πνπ απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 

εξγαδφκελνπο, κε ην αληίζηνηρν επηρεηξεζηαθφ ζσκαηείν θαη αλ δελ ππάξρεη κε 

ην αληίζηνηρν θιαδηθφ ζσκαηείν ή κε ηελ αληίζηνηρε νκνζπνλδία . 
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3. Γηα ηελ εθαξκνγή ησλ νξηδνκέλσλ ζηελ παξάγξαθν 1 ηα κέξε 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 

θαη γλσκνδνηεί γηα ηε ζθνπηκφηεηα ηεο θαηάξηηζήο ηεο,  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. 

4. Ζ ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο απηήο ηεο παξαγξάθνπ αξρίδεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο θαη είλαη έγθπξε, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ζην άξζξν 5 ηνπ 

παξφληνο λφκνπ. 

5. ε πεξίπησζε παξαβίαζεο ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ απηνχ, ε εηδηθή 

επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο είλαη άθπξε θαη ζε πεξίπησζε 

θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, ε απνδεκίσζε απφιπζεο ππνινγίδεηαη 

κε βάζε ηηο απνδνρέο ηεο αληίζηνηρεο θιαδηθήο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο.      

6. Οπνηαδήπνηε κείσζε ησλ απνδνρψλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαηά παξάβαζε 

ησλ ζπκθσλεκέλσλ ζην πιαίζην ηεο εηδηθήο επηρεηξεζηαθήο ζπιινγηθήο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, ζπληζηά κε εκπξφζεζκε θαηαβνιή λνκίκσλ απνδνρψλ, 

γηα ηελ νπνία εθαξκφδνληαη ν ΑΝ 690/1945, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

άξζξν 8 παξ. 1 ηνπ Ν.2336/1995.». 

 
ΑΡΘΡΟ 15 

Γηαδηθαζία επίιπζεο ζπιινγηθώλ δηαθνξώλ 
 
Σα  άξζξα 14, 15,16 θαη 17  ηνπ Ν.1876/1990 αληηθαζίζηαληαη σο εμήο : 

 
«ΆΡΘΡΟ 14 Μεζνιάβεζε – Γηαηηεζία 
  
1. Αλ νη ζπιινγηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο απνηχρνπλ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε έρνπλ δηθαίσκα 
λα δεηήζνπλ ηηο ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο ή λα πξνζθχγνπλ ζηελ δηαηηεζία.  
2. Οη φξνη ηεο πξνζθπγήο ζηε κεζνιάβεζε θαη δηαηηεζία  θαη ε φιε δηαδηθαζία 
θαζνξίδνληαη κε ηε ζπλνκνιφγεζε ζρεηηθψλ ξεηξψλ ζηηο ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή ζε 
πεξίπησζε πνπ δελ ζπλνκνινγήζεθαλ ηέηνηεο ξήηξεο, κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ πνπ 
δηαπξαγκαηεχνληαη. Αλ ιείπνπλ παξφκνηεο ζπκθσλίεο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ 
λφκνπ απηνχ. 
 3. Οη ππεξεζίεο κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο γεληθψο θαη απηέο πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 
κεζνιαβεηέο θαη δηαηηεηέο ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (Ο.ΜΔ.Γ.)  
βαζίδνληαη ζηηο αξρέο ηεο νξζήο θξίζεο, ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη ηεο ακεξνιεςίαο» .  

 
 
« ΆΡΘΡΟ 15  Μεζνιάβεζε 
1.Σνλ νξηζκφ κεζνιαβεηή κπνξεί λα δεηήζεη νπνηνδήπνηε απφ ηα ελδηαθεξφκελα κέξε.  
2.Ζ δηαδηθαζία ηεο κεζνιάβεζεο αξρίδεη κε ηελ θαηάζεζε ζρεηηθήο αίηεζεο απφ ηα 
ελδηαθεξφκελα κέξε, πνπ ππνβάιιεηαη απφ θνηλνχ ή ρσξηζηά. Ζ αίηεζε, ζηελ δεχηεξε  
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πεξίπησζε, θνηλνπνηείηαη θαη ζην άιιν κέξνο. ηελ  αίηεζε  αλαθέξνληαη  ε πξφζθιεζε 
πνπ απεπζχλεη ην έλα κέξνο πξνο ην άιιν, ηα  ζηνηρεία  ησλ  κεξψλ θαη ησλ νξηδφκελσλ  
εθπξνζψπσλ ηνπο, νη πξνηάζζεηο ή ηα αηηήκαηα, νη ιφγνη πνπ ηα δηθαηνινγνχλ, νη ηπρφλ 
ελαιιαθηηθέο  πξνηάζεηο  θαη  αληηπξνηάζεηο  θαη  νπνηνδήπνηε  ζηνηρείν, ην νπνίν 
δηεπθνιχλεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο. 
 
