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Ενθμερωτικό θμείωμα για το Προτεινόμενο χζδιο Νόμου  

«Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Προγράμματοσ τιριξθσ τθσ Ελλθνικισ Οικονομίασ» 

9/12/2010 

 

Σο ςχζδιο νόμου με τίτλο «Επείγοντα Μζτρα Εφαρμογισ του Προγράμματοσ τιριξθσ τθσ 
Ελλθνικισ Οικονομίασ» περιλαμβάνει διατάξεισ που εμπίπτουν ςτισ εξισ κατθγορίεσ: 

 

 Μζτρα για τθν εφαρμογι του Προχπολογιςμοφ του 2011 και τα οποία περιλαμβάνονται ςτθν 
Ειςθγθτικι Ζκκεςθ του Προχπολογιςμοφ, όπωσ αναπροςαρμογζσ ςυντελεςτϊν ΦΠΑ και 
μιςκολογικι πολιτικι ΔΕΚΟ και φορολογικζσ ρυκμίςεισ για να υποςτθριχκοφν τομείσ τθσ 
οικονομίασ ςτουσ οποίουσ εμφανίηεται ιδιαίτερα μεγάλθ πτϊςθ με αρνθτικι επίδραςθ ςτθν 
οικονομικι δραςτθριότθτα και ςτα δθμόςια ζςοδα. 

 Ρυκμίςεισ διοικθτικοφ χαρακτιρα για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ςε τομείσ του 
δθμοςίου τομζα που ςχετίηονται άμεςα με τθν υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ 
Πολιτικισ και ρυκμίςεισ για τθν πολιτικι προςλιψεων του δθμοςίου τομζα. 

 Ρυκμίςεισ για τθ λειτουργία τθσ αγοράσ εργαςίασ και του πλαιςίου διαπραγμάτευςθσ των 
ςυλλογικϊν ςυμβάςεων. 

 

Σο ςχζδιο νόμου προτείνεται να ςυηθτθκεί ςτθ Βουλι με τθ διαδικαςία του κατεπείγοντοσ κακϊσ 
το ςφνολο των ρυκμίςεων που περιλαμβάνονται ςε αυτό ςυνδζονται άμεςα με τθν επίτευξθ των 
ςτόχων και τθν ομαλι υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Οικονομικισ Πολιτικισ τθσ χϊρασ μασ και 
κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ από τθν 1θ Ιανουαρίου του 2011. 

 

Φορολογικά μζτρα 

Σο ςχζδιο νόμου προτείνει τα παρακάτω φορολογικά μζτρα: 

 Αφξθςθ του μειωμζνου ςυντελεςτι ΦΠΑ από το 11% ςτο 13% και του υπερμειωμζνου από το 
5,5% ςτο 6,5%. 

 Μείωςθ του ςυντελεςτι ΦΠΑ για τα φάρμακα και τθ διαμονι ςε ξενοδοχεία και καταλφματα 
από το ςιμερα ιςχφον 11% ςτον νζο υπερμειωμζνο ςυντελεςτι 6,5%. 

 Αναςτολι τθσ εφαρμογισ τθσ διερεφνθςθσ του πόκεν ζςχεσ για τθν αγορά πρϊτθσ κατοικίασ 
αντικειμενικισ αξίασ ζωσ 200.000 ευρϊ. 

 Απλοποίθςθ του ςυςτιματοσ διακίνθςθσ πετρελαίου κζρμανςθσ με τθν κατάργθςθ τθσ 
καταβολισ του αυξθμζνου ΕΦΚ καυςίμου κατά τον εκτελωνιςμό από τουσ προμθκευτζσ 
πετρελαίου κζρμανςθσ. 

 Μείωςθ του φόρου κατανάλωςθσ για τθν θλεκτρικι ενζργεια για τθν οικιακι χριςθ (από 5 
ευρϊ/MWh ςε 2,2 ευρϊ/MWh), αφξθςθ των επιχειρθματικϊν τιμολογίων εκτόσ τθσ υψθλισ 
τάςθσ (από 2,5 ευρϊ/MWh ςε 5 ευρϊ/MWh) και πλιρθσ απαλλαγι από τον φόρο για τθν 
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για γεωργικι χριςθ. Η ρφκμιςθ αυτι γίνεται 
αντιςτακμιςτικά ςτο πλαίςιο τθσ αναμόρφωςθσ των τιμολογίων θλεκτρικισ ενζργειασ. 

 Παροχι κινιτρων για τθν αντικατάςταςθ οχθμάτων παλαιάσ τεχνολογίασ με ζκπτωςθ των 
τελϊν ταξινόμθςθσ και αναπροςαρμογι του φόρου πολυτελείασ ςε αυτοκίνθτα μεςαίασ 
εργοςταςιακισ αξίασ. 
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 Μείωςθ του ςυντελεςτι του ΕΦΚ ςτον καπνό από το 67% ςτο 65% και τθν αφξθςθ του παγίου 
ςτοιχείου από το 10% ςτο 15%. 

 

Πολιτικι και όρια προςλιψεων ςτο δθμόςιο τομζα 

 Κακολικι εφαρμογι του κανόνα τθσ 1 πρόςλθψθσ ανά 5 αποχωριςεισ ςτον δθμόςιο τομζα. 

 τον κανόνα 1:5 προςμετροφνται ωσ προςλιψεισ οι τυχόν μετατάξεισ από φορείσ του 
ευρφτερου δθμόςιου τομζα ςτο ςτενό δθμόςιο τομζα (π.χ. από δθμόςιεσ επιχείρθςεισ ςε 
αναδιάρκρωςθ προσ τθν κεντρικι κυβζρνθςθ). 

 Μειϊνονται για το 2011 κατά 15% ςε ςχζςθ με το 2010 οι ςυμβάςεισ προςωπικοφ με ςχζςθ 
οριςμζνου χρόνου ι με ςφμβαςθ ζργου. 

 

Άλλα μζτρα διοικθτικοφ χαρακτιρα 

 Ρφκμιςθ κεμάτων επείγοντοσ χαρακτιρα διοικθτικισ και οργανωτικισ φφςεων ςτο Τπουργείο 
Οικονομικϊν που προζκυψαν από τθ «διάςπαςθ» του πρϊθν Τπουργείου Οικονομίασ και 
Οικονομικϊν (π.χ. αρμόδια υπθρεςιακά ςυμβοφλια, υπαγωγι υπθρεςιϊν που μεταφζρκθκαν 
ςτθν Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ τθσ ΓΓ Φορολογίασ). 

 Εκκακάριςθ αρχείου λθξιπρόκεςμων οφειλϊν προσ το δθμόςιο, με τθ διαγραφι των οφειλϊν 
ανεπείδεκτων ειςπράξεωσ. 

 Ρφκμιςθ κεμάτων μιςκοδοςίασ μζχρι τον Απρίλιο του 2011 του προςωπικοφ των Νομαρχιακϊν 
Αυτοδιοικιςεων που μετατάςςεται ςτισ Περιφζρειεσ ι ςτουσ Καλλικρατικοφσ Διμουσ από 1θ 
Ιανουαρίου 2011. 

 Ρφκμιςθ κεμάτων ΕΛΣΑΣ προκειμζνου να αποςαφθνιςτοφν οι αρμοδιότθτεσ των οργάνων 
τθσ. 

 
Ρυκμίςεισ για τθν Αγροτικι Σράπεηα τθσ Ελλάδασ 

 Οι αποδοχζσ μειϊνονται κατά 10% για αμοιβζσ άνω των 1.800 ευρϊ, το επίδομα "περιποίθςθσ 
πελατείασ" καταργείται, ενϊ ςυνεχίηει να καταβάλλεται το ποςό ενίςχυςθσ χαμθλόμιςκων. 

