
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

στο σχέδιο νόµου «Φορολογία εισοδήµατος, επείγο-
ντα µέτρα εφαρµογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012
και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις»

Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η χώρα µας προχωρά µε σταθερούς ρυθµούς στην ε-
ξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών και ήδη έχει κατα-
φέρει τη µεγαλύτερη µείωση του ελλείµµατος που έχει
επιτευχθεί ποτέ σε οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρω-
ζώνης µέσα σε τρία χρόνια. Η προσπάθεια αυτή δεν α-
φορά µόνο τον εξορθολογισµό του δηµόσιου τοµέα αλ-
λά συµπλέκεται µε την αποκατάσταση της διαφάνειας,
της χρηστής διαχείρισης και του σεβασµού στον Έλληνα
φορολογούµενο, που δικαιούται να λαµβάνει αξιοπρε-
πείς δηµόσιες υπηρεσίες και αγαθά, καθώς και µε την α-
ποκατάσταση του κύρους και της αξιοπιστίας της χώρας,
που αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επάνοδο της
χώρας σε τροχιά ανάπτυξης και για την εξασφάλιση της
οικονοµικής µας ανεξαρτησίας και αυτονοµίας. Στόχος
είναι ένα κράτος που µπορεί να χρηµατοδοτείται µε τις
δικές του δυνάµεις χωρίς ελλείµµατα και αλόγιστες ανά-
γκες δανεισµού.
Ήδη, υπάρχουν ενθαρρυντικά σηµάδια ανάκαµψης. Η

βραχυπρόθεσµη πορεία των βασικών µακροοικονοµικών
µεγεθών είναι γενικά συµβατή µε τις µεσοπρόθεσµες
µακροοικονοµικές προβλέψεις του Προγράµµατος Οικο-
νοµικής Προσαρµογής. Ο ρυθµός συρρίκνωσης του πα-
ραγόµενου προϊόντος έχει επιβραδυνθεί, ενώ σειρά δει-
κτών που σχετίζονται µε τη ρευστότητα και την εµπιστο-
σύνη καταναλωτών και επιχειρήσεων προς την ελληνική
οικονοµία αποτελούν θετικές ενδείξεις για τη µεσοπρό-
θεσµη πορεία της οικονοµικής δραστηριότητας. Παράλ-
ληλα, παρατηρείται σταδιακή µείωση των τιµών, η οποία
εν µέρει περιορίζει τη µείωση των πραγµατικών εισοδη-
µάτων και της προσαρµογής του µισθολογικού κόστους.
Στο πλαίσιο των µεταρρυθµίσεων στην αγορά εργασίας,
η µείωση του µοναδιαίου κόστους εργασίας έχει ήδη
συµβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας κό-
στους, ανακτώντας το µεγαλύτερο µέρος της απώλειας
ανταγωνιστικότητας της προηγούµενης δεκαετίας. Η ε-
ξέλιξη αυτή σε συνάρτηση µε τη θετική συµβολή των ε-
ξαγωγών στην προσαρµογή του ελλείµµατος του εξωτε-
ρικού τοµέα ενισχύει τις µεσοπρόθεσµες προοπτικές για
ένα εξαγωγικού τύπου πρότυπο οικονοµικής µεγέθυν-
σης. Η βελτίωση των µακροοικονοµικών ανισορροπιών
αντανακλάται στην παρατηρούµενη αύξηση των άµεσων
ξένων επενδύσεων στη χώρα. Βέβαια, στον αντίποδα
των θετικών εξελίξεων, η σηµαντική αύξηση της ανερ-
γίας, ιδίως για τους νέους ηλικίας 15-24, σηµατοδοτεί υ-
ψηλό κοινωνικό κόστος. Η αποκατάσταση, όµως, της ε-
µπιστοσύνης στην ελληνική οικονοµία σε συνδυασµό µε
την ολοκλήρωση των διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων θα
ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναµική της ελληνικής οικο-
νοµίας µακροπρόθεσµα. 
Η προσπάθεια συνεχίζεται και εντείνεται σε τοµείς ,ό-