3.Ο κεζνιαβεηήο επηιέγεηαη απφ ηα κέξε απφ ηνλ εηδηθφ θαηάινγν κεζνιαβεηψλ. ε 
πεξίπησζε  αζπκθσλίαο ησλ κεξψλ ν κεζνιαβεηήο νξίδεηαη κε θιήξσζε. Γηα ην ζθνπφ 
απηφλ, χζηεξα απφ 48 ψξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ 
Ο.ΜΔ.Γ.  θαιεί  ηα κέξε  λα πξνζέιζνπλ  ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη  ψξα γηα ηελ επηινγή 
κεζνιαβεηή θαη ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο γηα ηελ αλάδεημή ηνπ κε θιήξσζε.  
Ζ θιήξσζε δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. ή ηνπ νξηδνκέλνπ απφ απηφλ 
εθπξνζψπνπ ηνπ θαη θάζε κέξνο έρεη ην δηθαίσκα γηα κηα θνξά λα εθθξάζεη ηελ άξλεζή 
ηνπ γηα ην θιεξσζέλ πξφζσπν. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία νξίδεηαη θαη ν αλαπιεξσκαηηθφο 
ηνπ κεζνιαβεηή. Μεηά ηνλ νξηζκφ ηνπ κεζνιαβεηή ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ αλάιεςεο ηεο 
κεζνιάβεζεο. Ο κεζνιαβεηήο νθείιεη λα αλαιάβεη ηα θαζήθνληά ηνπ εληφο πέληε (5) 
εξγαζίκσλ εκεξψλ ην αξγφηεξν απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ.  
 
 
4. Ο κεζνιαβεηήο θαιεί ηα κέξε ζε ζπδεηήζεηο, πξνβαίλεη ζε θαη’ ηδίαλ  αθξφαζε ησλ 
κεξψλ, ζε εμέηαζε ηεο  νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη ηεο εμέιημεο ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, 
ηεο παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπιινγηθή δηαθνξά, ζε 
εμεηάζεηο πξνζψπσλ θαη  ζε νπνηαδήπνηε έξεπλα ζρεηηθή κε ηνπο φξνπο εξγαζίαο, 
ζπλεπηθνπξνχκελνο απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο  πξαγκαηνγλψκνλεο ηεο επηινγήο ηνπ.  
 
5. Ζ εξγνδνηηθή πιεπξά θαη θάζε αξκφδηα ππεξεζία έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δψζνπλ 
ζην κεζνιαβεηή θάζε πιεξνθνξία θαη λα ππνβνεζήζνπλ ην έξγν ηνπ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ 
εξγνδνηηθή πιεπξά  ηζρχνπλ φζα πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4  ηνπ 
N.1876/1990. 
 
6.α) Αλ ηα κέξε δελ θαηαιήμνπλ ζε ζπκθσλία κέζα ζε πξνζεζκία είθνζη (20) εξγαζίκσλ 
 εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο αλάιεςεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπ κεζνιαβεηή, ν 
κεζνιαβεηήο έρεη δηθαίσκα λα ππνβάιιεη  ζ’ απηά  δηθή ηνπ πξφηαζε.  
 
β) Αλ ηα κέξε δελ γλσζηνπνηήζνπλ εγγξάθσο  ηελ απνδνρή ηεο πξφηαζεο ηνπ 
κεζνιαβεηή  κέζα ζε πέληε (5) εξγάζηκεο  εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζή ηεο, ζεσξείηαη φηη 
ηελ  απέξξηςαλ. Ζ απνδνρή ή ε απφξξηςε ηεο πξφηαζεο θνηλνπνηείηαη θαη ζην άιιν 
κέξνο. Ζ πξφηαζε ηνπ κεζνιαβεηή είλαη δπλαηφ λα δεκνζηεχεηαη  απφ απηφλ ζηνλ 
εκεξήζην  ή /θαη  ζηνλ  πεξηνδηθφ ηχπν.  
 