 Οι προςλιψεισ 700 ατόμων που είχαν οριςτεί ζπειτα από διαγωνιςμό τθσ ΑΣΕ ακυρϊνονται. 

 Οι κενζσ κζςεισ που κα πλθρϊνονταν με αυτζσ τισ προςλιψεισ καταργοφνται. 

 Οι προςλθφκζντεσ κα μεταφερκοφν ςτο ΙΚΑ για τθν πλιρωςθ κζςεων για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν προςωπικοφ του ταμείου. 

 

Οικονομικι εποπτεία και ζλεγχοσ τθσ μιςκολογικισ δαπάνθσ ςτισ ΔΕΚΟ 

Η ανάγκθ για παρζμβαςθ με ςτόχο τθν εξυγίανςθ και τθ ςυγκράτθςθ και μείωςθ των δαπανϊν 
ςτισ ΔΕΚΟ είναι επιτακτικι. 

 Σα τελευταία πζντε χρόνια τα ςυςςωρευμζνα ελλείμματα (χρζοσ) – μόνο των 11 πιο 
ηθμιογόνων ΔΕΚΟ – ζχει υπερδιπλαςιαςτεί από 5,6 δισ ευρϊ ςε 13,2 δισ ευρϊ. 

 Σα ετιςια ελλείμματα των ΔΕΚΟ που ςιμερα εποπτεφονται από τθν Ειδικι Γραμματεία ΔΕΚΟ 
που Τπουργείου Οικονομικϊν ξεπερνοφν το 1,5 δισ ευρϊ. 

 Οι δαπάνεσ μιςκοδοςίασ ζχουν αυξθκεί κατά περίπου 9% τα τελευταία τρία χρόνια τθ ςτιγμι 
που θ απαςχόλθςθ μειϊκθκε κατά περίπου 6%. 
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 Ο δείκτθσ μιςκολογικοφ κόςτουσ προσ ζςοδα είναι περίπου 80% ενϊ για πζντε μεγάλεσ ΔΕΚΟ 
το μιςκολογικό κόςτοσ ξεπερνά τα ζςοδα (το 2009 ςτθν ΕΘΕΛ ιταν 164% των εςόδων, ςτον 
ΗΛΠΑΠ 147,5%, ςτθν ΕΑ 143,9%, ςτον ΗΑΠ 110,4% και ςτθν ΣΡΑΙΝΟΕ 109,8%). 

 Η μζςθ ετιςια αμοιβι ςτισ ΔΕΚΟ το 2009 ξεπερνοφςε τα 40.000 ευρϊ και είναι 100% 
(διπλάςια) από τθ μζςθ αμοιβι ςτον ιδιωτικό τομζα και 40% υψθλότερθ από τθ μζςθ αμοιβι 
ςτον υπόλοιπο δθμόςιο τομζα. 

 

Ζνασ μεγάλοσ πλζον αρικμόσ ΔΕΚΟ περιλαμβάνονται και ςυνυπολογίηονται ςτα ςτοιχεία τθσ 
Γενικισ Κυβζρνθςθσ, ενϊ οι καταπτϊςεισ εγγυιςεων για τισ ΔΕΚΟ που αδυνατοφν να 
ανταποκρικοφν ςτισ δανειακζσ τουσ υποχρεϊςεισ καταγράφονται επίςθσ ςτα ελλείμματα.  

 

Ειδικότερα θ δθμοςιονομικι επιβάρυνςθ από τισ ΔΕΚΟ ςυνοψίηεται ςτα εξισ: 

 Σα αποτελζςματά τουσ προςτίκενται ςτο ιςοηφγιο τθσ Γενικισ Κυβζρνθςθσ 

 Επιχορθγοφνται από τον Σακτικό Προχπολογιςμό (ανεξάρτθτα αν ανικουν ι όχι ςτθ Γενικι 
Κυβζρνθςθ ωσ ςτατιςτικό δθμοςιονομικό μζγεκοσ) 

 Παρουςιάηουν αποτελζςματα με βάςθ ειδικοφσ πόρουσ που ζχουν κεςπιςτεί προσ όφελόσ 
τουσ ςε βάροσ των πολιτϊν, καταναλωτϊν και φορολογοφμενων (π.χ. ΕΡΣ) 

 

Με δεδομζνθ τθν βοφλθςθ τθσ Κυβζρνθςθσ να μθν γίνουν απολφςεισ και να διατθρθκεί ο 
δθμόςιοσ χαρακτιρασ ςε τομείσ όπωσ οι αςτικζσ ςυγκοινωνίεσ, προχωράμε ςε δφο ςθμαντικά 
πεδία παρεμβάςεων. Σο πρϊτο ζχει ωσ ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ λογοδοςίασ 
ςτθν οικονομικι διαχείριςθ των ΔΕΚΟ με ςτόχο των εξορκολογιςμό όλων των δαπανϊν και το 
δεφτερο αφορά ςτθν ειςοδθματικισ πολιτικι που κα εφαρμοςτεί  από 1θ Ιανουαρίου 2011. 

 

το ςχζδιο νόμου προβλζπεται θ βελτίωςθ του πλαιςίου οικονομικισ εποπτείασ των ΔΕΚΟ, 
ϊςτε να ελεγχκεί το μζγεκοσ των ελλειμμάτων που επιβαρφνουν άμεςα και ζμμεςα τον Σακτικό 
Προχπολογιςμό, να ενιςχυκεί θ διαφάνεια και θ λογοδοςία ςτθν οικονομικι τουσ διαχείριςθ. Για 
το ςκοπό αυτό προτείνονται τα εξισ μζτρα: 

 

 Κατάργθςθ εξαιρζςεων κεφαλαίου Α, επζκταςθ εφαρμογισ του νόμου 3429/2005. Κριτιριο 
για τθν ζνταξθ ςτο κεφάλαιο Α είναι θ πλειοψθφικι ςυμμετοχι του δθμοςίου ςε ΝΠΙΔ (μθ 
ειςθγμζνα ςτο ΧΑΑ και ςυνδεόμενα με αυτά) εκτόσ και αν θ διοίκθςθ και διαχείριςθ δεν 
αςκοφνται από το δθμόςιο. 

 Ζνταξθ ςτο πεδίο εποπτείασ του Τπουργείου Οικονομικϊν των ΔΕΚΟ και των ΝΠΙΔ που 
υπάγονται ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (θ ζνταξθ αυτι αφορά μόνο ςτο ςκζλοσ τθσ οικονομικισ 
τουσ εποπτείασ, θ λειτουργικι εποπτεία παραμζνει ςτα κακ’ φλθν αρμόδια υπουργεία). 
Μεταξφ των «νζων» επιχειριςεων που κα υπάγονται ςτθν οικονομικι εποπτεία του 
Τπουργείου Οικονομικϊν είναι το Αττικό Μετρό, θ Εγνατία Οδόσ, θ ΕΡΣ, το Κτθματολόγιο ΑΕ, 
το ΣΡΑΜ. 

 Τποβολι τριμθνιαίων οικονομικϊν καταςτάςεων ελεγμζνων από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ και 
δυνατότθτα επιβολισ τθσ υποχρζωςθσ για ςυνεπι παροχι οικονομικϊν δεδομζνων ςτισ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου Οικονομικϊν, ακόμθ και με διακοπι τθσ χρθματοδότθςθσ ςε 
περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ. 
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Σο ςχζδιο νόμου ρυκμίηει επίςθσ τθν ειςοδθματικι πολιτικι για τισ ΔΕΚΟ από τθν 1θ Ιανουαρίου 
2011 ωσ εξισ: 

 Θζςπιςθ ανϊτατου πλαφόν 4.000 ευρϊ τον μινα (μικτά) υπολογιηόμενα ςε δωδεκάμθνθ 
βάςθ. Εξαιροφνται Πρόεδροι, Διοικθτζσ και Διευκφνοντεσ φμβουλοι (για τουσ οποίουσ ιςχφει 
το πλαφόν που είχε οριςτεί με τον νόμο 3833/2010). Η ρφκμιςθ αυτι αφορά περίπου το 10% 
των υπαλλιλων των ΔΕΚΟ ςυνολικά. 