που η χώρα µας είναι υποχρεωµένη να αφήσει πίσω της
τη λογική της προσωρινής διαχείρισης και της αδιαφά-
νειας, όπως στη φορολογική νοµοθεσία και διοίκηση. Με
το παρόν νοµοσχέδιο εισάγεται ο νέος Κώδικας Φορο-

λογίας Εισοδήµατος, µε τον οποίο επιδιώκεται η δηµι-
ουργία µιας δίκαιης βάσης αναδιανοµής του εισοδήµα-
τος, µιας σταθερής πηγής χρηµατοδότησης των δηµό-
σιων υπηρεσιών και αγαθών και, παράλληλα, η δηµιουρ-
γία ενός Κώδικα εύληπτου, κατανοητού και προσιτού
στον κάθε πολίτη προκειµένου να επαναθεµελιώσουµε
συνθήκες εµπιστοσύνης και σταθερότητας στο κοινωνι-
κό και οικονοµικό περιβάλλον και να θέσουµε τις προϋ-
ποθέσεις ώστε η φορολογική διοίκηση να µπορεί να α-
ντιµετωπίσει τη µεγαλύτερη πηγή οικονοµικής αδικίας
που είναι η φοροδιαφυγή.
Παράλληλα, µε το παρόν νοµοσχέδιο προωθούνται αλ-

λαγές και επείγοντα µέτρα που στόχο έχουν να επανα-
φέρουν τη χώρα το συντοµότερο δυνατό σε τροχιά δη-
µοσιονοµικής σταθερότητας και βιωσιµότητας και την α-
ποκατάσταση της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της
οικονοµίας µας µέσα από την εξυγίανση της λειτουργίας
των ΟΤΑ, την εξοικονόµηση πόρων, την αποκατάσταση
της διαφάνειας στη διαχείριση και λειτουργία των υπο-
δοµών υγείας και τη δραστική βελτίωση της ποιότητας
των υπηρεσιών υγείας για τους πολίτες, τον εκσυγχρο-
νισµό των ασφαλιστικών φορέων και τη ρύθµιση της α-
γοράς εργασίας, τη βελτίωση και εξορθολογισµό στην α-
πονοµή της δικαιοσύνης κ.ά..
Η εξυγίανση των δηµόσιων οικονοµικών, η προώθηση

των διαρθρωτικών αλλαγών και η τήρηση των διεθνών υ-
ποχρεώσεών µας αποτελούν προτεραιότητα και ανα-
γκαία συνθήκη για την επιβίωση και την ανάταξη της χώ-
ρας.

Β. ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ
ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 

Οι διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασµό του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών για τη µεταρρύθµιση του φορολογι-
κού συστήµατος της χώρας µε στόχο τη δηµιουργία ε-
νός δίκαιου, µε βάση τις συνταγµατικές επιταγές της φο-
ρολογικής δικαιοσύνης και ίσης µεταχείρισης, και αποτε-
λεσµατικού φορολογικού συστήµατος, το οποίο θα συµ-
βάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της διαφάνειάς του
στο ανταγωνιστικό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον και
στην ουσιαστική καταπολέµηση της φοροαποφυγής και
φοροδιαφυγής. 
Με την εισαγωγή των διατάξεων αυτών που περιλαµ-

βάνονται στο πρώτο µέρος του προτεινόµενου σχεδίου
νόµου και αφορούν τη φορολογία εισοδήµατος φυσικών
προσώπων, νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων
απλοποιείται σηµαντικά και εξορθολογίζεται το υφιστά-
µενο φορολογικό σύστηµα. Η µεταρρύθµιση αυτή είναι
δηµοσιονοµικά ουδέτερη, καθώς οι ουσιαστικές µεταβο-
λές µε δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα περιελήφθησαν στις
διατάξεις του ν. 4110/2013. 
Οι προτεινόµενες διατάξεις αποτελούν ουσιαστικά το