γ) Δθ’ φζνλ ε πξφηαζε  γίλεηαη δεθηή  o κεζνιαβεηήο θαιεί ηα κέξε γηα ηελ ππνγξαθή 
ζπιινγηθήο ζχκβαζεο εξγαζίαο.». 

 
«ΆΡΘΡΟ 16  Γηαηηεζία. 
1.  Ζ πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία κπνξεί λα γίλεηαη ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ησλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ. 
 
2.     Δίλαη δπλαηή ε πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία 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 
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δχν κέξε πξνζήιζαλ θαη  ζπκκεηείραλ ζηε δηαδηθαζία κεζνιάβεζεο. 
 
3. 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.  Ζ δηαηηεζία δηεμάγεηαη απφ έλα δηαηηεηή θαη ζηελ πεξίπησζε κνλνκεξνχο πξνζθπγήο 
ζηε δηαηηεζία, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2 απηνχ ηνπ άξζξνπ, είλαη δπλαηφλ λα δεηεζεί 
απφ  έλα εθ ησλ κεξψλ ε ζπγθξφηεζε ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο. Ο δηαηηεηήο ή νη 
δηαηηεηέο  ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, νη αλαπιεξσηέο ηνπο  θαζψο θαη ν 
νξηζκφο ελφο εθ ησλ δηαηηεηψλ σο Πξνέδξνπ ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, 
επηιέγνληαη κε θνηλή ζπκθσλία ησλ κεξψλ απφ εηδηθφ θαηάινγν δηαηηεηψλ θαη ζε 
πεξίπησζε αζπκθσλίαο κε θιήξσζε.   Γηα ην ζθνπφ απηφλ, χζηεξα απφ 48 ψξεο απφ ηελ 
πξνζθπγή ζηε δηαηηεζία, ε αξκφδηα ππεξεζία ηνπ Ο.ΜΔ.Γ.  θαιεί  ηα κέξε  λα 
πξνζέιζνπλ  ζε θαζνξηζκέλν ηφπν θαη  ψξα γηα ηελ επηινγή δηαηηεηή ή Δπηηξνπήο 
Γηαηηεζίαο θαη ηνλ Πξφεδξφ ηεο.  
 
 
Ζ θιήξσζε δηεμάγεηαη ελψπηνλ ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ. ή ηνπ νξηδνκέλνπ απφ απηφλ 
εθπξνζψπνπ ηνπ θαη θάζε κέξνο έρεη ην δηθαίσκα γηα κηα θνξά λα εθθξάζεη ηελ άξλεζή 
ηνπ γηα ην θιεξσζέλ πξφζσπν. Ο δηαηηεηήο θαη νη δηαηηεηέο ηεο ηξηκεινχο Δπηηξνπήο 
Γηαηηεζίαο νθείινπλ λα αλαιάβνπλ ηα θαζήθνληά ηνπο εληφο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ 
ην αξγφηεξν απφ ηνλ νξηζκφ ηνπο. Ζ απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο ιακβάλεηαη 
νκφθσλα ή θαηά πιεηνςεθία. 
 
 
5. Ο δηαηηεηήο κειεηά φια ηα ζηνηρεία θαη πνξίζκαηα, πνπ    ζπγθεληξψζεθαλ ζην ζηάδην 
ηεο κεζνιάβεζεο, ηελ νηθνλνκηθή  θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο 
παξαγσγηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ε ζπιινγηθή δηαθνξά, θαη έρεη ηα 
ίδηα δηθαηψκαηα κε ην κεζνιαβεηή. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηελ Δπηηξνπή Γηαηηεζίαο. 
 
6. Ζ απφθαζε ηεο δηαηηεζίαο εμνκνηψλεηαη  κε ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαη ηζρχεη  
απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο γηα κεζνιάβεζε. 
 
7. Ζ δηαηηεηηθή απφθαζε εθδίδεηαη ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ αλάιεςε ησλ 
θαζεθφλησλ ηνπ Γηαηηεηή ή ηεο Δπηηξνπήο Γηαηηεζίαο, αλ πξνεγήζεθε κεζνιάβεζε, θαη 
ζε δηάζηεκα ηξηάληα (30) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αλ δελ πξνεγήζεθε. 
 
8. ηηο πεξηπηψζεηο πξνζθπγήο ζηε δηαηηεζία αλαζηέιιεηαη ε άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο 
ηεο απεξγίαο γηα δηάζηεκα δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πξνζθπγήο. 
 