 Μείωςθ αποδοχϊν κατά 10% ςε αποδοχζσ που ξεπερνοφν τα 1.800 ευρϊ τον μινα (μικτά). 
Απαλλάςςονται τα επιδόματα οικογενειακισ κατάςταςθσ και ανκυγιεινισ εργαςίασ. Η 
ρφκμιςθ αυτι αφορά προοδευτικά (ξεκινϊντασ από οριακζσ μειϊςεισ ςτισ αποδοχζσ και 
φτάνοντασ ςτθ μζγιςτθ μείωςθ του 10%) ςε περίπου 89% των υπαλλιλων των ΔΕΚΟ. Μόνο 
11% των υπαλλιλων ΔΕΚΟ ζχουν μθνιαίεσ μικτζσ αποδοχζσ κάτω από 1800 ευρϊ. 

 ε επίπεδο φορζα, κζςπιςθ ανϊτατθσ δαπάνθσ 10% επί των ςυνολικϊν δαπανϊν μιςκοδοςίασ 
για αμοιβζσ όπωσ υπερωριακισ εργαςίασ, υπερεργαςίασ, εκτόσ ζδρασ, οδοιπορικϊν, κακϊσ 
και εργαςίασ τισ εξαιρζςιμεσ μζρεσ. Η ρφκμιςθ αυτι κα επθρεάςει τουσ υπαλλιλουσ ανάλογα 
με τον τρόπο με τον οποίο θ επιχείρθςθ κα κατανείμει τισ αμοιβζσ. 

 Μζγιςτθ δυνατι μείωςθ ςυνολικϊν αμοιβϊν ενόσ εργαηόμενου 25%. 

 

Παραδείγματα ειςοδθματικισ πολιτικισ ΔΕΚΟ με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου: 

 

1) Μζγιςτη δυνατή μείωςη ςυνολικών αμοιβών 25% 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α 

Α) ΜΙΚΣΕ ΑΜΟΙΒΕ 2010: €5856 

Β) ΜΕ ΝΕΟ ΠΛΑΦΟΝ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ: €4.000 ( - 31.7%) 

Γ) ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΟ 25%: € 4392 (-25% ΣΟΤ 5856) 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Β 

ΜΙΚΣΕ ΑΜΟΙΒΕ 2010: €3200  

ΜΕΓΙΣΗ ΔΤΝΑΣΗ ΜΕΙΩΗ ΣΑ: €2400 (-25% ΕΠΙ ΣΟΤ 3.200)   

  

2) Επιβολή πλαφόν €4.000 

Α) ΑΜΟΙΒΗ 2010 ΑΠΟ €4001 ΕΩ €5333. ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΗ 2011: €4.000 

 

3) Μείωςη αποδοχών 10% ςε αποδοχζσ άνω των €1.800 

Α) ΑΜΟΙΒΗ 2010 ΑΠΟ €1801-2000 

ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΗ 2011: €1800  

Β) ΑΜΟΙΒΗ 2010: €2200 

ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΗ 2011: €1980 

 

4) Αμοιβζσ ςε επίπεδο φορζα για υπερωριακή εργαςία κλπ 

ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΡΕΑ €200 ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ 
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ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΕ ΚΛΠ €50 ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ 

ΝΕΟ ΔΤΝΑΣΟ ΤΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΕ ΚΛΠ €20 ΕΚΑΣΟΜΜΤΡΙΑ 

 

 

 

 

Βαςικά  ςθμεία διατάξεων για ειδικζσ επιχειρθςιακζσ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ εργαςίασ  

 το πλαίςιο του ςυςτιματοσ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, που προςδιορίηεται με τον νόμο 
1876/1990, ειςάγεται ςτο ςυλλογικό Εργατικό Δίκαιο νζα μορφι ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ, θ 
«Ειδικι Επιχειρθςιακι υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ» (ΕΕΕ), που κφριο ςκοπό ζχει τθ δθμιουργία και 
διατιρθςθ κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και τθ βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των επιχειριςεων. 

 Οι όροι τθσ ΕΕΕ προςδιορίηονται από τουσ κοινωνικοφσ εταίρουσ ςτο επίπεδο τθσ επιχείρθςθσ ςε 
ετιςια βάςθ, όπωσ άλλωςτε ςυμβαίνει και ςε όλεσ τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. το πλαίςιο αυτϊν των 
ΕΕΕ, είναι δυνατόν οι μιςκοί να αποκλίνουν από τθν αντίςτοιχθ κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ 
εργαςίασ, μζχρι το κατϊφλι τθσ Εκνικισ Γενικισ υλλογικισ φμβαςθσ Εργαςίασ, και να προςδιορίηεται 
ο αρικμόσ των κζςεων εργαςίασ, κακϊσ και λοιποί όροι, όπωσ μερικι απαςχόλθςθ, εκ περιτροπισ 
εργαςία, διακεςιμότθτα, διάρκεια εφαρμογισ, περιλαμβανομζνων τυχόν όρων για τθ διαδικαςία 
επανόδου ςτθν κανονικι εφαρμογι των κλαδικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ. 

 Λόγω του ειδικοφ τουσ χαρακτιρα, οι ΕΕΕ δεν καλφπτονται από τθν αρχι τθσ ευνοϊκότερθσ ρφκμιςθσ 
των κλαδικϊν ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, οφτε εφαρμόηονται ςε αυτζσ τυχόν επεκτακείςεσ κλαδικζσ 
ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ. 

 Οι ΕΕΕ μποροφν να ςυναφκοφν και ςε επιχειριςεισ με λιγότερουσ από 50 εργαηόμενοι, όπου αν δεν 
υπάρχει επιχειρθςιακό ςωματείο, οι εργαηόμενοι εκπροςωποφνται από τθν κλαδικι οργάνωςι τουσ ι 
τθν αντίςτοιχθ ομοςπονδία . 

 Προκειμζνου να ςυναφκεί ΕΕΕ, τα ενδιαφερόμενα μζρθ, με κοινι αιτιολογθμζνθ ζκκεςι τουσ 
κατακζτουν αυτι ςτο υμβοφλιο Κοινωνικοφ Ελζγχου Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΚΕΕ) που διατυπϊνει 
απλι γνϊμθ, για τθ ςκοπιμότθτά τθσ. 

 Σα αποτελζςματα εφαρμογισ των ΕΕΕ ςτουσ μιςκοφσ, ςτθν απαςχόλθςθ, ςτθ παραγωγικότθτα και 
ςτθν ανταγωνιςτικότθτα κα εξαρτθκοφν από τθν ωριμότθτα και τθν ενεργό ςυμμετοχι των 
ςυμβαλλομζνων μερϊν. Η από κοινοφ αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων με πνεφμα καλόπιςτου 
διαλόγου, αντικειμενικότθτασ ςτθν πλθροφόρθςθ και ςυμμετοχι ςτθν ευκφνθ αποτελοφν 
προχποκζςεισ  για τθν επίτευξθ των ςτόχων τουσ. 

 

 

Βαςικά ςθμεία Διαδικαςίασ  Επίλυςθσ υλλογικϊν Διαφορϊν  

 Σο ςφςτθμα επίλυςθσ ςυλλογικϊν διαφορϊν με τθ μεςολάβθςθ και τθ διαιτθςία, που προβλζπεται  
ςτο Ν. 1876/1990, βελτιϊνεται με βάςθ τθν εμπειρία 18 ετϊν λειτουργίασ του κεςμοφ. 