πρώτο σηµαντικό µεταρρυθµιστικό βήµα και θα συµπλη-
ρωθούν µέχρι το Σεπτέµβριο του τρέχοντος έτους µε το
µέρος που θα αφορά τον εξορθολογισµό των υφιστάµε-
νων φορολογικών κινήτρων, τα οποία περιλαµβάνονται
σε διαφορετικά νοµοθετικά κείµενα. Στόχος είναι η ενί-
σχυση της διαφάνειας και του δηµοσιονοµικού ελέγχου



στα φορολογικά κίνητρα ή ειδικά καθεστώτα, προκειµέ-
νου να απλοποιηθεί και να εκσυχρονιστεί το πλαίσιο αυ-
τό προς όφελος της εθνικής οικονοµίας και των παραγω-
γικών δυνάµεων της χώρας. Με την ολοκλήρωση της µε-
ταρρύθµισης για το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµα-
τος θα αντικατασταθούν τα υφιστάµενα φορολογικά κί-
νητρα µε πρότυπα φορολογικά κίνητρα, όπως οι φορο-
λογικές πριµοδοτήσεις για επενδύσεις, εκπτώσεις φό-
ρου για επενδύσεις και επιτάχυνση των διενεργούµενων
αποσβέσεων. Στο πλαίσιο αυτό θα είναι δυνατή η ποσοτι-
κοποίηση των παρεχόµενων φορολογικών κινήτρων ως
φορολογικές δαπάνες, µε αποτέλεσµα την καταγραφή
τους στα κονδύλια του Κρατικού Προϋπολογισµού. Είναι
σαφές ότι αυτή η παράµετρος είναι καθοριστική για τη
σύνταξη του Προϋπολογισµού από το 2014 και µετά
προκειµένου να ελέγχονται τα έσοδα από τη φορολογία
αλλά και οι τυχόν απώλειες των δηµοσιονοµικών εσό-
δων.  
Επισηµαίνεται ότι η εισαγωγή των ουσιαστικών διατά-

ξεων για τη φορολογία φυσικών, νοµικών προσώπων και
νοµικών οντοτήτων επιτάσσει τη διασύνδεσή της µε τη
θέσπιση ενός νέου, αυτοτελούς, σύγχρονου Κώδικα Φο-
ρολογικής Διαδικασίας που θα λαµβάνει υπόψη τις καλύ-
τερες διεθνείς πρακτικές, κατά το πρότυπο και των άλ-
λων ευρωπαϊκών χωρών, και θα έχει στο επίκεντρο την
απλοποίηση των φορολογικών διαδικασιών, συνεισφέρο-
ντας αποτελεσµατικά στη χρηστή και διαφανή λειτουρ-
γία ενός αποτελεσµατικού φορολογικού και ελεγκτικού
µηχανισµού. 
Προς την κατεύθυνση αυτή, κατά τους προηγούµε-

νους µήνες, µεταξύ άλλων, έχει καταργηθεί ο Κώδικας
Βιβλίων και Στοιχείων και έχει αντικατασταθεί από τον α-
πλούστερο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλα-
γών, έχει θεσπιστεί θέση Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων
Εσόδων πενταετούς θητείας και αυξηµένων προσόντων
και έχουν γίνει σηµαντικά βήµατα για την ενίσχυση του
φοροελεγκτικού µηχανισµού της χώρας.
Οι προτεινόµενες διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολο-

γίας Εισοδήµατος παρακολουθούν τις εξελίξεις στη διε-
θνή και ευρωπαϊκή οικονοµική πραγµατικότητα, λαµβά-
νοντας υπόψη τους ορισµούς που απορρέουν αφ’ ενός
από τους κανόνες του διεθνούς φορολογικού δικαίου
(φορολογική κατοικία, τόπος πραγµατικής διοίκησης, µό-
νιµη εγκατάσταση) και αφ’ ετέρου τους ορισµούς των ε-
πιµέρους εισοδηµάτων (π.χ. τόκοι, µερίσµατα, δικαιώµα-
τα), όπως αποτυπώνονται και στο Πρότυπο Σύµβασης
του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυ-
ξης που εφαρµόζεται µεταξύ των χωρών του ΟΟΣΑ κατά
τη σύναψη των Συµβάσεων περί αποφυγής διπλής φορο-
λογίας στο εισόδηµα και στο κεφάλαιο. 
Στον παρόντα Κώδικα εντάσσονται και σηµαντικές δια-