9. Οη δηαθνξέο γηα ην θχξνο ησλ δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ ππάγνληαη ζηελ απνθιεηζηηθή 
αξκνδηφηεηα  ηνπ Μνλνκεινχο Πξσηνδηθείνπ  θαηά ην άξζξν 16 ζηνηρ. 5  ηνπ Κψδηθα 
Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο θαη εθδηθάδνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ  άξζξσλ 663 ηνπ ίδηνπ 
Κψδηθα. Ζ ζρεηηθή αγσγή εγείξεηαη απφ ηα ζπκκεηέρνληα ζηε ζπιινγηθή δηαθνξά κέξε ή 
δε εθδνζεζνκέλε απφθαζε ηζρχεη γηα φια ηα δεζκεπφκελα απφ ηε δηαηηεηηθή απφθαζε 
κέξε. 
Ζ δηθάζηκνο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο  ζαξάληα πέληε (45) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ 
θαηάζεζε ηεο αγσγήο, αλεμάξηεηα απφ πφζεο ππνζέζεηο έρεη ε δηθάζηκνο. Ζ  έθεζε 
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αζθείηαη  εληφο δεθαπέληε (15)  εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ επίδνζε ηεο  απφθαζεο θαη ε 
δηθάζηκνο ηεο έθεζεο νξίδεηαη ππνρξεσηηθά εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή 
ηεο, ε επίδνζε ηεο νπνίαο γίλεηαη δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ απφ ηελ ζπδήηεζε.». 
 
«Άξζξν 17 Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο  
1. Ο Οξγαληζκφο  Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο (Ο.ΜΔ.Γ.) είλαη αλεμάξηεηνο θνξέαο θαη 
ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο, ησλ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ησλ 
θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ εθδίδνληαη θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 18 παξ. 2 ηνπ 
Ν.1876/1990, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ θαηά 
παξέθθιηζε ησ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ην δεκφζην ηνκέα. 
   
2. θνπφο ηνπ Ο.ΜΔ.Γ.  είλαη ε ππνζηήξημε ησλ ειεχζεξσλ ζπιινγηθψλ 
δηαπξαγκαηεχζεσλ κε ηελ παξνρή ππεξεζηψλ κεζνιάβεζεο θαη δηαηηεζίαο πξνο ηηο 
εξγαηηθέο θαη εξγνδνηηθέο νξγαλψζεηο θαη κεκνλσκέλνπο εξγνδφηεο.   Γηα ηελ εθπιήξσζε 
απηνχ ηνπ ζθνπνχ, ηδίσο:  α) νξγαλψλεη ππεξεζίεο δηνηθεηηθήο ππνζηήξημεο ηεο 
κεζνιάβεζεο θαη ηεο δηαηηεζίαο, β) δηεμάγεη ελεκεξσηηθά θαη εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, 
πνπ απεπζχλνληαη θπξίσο ζε εθπξνζψπνπο ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ εξγαδνκέλσλ 
θαη νξγαλψζεηο εξγνδνηψλ γηα ζέκαηα ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, εξγαζηαθψλ 
ζρέζεσλ θαη νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο γ) εθπνλεί επηζηεκνληθέο  έξεπλεο θαη κειέηεο γηα 
ζέκαηα ζπλαθή κε ηνπο ζθνπνχο ηνπ θαη δ) ζπληάζζεη εηήζηα έθζεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, ε 
νπνία ππνβάιιεηαη πξνο ηα Γηνηθεηηθά πκβνχιηα ησλ: α) Γεληθή πλνκνζπνλδία 
Δξγαηψλ Διιάδνο (ΓΔΔ), β) χλδεζκν Δπηρεηξήζεσλ θαη Βηνκεραληψλ (ΔΒ), γ) Γεληθή 
πλνκνζπνλδία Δπαγγεικαηηψλ, Βηνηερλψλ, Δκπφξσλ Διιάδνο (ΓΔΒΔΔ,) δ) Δζληθή  
πλνκνζπνλδία Διιεληθνχ Δκπνξίνπ (ΔΔΔ) θαη θαζψο επίζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ 
Οηθνλνκηθψλ  θαη ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  
 
3. Ο Οξγαληζκφο Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο δηνηθείηαη απφ επηακειέο δηνηθεηηθφ 
ζπκβνχιην, 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 πεξηπηψζεσλ α΄ θαη β΄, ε νπνία απφθαζε ιακβάλεηαη ζε ζπλεδξίαζε, ε νπνία 
ζπγθαιείηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πξηλ ηε ζπγθξφηεζε 
ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ζε ζψκα.  Ο Πξφεδξνο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ πξέπεη λα 
είλαη πξφζσπα αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο θαη έκπεηξα ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ ή  
νηθνλνκίαο ηεο εξγαζίαο ή ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ. 
 
4. ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Οξγαληζκνχ Μεζνιάβεζεο θαη Γηαηηεζίαο ζπκκεηέρεη σο 
παξαηεξεηήο θαη ρσξίο δηθαίσκα ςήθνπ, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, κε ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ, θάηνρνο πηπρίνπ Παλεπηζηεκίνπ κε 
εκπεηξία ζηα εξγαζηαθά ζέκαηα.  
 
5.  Γηα ηηο πεξηπηψζεηο  α’ θαη  β΄ ηεο παξαγξάθνπ 3,  ε ππφδεημε απφ ηνπο αξκφδηνπο 
θνξείο γίλεηαη κέζα ζε πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ πξφζθιεζε ηνπ Τπνπξγνχ  
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  
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6.   Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ζπγθξνηείηαη ζε ζψκα κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο 
θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο.  Με ηελ ίδηα απφθαζε νξίδεηαη ν Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ θαζψο θαη ν αλαπιεξσηήο ηνπ απφ ηα ηαθηηθά κειή ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ.  
 
7.    α)  Ζ ζεηεία ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ είλαη ηξηεηήο.  Ο επαλαδηνξηζκφο ησλ 
ηαθηηθψλ κειψλ είλαη δπλαηφο γηα κία αθφκε ζπλερφκελε ηξηεηία.  
 
β)  ε πεξίπησζε παξαίηεζεο ή ζαλάηνπ κέινπο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην 
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην βξίζθεηαη ζε λφκηκε ζπγθξφηεζε θαη είλαη δπλαηή ε ζπκκεηνρή ηνπ 
αλαπιεξσκαηηθνχ κέινπο σο  ηαθηηθνχ. Δάλ ειιείπεη ηαθηηθφ κέινο, ν  Τπνπξγφο 
Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαιεί κε ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγξάθνπ 5 απηνχ 
ηνπ άξζξνπ, ηνλ θνξέα απφ ηνλ φπνην πξνέξρεηαη ην ειιείπνλ κέινο λα νξίζεη άιιν 
πξφζσπν γηα  ην ππφινηπν ηεο ζεηείαο ηνπ ειιείπνληνο κέινπο.  
 
8.  α) Οη κεζνιαβεηέο θαη νη δηαηηεηέο απνηεινχλ δχν απηνηειή εηδηθά ζψκαηα.  
Ο αλψηαηνο αξηζκφο ζέζεσλ κεζνιαβεηψλ θαη δηαηηεηψλ γηα φιε ηε ρψξα είλαη 38 εθ ησλ 
νπνίσλ 12 είλαη δηαηηεηέο. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ αλάινγα κε ηηο 
παξνπζηαδφκελεο αλάγθεο  κπνξεί λα απμνκεηψλεηαη ν αξηζκφο θάζε ζψκαηνο, ρσξίο 
ππέξβαζε ηνπ αλσηάηνπ νξίνπ ησλ 38 ζέζεσλ. 
 
β) Οη κεζνιαβεηέο θαη νη δηαηηεηέο αζθνχλ δεκφζην ιεηηνχξγεκα ρσξίο λα έρνπλ ηελ 
ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ ππαιιήινπ θαη απνιακβάλνπλ πιήξνπο αλεμαξηεζίαο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, ηα νπνία νθείινπλ λα εθηεινχλ κε αληηθεηκεληθφηεηα θαη 
έρνπλ ππνρξέσζε λα ηεξνχλ ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηνπ ψκαηνο Μεζνιαβεηψλ 
Γηαηηεηψλ, πνπ εθδίδεηαη κε  νκφθσλε απφθαζε ησλ επηά (7) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  
πκβνπιίνπ. 
 
9.  α) Οη ππνςήθηνη κεζνιαβεηέο πξέπεη :  
η)   λα έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 35ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, 
ηη) λα έρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ,  λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ή ζπλαθψλ 
ζπνπδψλ, 
ηηη) λα έρνπλ 5εηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ  
β) Οη ππνςήθηνη δηαηηεηέο πξέπεη: 
η) Να έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 45ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, 
ηη) λα έρνπλ πηπρίν Παλεπηζηεκίνπ, λνκηθψλ ή νηθνλνκηθψλ επηζηεκψλ ή ζπλαθψλ 
ζπνπδψλ, 
ηηη) λα έρνπλ 10εηή απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ. 
γ) πλεθηηκψληαη πξφζζεηα πξνζφληα ησλ ππνςεθίσλ, φπσο κεηαπηπρηαθνί ηίηινη 
ζπνπδψλ θαη ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο, ηδίσο ζε ζέκαηα εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ.   
Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  κπνξεί κε θαλνληζκφ λα θαζνξίζεη επηπιένλ πξνζφληα απφ φζα 
αλαθέξνληαη. 
 