 Προβλζπεται ρθτά θ εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ορκισ κρίςθσ, τθσ αντικειμενικότθτασ και τθσ 
αμερολθψίασ κατά τθ διαδικαςία μεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ.  

 Προβλζπεται ρθτά θ μεςολάβθςθ και θ διαιτθςία να λαμβάνει υπόψθ τθν οικονομικι κατάςταςθ και 
τθν εξζλιξθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ, ςτθν οποία αναφζρεται θ 
ςυλλογικι διαφορά.  

 Η προςφυγι ςτθ διαιτθςία μπορεί να γίνεται ςε οποιοδιποτε ςτάδιο των διαπραγματεφςεων με κοινι 
ςυμφωνία των μερϊν ι μονομερϊσ ςτισ εξισ περιπτϊςεισ:  
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α)  από οποιοδιποτε μζροσ, εφόςον το άλλο μζροσ αρνικθκε τθ μεςολάβθςθ , ι  

β) από οποιοδιποτε μζροσ μετά τθ υποβολι τθσ πρόταςθσ μεςολάβθςθσ, εφόςον και τα δφο μζρθ 
προςιλκαν και  ςυμμετείχαν ςτθ διαδικαςία μεςολάβθςθσ. 

 Η προςφυγι ςτθ διαιτθςία περιορίηεται ςτον κακοριςμό βαςικοφ θμερομιςκίου ι/και βαςικοφ μιςκοφ. 
Για τα λοιπά κζματα μπορεί να ςυνεχιςτεί οποτεδιποτε θ ςυλλογικι διαπραγμάτευςθ προκειμζνου να 
ςυναφκεί ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ.  

 Ενιςχφεται ο ρόλοσ των κοινωνικϊν εταίρων ςτθ διοίκθςθ του ΟΜΕΔ και τθν επιλογι και αξιολόγθςθ 
των μεςολαβθτϊν- διαιτθτϊν.  

 Σο Διοικθτικό υμβοφλιο του ΟΜΕΔ από 11μελζσ γίνεται 7μελζσ, με 6 εκπροςϊπουσ των κοινωνικϊν 
εταίρων (3 εκπρόςωποι τθσ ΓΕΕ και από ζνασ εκπρόςωποσ από τον ΕΒ, τθν ΓΕΒΕΕ και τθν ΕΕΕ) και 
ζναν Πρόεδρο, ο οποίοσ επιλζγεται με ομόφωνθ απόφαςθ των 6 μελϊν του Δ.. το Δ.. προβλζπεται θ 
ςυμμετοχι, ωσ παρατθρθτι χωρίσ δικαίωμα ψιφου, ενόσ εκπροςϊπου του Τπουργοφ Εργαςίασ και 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ. Όλεσ οι αποφάςεισ του Δ.. λαμβάνονται με τθν ομόφωνθ απόφαςθ και των 7 
μελϊν του.  

 Οι κοινωνικοί εταίροι που ςυμβάλλονται για τθν κατάρτιςθ τθσ εκνικισ γενικισ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ, μετά τθν παρζλευςθ 3 ετϊν από τθ ιςχφ του νζου νόμου, αξιολογοφν τθν 
αποτελεςματικότθτα του κεςμοφ Μεςολάβθςθσ και Διαιτθςίασ, και προτείνουν προσ τον Τπουργό 
Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ τθ διατιρθςθ, κατάργθςθ ι τροποποίθςθ των ρυκμίςεϊν του. 

 

Διατάξεισ για τθν ευελιξία τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθν απλοφςτευςθ εφαρμογισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ 

 Επανακακορίηεται ο τρόποσ υπολογιςμοφ τθσ αμοιβισ όςων εργάηονται με μερικι απαςχόλθςθσ,  ϊςτε  
θ αμοιβι τουσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αμοιβισ από τυχόν πρόςκετθ εργαςία, πζρα από αυτι που 
ζχει ςυμφωνθκεί, να είναι ανάλογθ με τθσ αμοιβι του ςυγκρίςιμου εργαηόμενου (δθλαδι του 
εργαηόμενου πλιρουσ απαςχόλθςθσ ςε ανάλογθ κζςθ εργαςίασ), χωρίσ προςαυξιςεισ.    

 Επεκτείνεται ο χρόνοσ τθσ διακεςιμότθτασ των εργαηομζνων ςτισ επιχειριςεισ που αντιμετωπίηουν 
ςοβαρά οικονομικά προβλιματα από 6 ςε 9  μινεσ. 

 Επανακακορίηεται θ διάρκεια τθσ απαςχόλθςθσ εργαηομζνων ςε ζμμεςο εργοδότθ (με τυχόν 
παρατάςεισ) ςτουσ 36 μινεσ από 18 που είναι ςιμερα. Μετά τθν πάροδο των 36 μθνϊν ο εργαηόμενοσ 
κεωρείται ότι ζχει ςφμβαςθ εργαςίασ αορίςτου χρόνου με τον ζμμεςο εργοδότθ.  

 Ρυκμίηεται για πρϊτθ φορά με νόμο θ δοκιμαςτικι περίοδοσ εργαςίασ, ςτο πλαίςιο τθσ ςφμβαςθσ 
εργαςίασ αορίςτου χρόνου. υγκεκριμζνα, προβλζπεται ότι θ δοκιμαςτικι περίοδοσ κα ζχει διάρκεια 
ζωσ 12 μινεσ, και θ ςφμβαςι εργαςίασ μπορεί να καταγγελκεί χωρίσ προειδοποίθςθ και χωρίσ 
αποηθμίωςθ απόλυςθσ, εκτόσ κι αν ζχει ςυμφωνθκεί από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ κάτι άλλο. 

 Επανακακορίηεται ο χρόνοσ προειδοποίθςθσ για τθν απόλυςθ εργαηόμενου με ςφμβαςθ εργαςίασ 
αορίςτου χρόνου, διάρκειασ εργαςίασ από 12 μινεσ ζωσ 24 μινεσ, ςε ζνα μινα. ε περίπτωςθ μθ 
προειδοποίθςθσ, τότε προβλζπεται αποηθμίωςθ απόλυςθσ ενόσ μθνόσ.  

 Ρυκμίηονται διαδικαςίεσ για τθν απλοφςτευςθ των τρόπων ανακοίνωςθσ ςτοιχείων ςτισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, και γενικά διευκολφνεται θ εποπτεία 
τθσ τιρθςθσ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ 
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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 



5 
 

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. 
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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 
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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.  
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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 



19 
 

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.. 



21 
 

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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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.» 
 

 
 
 
 
 



18 
 

 
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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Αζήλα,      Γεθεκβξίνπ 2010  
 

 
ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ 

 
ΔΩΣΔΡΗΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΖ 

ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 
ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ   

 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ  
 

ΓΗΑΝΝΖ ΡΑΓΚΟΤΖ  ΓΗΩΡΓΟ ΠΑΠΑΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟΤ 
 

ΔΞΩΣΔΡΗΚΩΝ   
 

ΔΘΝΗΚΖ ΑΜΤΝΑ  
 

ΓΖΜΖΣΡΖ ΓΡΟΤΣΑ   ΒΑΓΓΔΛΖ ΒΔΝΗΕΔΛΟ  
 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  
ΚΑΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ  

ΘΑΛΑΗΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ, 
ΝΖΩΝ ΚΑΗ ΑΛΗΔΗΑ  

 
  

    ΜΗΥΑΛΖ ΥΡΤΟΥΟΗΓΖ                      ΓΗΑΝΝΖ ΓΗΑΜΑΝΣΗΓΖ  
                                                                                  
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ           ΠΑΗΓΔΗΑ, ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ 
ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ                     ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ  
                                                                     

         
 
          ΣΗΝΑ ΜΠΗΡΜΠΗΛΖ                      ΑΝΝΑ ΓΗΑΜΑΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 
 