τάξεις για την καταπολέµηση της φοροαποφυγής και
φοροδιαφυγής που είχαν εισαχθεί τα τελευταία τρία έ-
τη, όπως οι διατάξεις για την προσαύξηση της περιου-
σίας, καθώς και οι διατάξεις για τη µη αναγνώριση ως εκ-
πιπτόµενων των δαπανών που κατευθύνονται σε µη συ-
νεργάσιµα κράτη ή κράτη που έχουν προνοµιακό φορο-
λογικό καθεστώς. 
Επίσης, λαµβάνονται υπόψη οι διατάξεις του δευτερο-

γενούς ενωσιακού δικαίου για τις συγχωνεύσεις και δια-
σπάσεις των εταιρειών, εισάγονται ειδικές διατάξεις για
την καταπολέµηση της διεθνούς φοροαποφυγής και φο-

ροδιαφυγής στα επί µέρους εισοδήµατα (π.χ. διατάξεις
για την υποκεφαλαιοδότηση, απαλλαγές ενδοοµιλικών
µερισµάτων µε προϋποθέσεις, διατάξεις για τις ελεγχό-
µενες αλλοδαπές εταιρείες). Με τις προτεινόµενες δια-
τάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος προ-
βλέπεται φόρος υπεραξίας 15%, που εφαρµόζεται και
στις µεταβιβάσεις ακίνητης περιουσίας και επεκτείνεται
η εναλλακτικά προσδιοριζόµενη ελάχιστη (τεκµαρτή)
φορολογία. 
Για την επιτυχή ολοκλήρωση της καθοριστικής, για την

ελληνική οικονοµία και κοινωνία, µεταρρυθµιστικής αυ-
τής προσπάθειας είναι αναγκαία η υιοθέτηση της δευτε-
ρογενούς νοµοθεσίας (κανονιστικές αποφάσεις κόκ) που
θα συµπληρώσει και θα υποστηρίξει την εφαρµογή των
διατάξεων του νέου Κώδικα από 1.1.2014. 
Ειδικότερα, µε το πρώτο µέρος (άρθρα 1-9) του νέου

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος θεσπίζονται οι γενικές
διατάξεις, µε το δεύτερο µέρος (άρθρα 10-43) θεσπίζο-
νται διατάξεις σχετικά µε τη φορολογία εισοδήµατος
φυσικών προσώπων, µε τις διατάξεις του τρίτου µέρους
(άρθρα 44-58) ρυθµίζεται η φορολογία νοµικών προσώ-
πων και νοµικών οντοτήτων, µε το τέταρτο µέρος (άρθρα
59-64) ρυθµίζονται ζητήµατα παρακράτησης φόρου, µε
το πέµπτο µέρος (άρθρα 65-66), προβλέπονται διατάξεις
για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της φορο-
αποφυγής, µε το έκτο µέρος (άρθρα 67-71) ρυθµίζονται
ζητήµατα σχετικά µε την υποβολή δηλώσεων φορολο-
γίας εισοδήµατος και την προκαταβολή του φόρου και µε
το άρθρο 72 προβλέπονται οι µεταβατικές διατάξεις και
η έναρξη ισχύος του νοµοθετήµατος.

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 ορί-
ζεται το πεδίο εφαρµογής φορολογίας φυσικών, νοµι-
κών πρόσωπων και των κάθε είδους νοµικών οντοτήτων.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ο

νόµος αυτός ρυθµίζει τον τρόπο φορολόγησης, ανά κα-
τηγορία, των εισοδηµάτων, τον τρόπο απόδοσης των φό-
ρων, την προκαταβολή και την παρακράτηση του φόρου. 