10.  Οη κεζνιαβεηέο θαη νη δηαηηεηέο πξνζιακβάλνληαη κε ηξηεηή ζεηεία, ε νπνία είλαη 
αλαλεψζηκε κε δπλαηφηεηα κεηαβνιήο ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κεζνιαβεηή ή ηνπ δηαηηεηή θαηά 
ηελ πξνεγνχκελε ζεηεία ηνπο. Πξνθεηκέλνπ λα αλαλεσζεί ε ζεηεία ηνπο επαλαθξίλνληαη 
ζχκθσλα κε φζα νξίδεη  εηδηθφο θαλνληζκφο κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, ε νπνία ιακβάλεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ επηά (7) κειψλ ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. 
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11.    α) Ο δηνξηζκφο γίλεηαη κεηά απφ δεκφζηα πξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ ησλ κεζνιαβεηψλ 
θαη ησλ ζέζεσλ ησλ δηαηηεηψλ.  Οη ελδηαθεξφκελνη ππνβάιινπλ βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, 
ηίηινπο ζπνπδψλ, ζρεηηθέο δεκνζηεχζεηο θαη δήισζε ζε πνηφ απφ ην δχν ζψκαηα 
πξνηηκνχλ λα εληαρζνχλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν θαζνξίδεηαη κε ηελ πξνθήξπμε.  
β) Σν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κεηά απφ κειέηε ησλ θαθέισλ ησλ ππνςεθίσλ θαη 
ελδερφκελε πξνθνξηθή ζπλέληεπμε επηιέγεη ηνπο ηθαλφηεξνπο κε νκφθσλε απφθαζε ησλ 
επηά (7) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ. 
 
12. Με Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα, πνπ εθδίδνληαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, έπεηηα απφ ζχκθσλε γλψκε ηνπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ ηνπ 
Ο.ΜΔ.Γ. πνπ εθθξάδεηαη κε νκφθσλε απφθαζε ησλ επηά (7) κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ  
πκβνπιίνπ ξπζκίδεηαη θάζε ιεπηνκέξεηα, πνπ αθνξά ηα ζέκαηα ησλ παξαγξάθσλ 3 έσο 
11  ηνπ άξζξνπ απηνχ, πεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ ζέζεσλ κεζνιαβεηψλ 
δηαηηεηψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ή άιινπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.ΜΔ.Γ..  

 
Άξζξν 16 

 
Μεηά 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. 

 
 

Άξζξν 17 
Γεληθέο ξπζκίζεηο θαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο 

 
1.  Οη ξπζκίζεηο ηνπ  άξζξνπ 56 ηνπ Ν.3691/2008 (Α΄ 166) θαη ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ Ν. 

3871/2010 (Α΄ 141) εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ.  
 
2.  Σα Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα 198/1990 (Α΄76)  θαη 147/1990 (Α΄ 56), θαζψο θαη νη 

πθηζηάκελνη θαλνληζκνί πνπ έρνπλ εθδνζεί κε βάζε ην άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ 
Ν.1876/1990  εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, εθηφο αληίζεηεο δηάηαμεο πξνο ηηο 
ξπζκίζεηο ηνπ παξφληνο, κέρξη ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζή ηνπο. 

 
3. Μέζα  ζε έλα κήλα απφ ηελ έθδνζε ηνπ παξφληνο  θηλείηαη ε δηαδηθαζία ζπγθξφηεζεο 

ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ κε βάζε ηα πξνβιεπφκελα ζην παξφλ. Μέρξη ηε 
ζπγθξφηεζε ζε ζψκα ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ  πκβνπιίνπ, ζπλερίδεηαη ε ζεηεία ηνπ 
πθηζηάκελνπ ζήκεξα Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, ην νπνίν εμαθνινπζεί  λα ιεηηνπξγεί 
θαη λα αζθεί ηα θαζήθνληά ηνπ,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 17 παξ. 1 ηνπ Ν.1876/1990. 