 
     ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ                  ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
             ΚΑΗ ΓΗΚΣΤΩΝ                                            ΑΦΑΛΗΖ  
 
 
       ΓΖΜΖΣΡΖ ΡΔΠΠΑ              ΛΟΤΚΑ ΚΑΣΔΛΖ  
 
 
 
 
 
 
ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ          ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ  
   ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ                ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ  
 
 
ΑΝΓΡΔΑ ΛΟΒΔΡΓΟ             ΚΩΣΑ ΚΑΝΓΑΛΗΓΖ  
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ΓΗΚΑΗΟΤΝΖ, ΓΗΑΦΑΝΔΗΑ                 ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ  
ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΩΝ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΩΝ  
 
 
ΥΑΡΖ ΚΑΣΑΝΗΓΖ                                   ΥΡΖΣΟ ΠΑΠΟΤΣΖ  
 
 
ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ  
 
 
ΠΑΤΛΟ ΓΔΡΟΤΛΑΝΟ  



ΠΑΡΟΤΙΑΘ ΒΑΙΚΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΟΙΧΕΙΩΝ ΔΕΚΟ 

9 Δεκεμβρίου 2010

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
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2004-2009: ωρευτικζσ Ηθμιζσ των 11 πιο 
ελλειμματικών ΔΕΚΟ

1

Χιλ. €

Α/Α
ΟΝΟΜΑΙΑ 

ΔΕΚΟ
2004 2005 2006 2007 2008 2009 ΤΝΟΛΟ

1 ΟΕ -1.071.015 -835.475 -708.722 -601.094 -481.777 -6.866.646

2 ΕΘΕΛ -201.000 -226.706 -254.869 -286.317 -316.383 -2.374.665

3 ΘΑΠ -76.000 -72.675 -72.523 -77.797 -93.282 -951.001

4 ΕΑ -91.448 -105.701 -112.832 -125.323 -164.685 -947.501

5 ΘΛΠΑΠ -55.753 -55.745 -61.960 -62.154 -69.310 -716.106

6 ΣΡΑΙΝΟΕ -229.858 -231.108 -460.966

7 ΕΔΙΤ -176.570 -170.901 -347.471

8 ΕΑΒ -34.605 -31.130 -30.000 -65.850 -91.064 -290.977

9 ΟΔΙΕ -19.189 -21.533 -23.587 -30.346 -27.947 -124.087

10 ΟΑΑ -4.582 -9.078 -21.894 -7.757 -8.209 -58.978

11 ΜΒΘ -2.912 -1.853 -297 -2.593 -1.325 -19.007

ΤΝΟΛΟ -1.556.504 -1.359.896 -1.286.684 -1.665.659 -1.655.989 -13.157.405

ΩΡΕΤΣΙΚΕ ΗΘΜΙΕ -5.632.674 -7.189.178 -8.549.073 -9.835.757 -11.501.416 -13.157.405
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2007-2009: Κφρια ςυμπεράςματα για τισ 
11 πιο ελλειμματικζσ ΔΕΚΟ 

• Τα ςυνολικά ζςοδα των 11 ΔΕΚΟ ανιλκαν ςε € 1,5 δις. μειωμζνα κατά 6,8 % ςε

ςχζςθ με το 2008 (€ 1,6 δις.). Τα ζςοδα γα το 2007 ανιλκαν ςε € 1,6 δις..

• Οι ηθμιζσ των 11 ΔΕΚΟ από το 2007 ςτο 2009 ζχουν αυξθκεί κατά 31% και ανιλκαν

ςε € 1,7 δις. για το 2009.

• Το ςυνολικό κόςτοσ μιςκοδοςίασ ανζρχεται ςε € 1,2 δις. το 2009. Το 78% των

εςόδων καταβάλλεται ςε αμοιβζσ, εργοδοτικζσ ειςφορζσ και λοιπζσ παροχζσ των

εργαηομζνων.

• Το μζςο κόςτοσ μιςκοδοςίασ (χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται οι εργοδοτικζσ

ειςφορζσ και λοιπζσ παροχζσ) ανά εργαηόμενο ανζρχεται ςε € 40.772 αυξθμζνο

κατά 6,5% ζναντι του 2008.

• 5 ΔΕΚΟ ζχουν μεγαλφτερο ςυνολικό κόςτοσ μιςκοδοςίασ από τα ζςοδα τουσ,ενϊ

ςε 2 ΔΕΚΟ τα ζξοδα μιςκοδοςίασ ξεπερνοφν το 90% των εςόδων τουσ.

• Ο ςυνολικόσ αρικμόσ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ ανζρχεται ςε 21.627

εργαηόμενουσ μειωμζνοσ κατά 4,5% ζναντι του 2008.
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2007-2009: Κφρια ςυμπεράςματα για τισ 
11 πιο ελλειμματικζσ ΔΕΚΟ 

• Ο κακαρόσ δανειςμόσ των ΔΕΚΟ  ανζρχεται ςε € 12 δις. ιτοι 8 φορζσ μεγαλφτεροσ από 

τα ετιςια ζςοδα τουσ.

• Το ςφνολο των τόκων ανζρχεται ςτα € 574 εκατ. για το ζτοσ 2009, ιτοι το 38,2 % των 

εςόδων

• Το ςφνολο των δανείων που χορθγικθκαν με τθν εγγφθςθ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου 

ςτισ 11 ΔΕΚΟ το ζτοσ 2009 ανιλκε ςε € 1,3 δις. και αφορά τον Πμιλο ΟΑΣΑ, τον Πμιλο 

ΟΣΕ, τθν ΕΑΒ και τθν ΕΑΣ.

• Οι καταπτϊςεισ εγγυιςεων για το ζτοσ 2009 ανιλκαν ςε € 632 εκατ. και αφοροφν τον 

Πμιλο ΟΣΕ, τον Πμιλο ΟΑΣΑ, τθν ΕΑΒ και τον ΟΔΙΕ.

• Οι ςυνολικζσ επιχορθγιςεισ (Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ, Ε.Ε. και λοιπζσ) για τισ 11 

ΔΕΚΟ ανιλκαν ςε € 126 εκατ. για το 2009, εκ των οποίων τα € 123 εκατ. αφοροφν 

Επιχοριγθςθ Τακτικοφ Ρροχπολογιςμοφ.

• Οι καταπτϊςεισ εγγυιςεων πλζον των ςυνολικϊν επιχορθγιςεων ανζρχονται ςτα  €

758 εκ. ιτοι ποςοςτό μεγαλφτερο του 50% των εςόδων των ΔΕΚΟ.
3



Μζςοσ μιςκόσ
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Μζςοσ μιςκόσ ανά ΔΕΚΟ 2009
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Ενώ ο αρικμόσ των εργαηομζνων μειώνεται το κόςτοσ 
μιςκοδοςίασ αυξάνεται
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Σάςεισ βαςικών μεγεκών 11 ΔΕΚΟ (1)
Οι ηθμιζσ των 11 ΔΕΚΟ κατά τθν 2ετία 2007-2009 
ζχουν αυξθκεί κατά 31% και ανιλκαν ςε € 1,7 δις.
για το 2009

Ο δείκτθσ του 
Κακαροφ 

δανειςμοφ προσ 
τα ζςοδα 

αυξικθκε κατά  
34% από το  2007 

ζωσ το 2009 
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Σα ζςοδα μειώνονται, το κόςτοσ 
μιςκοδοςίασ αυξάνει

9
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Ζξοδα Μιςκοδοςίασ/Ζςοδα ανά ΔΕΚΟ για τθ χριςθ 2009

5 ΔΕΚΟ ζχουν μεγαλφτερο ςυνολικό κόςτοσ 
μιςκοδοςίασ από τα Ζςοδα τουσ
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2010: Κφριεσ Ενζργειεσ

• Ανάρτθςθ οικονομικών ςτοιχείων ΔΕΚΟ για το Α’ Εξάμθνο του 2010 ςτθν 
ιςτοςελίδα του ΥΡΟΙΚ

• Εξοικονόμθςθ του κόςτουσ μιςκοδοςίασ του Α’ εξαμινου 2010  κατά €
52,6 εκ. ςε ςφγκριςθ με το αντίςτοιχο του 2009.