Άρθρο 2
Ορισµοί

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 δίνονται οι ορισµοί ό-
ρων που χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς του ΚΦΕ
σύµφωνα µε τα βέλτιστα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα,
προκειµένου να διευκολύνουν το έργο του ερµηνευτή
του δικαίου 

Άρθρο 3
Υποκείµενα του φόρου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 ορί-
ζεται ότι ο φορολογούµενος που έχει φορολογική κατοι-
κία στην Ελλάδα φορολογείται για το παγκόσµιο εισόδη-
µα του. Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελλη-
νικό δίκαιο προκειµένου να προσδιοριστούν τα υποκείµε-
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να στο φόρο πρόσωπα, ακολουθώντας τα πρότυπα του
ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, γίνεται ι-
διαίτερη µνεία στον α.ν 89/1967 (Α΄ 132) προκειµένου
να αποσαφηνιστεί ότι το αλλοδαπό προσωπικό των εν
λόγω γραφείων που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς
φορολόγησης υπόκειται σε φόρο στην Ελλάδα µόνο για
το εισόδηµα του που προκύπτει στην ηµεδαπή. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

διευκρινίζεται ότι ο φορολογούµενος του οποίου η φο-
ρολογική κατοικία είναι εκτός Ελλάδας φορολογείται
µόνο για το εισόδηµα που προκύπτει στην Ελλάδα σε
συγκεκριµένο φορολογικό έτος. Με τη διάταξη αυτή ο
νοµοθέτης εισάγει στον ΚΦΕ ακολουθούµενη πρακτική
σύµφωνα µε τις διεθνείς συµβάσεις αποφυγής διπλής
φορολογίας τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει. Με τις
ως άνω διατάξεις απλοποιείται και εκσυγχρονίζεται το υ-
φιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, λαµβάνοντας υπόψη ότι
µε τη σύνδεση της έννοιας του φορολογουµένου και της
έννοιας της φορολογικής κατοικίας δεν απαιτείται ανα-
λυτική απαρίθµηση των υποκειµένων στο φόρο.

Άρθρο 4
Φορολογική κατοικία

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 αποσαφηνίζεται η έν-
νοια και τα κριτήρια της φορολογικής κατοικίας. Ειδικό-
τερα, ακολουθούνται τα διεθνή πρότυπα και κατευθυντή-
ριες οδηγίες του ΟΟΣΑ, συµπεριλαµβανοµένων των Ο-
δηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στόχος είναι να επι-
τευχθεί η κατά το δυνατόν οριζόντια και καθολική εφαρ-
µογή ενιαίου πλαισίου, εκσυγχρονίζοντας το υφιστάµε-
νο καθεστώς και υιοθετώντας και τις γενικές αρχές για
την επιβολή του φόρου βάσει της αρχής του τόπου ά-
σκησης της πραγµατικής φορολογικής διοίκησης, κριτή-
ριο το οποίο ακολουθείται σε διεθνές και ευρωπαϊκό επί-
πεδο. Επιπλέον, µε την παρούσα διάταξη και την αναλυ-
τική παράθεση αναλυτικών κριτηρίων διασαφηνίζονται
και επιλύονται περαιτέρω ζητήµατα διπλής κατοικίας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 κα-

θορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό
πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας. Τα κριτήρια αυτά
είναι η µόνιµη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διανοµή και το
κέντρο των προσωπικών, οικονοµικών και κοινωνικών
συµφερόντων. Επιπροσθέτως, ορίζεται ότι το προξενικό
και διπλωµατικό προσωπικό και κάθε άλλος δηµόσιος
λειτουργός συναφούς καθεστώτος που έχει την ελληνι-
κή ιθαγένεια και υπηρετεί στην αλλοδαπή θεωρείται φο-
ρολογικός κάτοικος Ελλάδας χωρίς να εξετάζεται προη-
γουµένως η συνδροµή ενός εκ των κριτηρίων της περί-
πτωσης α΄. Το ίδιο ισχύει και για τους δηµοσίους υπαλ-
λήλους που συνδέονται µε οποιαδήποτε σχέση εργα-
σίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου µε φορέα γενικής κυ-
βέρνησης και υπηρετούν στην αλλοδαπή. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 4 ορί-