ην λέν Γηνηθεηηθφ πκβνχιην  απνθιείεηαη ν νξηζκφο ησλ  ηαθηηθψλ κειψλ ηνπ 
απεξρφκελνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, εθφζνλ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έμη (6) έηε 
ζπλερνχο ζεηείαο.   

 
4. Μέζα ζε έλα κήλα απφ ηε ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ Γηνηθεηηθνχ   πκβνπιίνπ ζχκθσλα 

κε ην παξφλ, ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην κε απφθαζή ηνπ πξνβαίλεη ζε δεκφζηα 
πξνθήξπμε γηα ηελ πξφζιεςε κεζνιαβεηψλ θαη δηαηηεηψλ. Οη κεζνιαβεηέο θαη νη 
δηαηηεηέο, πνπ ππεξεηνχλ ζήκεξα ζηνλ Ο.ΜΔ.Γ. εμαθνινπζνχλ λα αζθνχλ ηα 
θαζήθνληά ηνπο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο επηινγήο κεζνιαβεηψλ 
δηαηηεηψλ, ζηελ νπνία κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ θαη απηνί, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 
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κέρξη ηελ 30ε Μαξηίνπ 2011, νπφηε θαη ιχεηαη αδεκίσο ε ζρέζε ηνπο κε ηνλ Ο.ΜΔ.Γ. 
 
 

Άξζξν 18  
Ρύζκηζε ζεκάησλ κεξηθήο απαζρόιεζεο, εθ πεξηθνπήο εξγαζίαο,  

πξνζσξηλήο απαζρόιεζεο, δνθηκαζηηθήο πεξηόδνπ απαζρόιεζεο  
θαη απινπνίεζε δηαδηθαζηώλ εθαξκνγήο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο   

 

1. Ζ παξάγξαθνο 9 ηνπ άξζξνπ 38 Ν.1892/1990 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 2 Ν.3846/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«9. Οη απνδνρέο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζχκβαζε ή ζρέζε εξγαζίαο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο ππνινγίδνληαη φπσο θαη νη απνδνρέο ηνπ ζπγθξίζηκνπ 

εξγαδνκέλνπ θαη αληηζηνηρνχλ ζηηο ψξεο εξγαζίαο ηεο κεξηθήο 

απαζρφιεζεο.» 

2. Ζ παξάγξαθνο 11 ηνπ άξζξνπ 38 Ν.1892/1990 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 
άξζξν 2 Ν.3846/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«11. Αλ παξαζηεί αλάγθε γηα πξφζζεηε εξγαζία πέξα απφ ηε ζπκθσλεζείζα, 
ν κεξηθψο απαζρνινχκελνο εξγαδφκελνο έρεη ππνρξέσζε λα ηελ παξάζρεη, 
αλ είλαη ζε ζέζε λα ην θάλεη θαη ε άξλεζή ηνπ ζα ήηαλ αληίζεηε κε ηελ θαιή 
πίζηε. Ο κεξηθψο απαζρνινχκελνο κπνξεί λα αξλεζεί ηελ παξνρή εξγαζίαο 
πέξαλ ηεο ζπκθσλεκέλεο, φηαλ απηή ε πξφζζεηε εξγαζία ιακβάλεη ρψξα 
θαηά ζπλήζε ηξφπν». 
 

3. Σν ηέηαξην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.3846/2010, 
αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«Αλ πεξηνξηζηνχλ νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν εξγνδφηεο κπνξεί, αληί 
θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο εξγαζίαο, λα επηβάιιεη ζχζηεκα εθ πεξηηξνπήο 
απαζρφιεζεο ζηελ επηρείξεζή ηνπ, ε δηάξθεηα ηεο νπνίαο δελ επηηξέπεηαη λα 
ππεξβαίλεη ηνπο ελλέα (9) κήλεο ζην ίδην εκεξνινγηαθφ έηνο, κφλν εθφζνλ 
πξνεγνπκέλσο πξνβεί ζε ελεκέξσζε θαη δηαβνχιεπζε κε ηνπο λφκηκνπο 
εθπξνζψπνπο ησλ εξγαδνκέλσλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 260/06 
θαη ηνπ Ν. 1767/88.» 
 