• Περιοριςμόσ  δαπανών μιςκοδοςίασ κατά €217,91 εκατ. το ζτοσ 2010 και 
ζλεγχοσ ορκισ εφαρμογισ των Ν. 3833/2010 και 3845/2010

• Ρεριοριςμόσ  λοιπϊν λειτουργικών δαπανών κατά 15% το Δϋ τρίμθνο του 
2010.

• Αυςτθρότεροσ ζλεγχοσ των οικονομικϊν των ΔΕΚΟ

– ζλεγχο τθσ ςκοπιμότθτασ των δαπανϊν των επιχειριςεων, 

– περαιτζρω βελτίωςθ τθσ οικονομικισ λειτουργίασ, 

– αναμόρφωςθ και ενδυνάμωςθ πλαιςίου λειτουργίασ του εςωτερικοφ 
ελζγχου.

• Πλάνα αναδιάρκρωςθσ ΔΕΚΟ Συγκοινωνιακϊν Φορζων
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Αμοιβζσ και ζξοδα προςωπικοφ 2009-2010 για 
τισ 11 ΔΕΚΟ

12

ΑΜΟΙΒΕ & ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

ΟΝΟΜΑΙΑ ΔΕΚΟ
ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ 

2009
ΠΙΘ. ΕΚΣΕΛΕΘ 

2010
ΔΙΑΦΟΡΑ %

Μεταβολισ

1ΕΘΕΛ 321.567.000,00 276.482.000,00 -45.085.000,00 -14%

2ΕΔΙΣΥ 259.189.989,54 214.200.000,00 -44.989.989,54 -17%

3ΕΑΒ 147.341.000,00 128.203.000,00 -19.138.000,00 -13%

4ΤΑΙΝΟΣΕ 116.428.238,26 105.207.555,90 -11.220.682,36 -10%

5ΘΣΑΡ 105.369.952,51 82.083.324,09 -23.286.628,42 -22%

6ΕΑΣ 83.832.842,21 69.148.280,00 -14.684.562,21 -18%

7ΘΛΡΑΡ 72.001.876,98 60.000.000,00 -12.001.876,98 -17%

8ΟΔΙΕ 22.684.670,78 16.185.197,00 -6.499.473,78 -29%

9ΟΣΕ 10.484.561,86 7.625.000,00 -2.859.561,86 -27%

10ΕΤΑ 19.878.550,00 16.500.000,00 -3.378.550,00 -17%

11ΜΒΘ 4.608.071,61 3.765.000,00 -843.071,61 -18%

ΤΝΟΛΟ 1.163.386.753,75 979.399.356,99 -183.987.396,76 -16%

12
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Ετιςια Μιςκολογικι Κλίμακα ςε 
€

(Ετιςιεσ Μικτζσ Αποδοχζσ 2010 –
πικανι εκτζλεςθ)

ΚΕΔ % ΟΕ % ΕΔΙΤ % ΓΑΙΑΟΕ % ΕΟΜΜΕΧ %

ζωσ 10.000 0 0% 4 2% 26 1% 1 5% 0 0%

10.000-19.000 0 0% 15 8% 93 2% 11 50% 28 16%

19.000-39.000 67 53% 128 72% 2.873 65% 7 32% 138 78%

39.000-49.000 32 25% 23 13% 1.209 27% 0 0% 9 5%

περιςςότερο από  49.0000 28 22% 7 4% 214 5% 3 14% 1 1%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ

127 100% 177 100% 4.415 100% 22 100% 176 100%

2010: Σηαηιζηικά ζηοισεία μιζθοδοζίαρ ανά ΔΕΚΟ 
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Ετιςια Μιςκολογικι 
Κλίμακα ςε €

(Ετιςιεσ Μικτζσ Αποδοχζσ 
2010 – πικανι εκτζλεςθ)

ΘΔΙΚΑ % ΟΑΑ % ΕΘΕΛ %
ΣΡΑΙΝΟ

Ε
% ΟΚ %

ζωσ 10.000 0 0% 1 1% 360 5% 57 3% 9 2%

10.000-19.000 20 6% 20 11% 196 3% 53 3% 100 23%

19.000-39.000 208 60% 124 65% 5176 76% 623 36% 317 72%

39.000-49.000 110 32% 28 15% 964 14% 536 31% 17 4%

περιςςότερο από  49.0000 7 2% 17 9% 83 1% 482 28% 0 0%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 
ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ

345 100% 190 100% 6.779 100% 1.751 100% 443 100%

2010: Σηαηιζηικά ζηοισεία μιζθοδοζίαρ ανά ΔΕΚΟ 
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Ετιςια Μιςκολογικι Κλίμακα ςε €
(Ετιςιεσ Μικτζσ Αποδοχζσ 2010 – πικανι 

εκτζλεςθ)
ΕΑ % ΚΑΘ % ΑΕΜΤ % ΟΠΕ % ΘΑΠ %

ζωσ 10.000 4 0% 0 0% 11 10% 0 0% 2 0%

10.000-19.000 31 2% 15 63% 33 30% 0 0% 24 2%

19.000-39.000 1.013 81% 9 38% 58 52% 21 33% 469 43%

39.000-49.000 146 12% 0 0% 8 7% 30 47% 239 22%

περιςςότερο από  49.0000 54 4% 0 0% 1 1% 13 20% 348 32%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 1.248 100% 24 100% 111 100% 64 100% 1.082 100%

2010: Σηαηιζηικά ζηοισεία μιζθοδοζίαρ ανά ΔΕΚΟ 
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Ετιςια Μιςκολογικι Κλίμακα ςε €

(υνολικζσ Ετιςιεσ Μεικτζσ Αποδοχζσ 2010 –

εκτίμθςθ)

ΤΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΘ 

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΟΟΣΟ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΘ 

ΚΛΙΜΑΚΑ

ζωσ 10.000 475 3%

10.000-19.000 639 4%

19.000-39.000 11.231 66%

39.000-48.000 2.914 17%

περιςςότερο από  48.0000 1.695 10%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 16.954 100%

ΔΕΙΓΜΑ: 16.954

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Α: 23.580

ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 71,90%

ΘΜΕΙΩΕΙ:
1. Πθγι: Εςωτερικοί Ελεγκτζσ εταιρειών
2. Θ ετιςια  μιςκολογικι κλίμακα βαςίςτθκε ςε απολογιςτικά ςτοιχεία ζωσ τον Οκτώβριο 2010 και με εκτίμθςθ για τθν 

πικανι εκτζλεςθ τθσ περιόδου Νοεμ-Δεκ. 2010
3. Οι εταιρείεσ που περιλαμβάνονται ςτο δείγμα είναι οι εξισ: ΚΕΔ, ΟΕ, ΕΔΙΤ, ΓΑΙΑΟΕ, ΕΟΜΜΕΧ, ΘΔΙΚΑ, ΟΑΑ, ΕΘΕΛ, 

ΣΡΑΙΝΟΕ, ΟΚ, ΕΑ, ΚΑΘ, ΑΕΜΤ, ΟΠΕ και ΘΑΠ.

Ετιςιεσ Μεικτζσ Αποδοχζσ 2010

2010: τατιςτικά ςτοιχεία μιςκοδοςίασ ςτισ 
ΔΕΚΟ  του κεφαλαίου Α 
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ΜΘΝΙΑΙΕ ΜΕΙΚΣΕ ΣΑΚΣΙΚΕ ΑΠΟΔΟΧΕ  

(εκτόσ των αμοιβών για υπερωρίεσ, 

υπερεργαςία, οδοιπορικά και εκτόσ ζδρασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των αςφαλιςτικών 

ειςφορών του εργαηόμενου)

ΤΝΟΛΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 

ΑΝΑ ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΘ 

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΠΟΟΣΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ 

ΜΙΘΟΛΟΓΙΚΘ ΚΛΙΜΑΚΑ

Ζωσ 1.800€ 2.087 11%

Ράνω από  1.800€ 15.738 89%

ΤΝΟΛΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΩΝ 17.825 100%

ΔΕΙΓΜΑ: 17.825

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΕΚΟ ΚΕΦ. Α: 23.580

ΡΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΙ ΣΥΝΟΛΟΥ 75,59%

ΘΜΕΙΩΕΙ:
1. Πθγι: Εςωτερικοί Ελεγκτζσ εταιρειών
2. Οι μθνιαίεσ μιςκολογικζσ κλίμακεσ βαςίςτθκαν ςε απολογιςτικά ςτοιχεία ζωσ τον 

Οκτώβριο 2010. 
3. Οι εταιρείεσ που περιλαμβάνονται ςτο δείγμα είναι οι εξισ: ΘΑΠ, ΘΛΠΑΠ, ΕΘΕΛ, 

ΣΡΑΙΝΟΕ, ΟΕ, ΕΔΙΤ, ΕΑ και ΕΑΒ.

Μθνιαίεσ Μεικτζσ Σακτικζσ Αποδοχζσ 2010

2010: τατιςτικά ςτοιχεία μιςκοδοςίασ ςτισ 
ΔΕΚΟ του κεφαλαίου Α
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2011: Προβλεπόμενεσ Δράςεισ

• Ρρόγραμμα εξοικονόμθςθσ €800 εκ. για τισ ΔΕΚΟ

– βελτίωςθ οικονομικϊν  αποτελεςμάτων

– αφξθςθ των εςόδων 

– περαιτζρω μείωςθ μιςκολογικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ

– ζλεγχοσ τθσ ςκοπιμότθτασ των δαπανϊν των επιχειριςεων

– άμεςθ και ανταποδοτικι εκμετάλλευςθ τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ

• Τλοποίθςθ ςχεδίων αναδιάρκρωςθσ ΔΕΚΟ ςε ςυνεργαςία με το 
Υπουργείο Υποδομϊν Μεταφορϊν και  Δικτφων

– εφαρμογι ςχεδίων αναδιάρκρωςθσ ΟΕ-ΣΡΑΙΝΟΕ 

– ςχζδιο αναδιάρκρωςθσ  ΟΑΑ

• Κεντρικόσ ςχεδιαςμόσ ςυγχωνεφςεων-καταργιςεων δθμοςίων φορζων

• Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ υλοποίθςθσ των επιχειρθςιακών ςχεδίων 
για όλεσ τισ ΔΕΚΟ.
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2011: Προβλεπόμενεσ Δράςεισ

• Ανακεώρθςθ νόμου-πλαιςίου Ν.3429/2005 με ςτόχο τθν ςυνολικι 
παρακολοφκθςθ των οικονομικϊν ςτοιχείων των κρατικϊν εταιρειϊν και 
φορζων.

• Αυςτθρότεροσ ζλεγχοσ οικονομικών ςτοιχείων:

– Δθμιουργία ενόσ κεντρικοφ μθτρώου παρακολοφκθςθσ  (Central 
Registry) των οικονομικϊν ςτοιχείων των ΔΕΚΟ

– Μθνιαία ςυλλογι και αξιολόγθςθ ςτοιχείων

• Αναμόρφωςθ πλαιςίου εςωτερικοφ ελζγχου

• Μείωςθ κόςτουσ μιςκώςεων ακινιτων

• Βελτίωςθ λειτουργίασ προμθκειών

– Ανάπτυξθ κοινϊν διαδικαςιϊν ζγκαιρου προγραμματιςμοφ και 
προβλζψεων αναγκϊν 

• Κεντρικι διαχείριςθ διοικθτικών υπθρεςιών

– Διερεφνθςθ ευκαιριϊν επίτευξθσ οικονομιϊν κλίμακασ ςε ενδεικτικζσ 
κατθγορίεσ:
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ΚΤΡΙΑ  ΘΜΕΙΑ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟΤ

Οικονομικι εποπτεία

• Κατάργθςθ εξαιρζςεων κεφαλαίου Α, επζκταςθ εφαρμογισ του νόμου 3429/2005.

• Ζνταξθ  ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ που υπάγονται ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ ςτθν Ειδικι 
Γραμματεία ΔΕΚΟ. Μεταξφ των «νζων» επιχειριςεων που κα υπάγονται ςτθν ΕΓ ΔΕΚΟ 
είναι το Αττικό Μετρό, θ Εγνατία Οδόσ, θ ΕΤ, το Κτθματολόγιο ΑΕ, το ΤΑΜ.

• Τποβολι τριμθνιαίων οικονομικών καταςτάςεων ελεγμζνων από Ορκωτοφσ Ελεγκτζσ

Μιςκολογικι πολιτικι

• Θζςπιςθ ανώτατου πλαφόν 4.000 ευρώ τον μινα (μικτά) υπολογιηόμενα ςε 
δωδεκάμθν βάςθ. Εξαιροφνται Ρρόεδροι, Διοικθτζσ και Διευκφνοντεσ Σφμβουλοι.

• Μείωςθ αποδοχών κατά 10% ςε αποδοχζσ που ξεπερνοφν τα 1.800 ευρώ τον μινα 
(μικτά). Απαλλάςςονται τα επιδόματα οικογενειακισ κατάςταςθσ και ανκυγιεινισ 
εργαςίασ.

• ε επίπεδο φορζα, κζςπιςθ ανώτατθσ δαπάνθσ 10% επί των ςυνολικών δαπανών 
μιςκοδοςίασ για αμοιβζσ όπωσ υπερωριακισ εργαςίασ, υπερεργαςίασ, εκτόσ ζδρασ, 
οδοιπορικϊν, κακϊσ και εργαςίασ τισ εξαιρζςιμεσ μζρεσ

• Μζγιςτθ δυνατι μείωςθ ςυνολικών αμοιβών ενόσ εργαηόμενου 25%
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΝΟΜΟΧΕΔΙΟΤ

(ΟΛΕ ΟΙ ΑΜΟΙΒΕ ΕΚΝΑΙ ΜΕΙΚΣΕ)

1) ΜΑΞΙΜΟΤΜ ΔΤΝΑΣΘ ΜΕΙΩΘ ΤΝΟΛΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ  25%

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Α

Α) ΑΜΟΙΒΘ 2010       €5856

Β) ΝΕΟ ΡΛΑΦΟΝ ΘΑ ΕΡΕΡΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ     €4.000  ( - 31.7%)

Γ) ΡΟΣΑΜΟΓΘ ΣΕ ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΘ  € 4392  (  -25% ΤΟΥ 5856)

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ   Β

ΑΜΟΙΒΘ   2010       €3200  

ΜΑΞΙΜΟΥΜ ΔΥΝΑΤΘ ΜΕΙΩΣΘ  ΣΤΑ  €2400 (75% ΕΡΙ ΤΟΥ 3.200)  

2) ΕΠΙΒΟΛΘ ΠΛΑΦΟΝ   4.000

Α) ΑΜΟΙΒΘ  2010  ΑΡΟ €4001 ΕΩΣ  €5333. ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΘ 2011  €4.000

3)ΜΕΙΩΘ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  10% Ε ΑΠΟΔΟΧΕ ΠΟΤ ΞΕΠΕΡΝΟΤΝ ΣΑ  € 1.800