 
4. Ζ παξάγξαθνο 6 άξζξνπ 22 N.2956/2001, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην 

άξζξν 3 ηνπ Ν.3846/2010 αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: 
«6. Ζ δηάξθεηα ηεο απαζρφιεζεο ηνπ κηζζσηνχ απφ ηνλ έκκεζν εξγνδφηε, 
ζηελ νπνία πεξηιακβάλνληαη θαη νη ελδερφκελεο αλαλεψζεηο πνπ γίλνληαη 
εγγξάθσο, δελ επηηξέπεηαη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηνπο ηξηάληα έμη (36) 
κήλεο. ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ησλ ρξνληθψλ νξίσλ, πνπ ηίζεληαη απφ ηελ 
παξνχζα παξάγξαθν, επέξρεηαη κεηαηξνπή ηεο ππάξρνπζαο ζχκβαζεο ζε 
ζχκβαζε ανξίζηνπ ρξφλνπ κε ηνλ έκκεζν εξγνδφηε». 
 

5. α. ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3863/2010 πξνζηίζεηαη εδάθην σο 
εδάθην Α΄ σο εμήο:  
« Α΄. Ζ απαζρφιεζε κε ζχκβαζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ ινγίδεηαη σο 
απαζρφιεζε δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ γηα ηνπο πξψηνπο δψδεθα (12) κήλεο 
απφ ηελ εκέξα ηζρχνο ηεο θαη ε νπνία κπνξεί λα θαηαγγειζεί ρσξίο 
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πξνεηδνπνίεζε θαη ρσξίο απνδεκίσζε απφιπζεο, εθηφο θη αλ άιιν 
ζπκθσλήζνπλ ηα κέξε.». 
β Σν πξψην εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Ν.3863/2010 
αλαξηζκείηαη σο Β΄ θαη ε πεξίπησζε α’  απηήο αληηθαζίζηαληαη σο εμήο: 
« Β΄. χκβαζε κηζζσηνχ κε ζρέζε εξγαζίαο ανξίζηνπ ρξφλνπ, δηάξθεηαο 
πέξαλ ησλ δψδεθα (12) κελψλ, δχλαηαη λα θαηαγγειζεί θαηφπηλ 
πξνεγνχκελεο έγγξαθεο πξνεηδνπνίεζεο ηνπ εξγνδφηε σο εμήο:  
α) Γηα ππαιιήινπο πνπ έρνπλ ππεξεηήζεη απφ δψδεθα (12) κήλεο έσο δχν 
(2) ρξφληα, πξνεηδνπνίεζε ελφο κελφο (1) πξηλ ηελ απφιπζε». 
 
 

6. α. Με απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο είλαη 
δπλαηή ε αιιαγή ηεο δηαδηθαζίαο ππνβνιήο δειψζεσλ, αλαθνξψλ, 
εηδνπνηήζεσλ, αλαγγειηψλ θαη ινηπψλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ νη 
εξγνδφηεο ζηνλ ΟΑΔΓ, ζηηο Δπηζεσξήζεηο Δξγαζίαο, ζηνπο Φνξείο 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη ησλ επνπηεπνκέλσλ απφ απηφ θνξέσλ, θαη 
αθνξνχλ ζηνπο κηζζσηνχο ηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα ζηελ πξφζιεςε, 
απνρψξεζε, ηνπο φξνπο εξγαζίαο, ηελ απαζρφιεζε θαη άιιεο ζρεηηθέο 
πιεξνθνξίεο.  

 
β. Mε φκνηεο ππνπξγηθέο απνθάζεηο κπνξεί λα ξπζκίδνληαη κεηαμχ άιισλ ε 
δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ ζηνηρείσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
αλσηέξσ παξάγξαθν ελ φισ ή ελ κέξεη, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 
ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνζεζκηψλ ππνβνιήο, ηεο ρξήζε θνηλήο βάζεο 
δεδνκέλσλ ησλ πξναλαθεξνκέλσλ αξκφδησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαζψο θαη 
θάζε άιιε ηξνπνπνίεζε θαη απινχζηεπζε δηαδηθαζηηθήο ελέξγεηαο, πνπ 
πξνβιέπεηαη γηα ηνπο εξγνδφηεο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο θαη πνπ ζπκβάιιεη 
ζηε κείσζε δηνηθεηηθνχ βάξνπο. 
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Άξζξν 19   
Έλαξμε ηζρύνο 

 
1. Ζ ηζρχο ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ 1,2,3,4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 4 θαη ησλ 

άξζξσλ 5 θαη 6 ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ 1.1.2011.  
2. Ζ ηζρχο ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηε δεκνζίεπζή 

ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο εθηφο αλ νξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηηο 
επηκέξνπο δηαηάμεηο ηνπ.  
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