Α) ΑΜΟΙΒΘ  2010  ΑΡΟ €1801- 2000    ΑΜΟΙΒΘ  2011     €1800 

Β) ΑΜΟΙΒΘ 2010       €2200   ΝΕΑ ΑΜΟΙΒΘ 2011     €1980

4 )ΑΜΟΙΒΕ Ε ΕΠΙΠΕΔΟ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΠΕΡΩΡΙΑΚΘ ΕΡΓΑΙΑ ΚΛΠ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΦΟΕΑ €200 ΕΚΑΤΟΜΜΥΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΡΕΩΙΕΣ  ΚΛΡ €50 ΕΚΑΤΟΜΜΥΙΑ

ΝΕΟ ΔΥΝΑΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΡΕΩΙΕΣ  ΚΛΡ   €20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΙΑ
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Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
1HELEXPO A.E.
2Invest in Greece Α.Ε. (πρϊθν ΕΛΚΕ)

3
ΑΝΩΝΥΜΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΘΤΩΝ ΚΤΘΜΑΤΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ΤΟΥΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΡΙΧΕΙΘΣΕΩΝ (ΓΑΙΑΟΣΕ) 
(κυγατρικι ΟΣΕ)

4Ανϊνυμθ Εταιρεία Διϊρυγασ Κορίνκου (ΑΕΔΙΚ)
5Ανϊνυμθ Εταιρεία Μονάδων Υγείασ Α.Ε. (ΑΕΜΥ) ΑΕ   

6ΑΝΩΝΥΜΘ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΘΕΜΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΕΙΩΝ ΑΕ (ΕΘΕΛ ΑΕ) (κυγατρικι ΟΑΣΑ)
7Δθμόςια Επιχείρθςθ Ανζγερςθσ Νοςθλευτικϊν Μονάδων (ΔΕΡΑΝΟΜ) ΑΕ
8Διεκνισ Ζκκεςθ Θεςςαλονίκθσ (ΔΕΘ) ΑΕ
9ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΙΑΧΕΙΙΣΤΘΣ ΣΙΔΘΟΔΟΜΙΚΘΣ ΥΡΟΔΟΜΘΣ Α.Ε. (ΕΔΙΣΥ) (κυγατρικι ΟΣΕ)

10Ελλθνικά Αμυντικά Συςτιματα (ΕΑΣ) ΑΒΕΕ
11Ελλθνικζσ Αλυκζσ Α.Ε.
12Ελλθνικι Αεροπορικι Βιομθχανία (ΕΑΒ) ΑΕ
13ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΓΙΛΛΟΜΑΗΘΣ (ΕΛΚΕΑ) ΑΕ
14ΕΛΛΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ ΑΓΥΟΧΥΣΟΧΟΙΑΣ (ΕΛΚΑ) ΑΕ
15Ελλθνικό Κζντρο Κινθματογράφου Α.Ε.
16Ελλθνικό Φεςτιβάλ Α.Ε.
17Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Εξωτερικοφ Εμπορίου (ΟΡΕ) ΑΕ
18Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Μικρϊν Μεςαίων Επιχειριςεων & Χειροτεχνίασ (ΕΟΜΜΕΧ) ΑΕ
19Ελλθνικόσ Οργανιςμόσ Τυποποίθςθσ (ΕΛΟΤ) ΑΕ
20Επαγγελματικι Κατάρτιςθ Α.Ε.
21Ερευνθτικό Κζντρο Βιολογικϊν Υλικϊν (ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε)
22Εταιρεία Ανάπτυξθσ Αλιείασ (ΕΤΑΝΑΛ) Α.Ε.
23Εταιρεία Τουριςτικισ Ανάπτυξθσ (ΕΤΑ) ΑΕ
24ΘΛΕΚΤΙΚΟΙ ΣΙΔΘΟΔΟΜΟΙ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΕΙΑΙΩΣ Α.Ε. (ΘΣΑΡ)  (κυγατρικι ΟΑΣΑ)

25ΘΛΕΚΤΟΚΙΝΘΤΑ ΛΕΩΦΟΕΙΑ ΡΕΙΟΧΘΣ ΑΘΘΝΩΝ - ΡΕΙΑΙΩΣ ΑΕ (ΘΛΡΑΡ)  (κυγατρικι ΟΑΣΑ)
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Α/Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

26Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (ΘΔΙΚΑ) Α.Ε.

27Ινςτιτοφτου Φαρμακευτικισ Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΙΦΕΤ) ΑΕ

28Κεντρικι Αγορά Θεςςαλονίκθσ (ΚΑΘ) Α.Ε.

29Κζντρο Ελλθνικισ Γοφνασ (ΚΕΓ) ΑΕ

30ΚΕΝΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΕΛΚΕΔΕ) ΑΕ

31Κοινωνία τθσ Ρλθροφορίασ Α.Ε.

32Κτθματικι Εταιρεία του Δθμοςίου (ΚΕΔ) ΑΕ

33Μεταλλουργικι Βιομθχανία Θπείρου (ΜΒΘ) ΑΕ (κυγατρικι ΕΑΣ)

34Οργανιςμόσ Αςτικϊν Συγκοινωνιϊν Ακινασ (ΟΑΣΑ)

35Οργανιςμόσ Διαχείριςθσ Δθμοςίου Υλικοφ (ΟΔΔΥ) Α.Ε.

36Οργανιςμόσ Διεξαγωγισ Ιπποδρομιϊν Ελλάδοσ (ΟΔΙΕ) ΑΕ

37Οργανιςμόσ Κεντρικισ Αγοράσ Ακθνϊν (ΟΚΑΑ) ΑΕ

38Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Αλεξαν/λθσ

39Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Βόλου

40Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ελευςίνασ

41Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θγουμενίτςασ

42Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Θρακλείου

43Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Καβάλασ

44Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κζρκυρασ

45Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Λαυρίου

46Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρατρϊν

47Οργανιςμόσ Λιμζνοσ αφινασ

48Οργανιςμόσ Σιδθροδρόμων Ελλάδοσ (ΟΣΕ)  

49Οργανιςμόσ Σχολικϊν Κτιρίων (ΟΣΚ) ΑΕ

50Ραρατθρθτιριο Απαςχόλθςθσ Ερευνθτικι - Ρλθροφορικι Α.Ε.

51Ροςειδϊν Ινςτιτοφτο Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ

52Ταμείο Εκνικισ Οδοποιίασ (ΤΕΟ) ΑΕ

53ΤΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. (κυγατρικι ΟΣΕ)

54Ψθφιακζσ Ενιςχφςεισ Α.Ε.
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ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΑ ΕΣΑΙΡΕΙΕ ΚΑΙ ΝΠΙΔ  ΤΠΟ ΕΝΣΑΞΘ ΣΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΟ Α.Ε.

Αττικό Μετρό Εταιρεία Λειτουργίασ (ΑΜΕΛ) ΑΕ

Εγνατία Οδόσ ΑΕ

Εκνικό Δίκτυο Ζρευνασ και Τεχνολογίασ (ΕΔΕΤ) ΑΕ

ΕΛΓΑ- Οργανιςμόσ Ελλθνικϊν Γεωργικϊν Αςφαλίςεων

Ελλθνικι αδιοφωνία Τθλεόραςθ (ΕΤ) ΑΕ

ΕΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε (κυγατρικι ΟΣΕ)

Κτθματολόγιο ΑΕ

ΟΡΕΚΕΡΕ- Οργανιςμόσ Ρλθρωμϊν και Ελζγχου Κοινοτικϊν Ενιςχφςεων Ρροςανατολιςμοφ και Εγγυιςεων ΝΡΙΔ

ΤΑΜ ΑΕ

Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν

Ινςτιτοφτο Γεωλογικϊν και Μεταλλευτικϊν Ερευνϊν

Οργανιςμόσ Βιομθχανικισ Ιδιοκτθςίασ

Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ
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