ζεται ένα πρόσθετο κριτήριο για τη θεµελίωση φορολο-
γικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου στην Ελλάδα
που αφορά στη φυσική παρουσία εκατόν ογδόντα τριών
ηµερών σε διάστηµα οποιασδήποτε δωδεκάµηνης περιό-
δου, σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική. Για τη συνδροµή
του εν λόγω κριτηρίου δεν απαιτείται αδιάλειπτη παρου-
σία στην Ελλάδα, αλλά τα διαλείµµατα συνυπολογίζο-
νται στη θεµελίωση της φυσικής παρουσίας των εκατόν

ογδόντα τριών ηµερών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 ορί-

ζονται τα τρία κριτήρια για να θεωρηθεί ένα νοµικό πρό-
σωπο ή νοµική οντότητα φορολογικός κάτοικος Ελλά-
δας. Ο τόπος σύστασης ή ίδρυσης, η καταστατική του έ-
δρα, η οποία κατ’ αρχήν, αλλά όχι αναγκαία, συµπίπτει
µε τον τόπο σύστασης ή ίδρυσης και τέλος ο τόπος ά-
σκησης της πραγµατικής διοίκησης, ο οποίος διεθνώς α-
ποκτά όλο και µεγαλύτερη σηµασία στη θεµελίωση της
φορολογικής κατοικίας των νοµικών προσώπων και ση-
µαντικός αριθµός κρατών - µελών έχει ενσωµατώσει το
κριτήριο αυτό στη νοµοθεσία του. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 4 ορί-

ζονται τα κριτήρια που λαµβάνονται υπόψη για τον καθο-
ρισµό του τόπου άσκησης πραγµατικής διοίκησης στην
Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στη διάταξη ο τόπος άσκη-
σης της πραγµατικής διοίκησης συνιστά µία έννοια που
βασίζεται στα πραγµατικά περιστατικά και τις συνθήκες
της εκάστοτε περίπτωσης και έχει διαπλαστεί νοµολο-
γιακά. Στο πλαίσιο αυτό τα παρατίθεται ενδεικτικός κα-
τάλογος κριτηρίων που λαµβάνονται υπόψη χωρίς να α-
ποκλείεται η συνεκτίµηση πρόσθετων κριτηρίων. Επί πα-
ραδείγµατι, ένα τέτοιο πρόσθετο κριτήριο που µπορεί να
συνεκτιµηθεί από κοινού µε τα απαριθµούµενα κριτήρια,
αλλά δεν αρκεί αφ’ εαυτού να θεµελιώσει τη φορολογική
κατοικία του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότη-
τας στην Ελλάδα είναι η κατοικία της πλειοψηφίας των
µετόχων, 

Άρθρο 5
Εισόδηµα που προκύπτει στην ηµεδαπή

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 ορί-
ζονται οι πηγές από τις οποίες προκύπτει εισόδηµα Ελ-
λάδα. Οι πηγές αυτές ορίζονται αναλυτικά µεν, ενδεικτι-
κά δε, προκειµένου να αποφευχθεί η κατηγοριοποίηση
και οι συνακόλουθες ασάφειες για τον προσδιορισµό της
πηγής προέλευσης του εισοδήµατος πηγής Ελλάδας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 ορί-

ζεται πότε ένα εισόδηµα χαρακτηρίζεται ως εισόδηµα α-
πό την αλλοδαπή, εξ αντιδιαστολής προς το εισόδηµα α-
πό την ηµεδαπή, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1

Άρθρο 6
Μόνιµη εγκατάσταση

Με τις διατάξεις του άρθρου 6 ορίζεται η έννοια της
µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλάδα των αλλοδαπών
νοµικών προσώπων και περιλαµβάνεται ένας κατάλογος
παραδειγµάτων, σε καµία περίπτωση εξαντλητικός, κα-
θένα από τα οποία µπορεί να θεωρηθεί εκ πρώτης όψεως
ότι συνιστά περίπτωση µόνιµης εγκατάστασης.. Η έννοια
της µόνιµης εγκατάστασης χρησιµοποιείται κυρίως για
να προσδιοριστεί το δικαίωµα επιβολής της φορολογίας
στα κέρδη µιας επιχείρησης σύµφωνα µε τα άρθρα 3 και
4 του ΚΦΕ. Ακολουθείται το πρότυπο του µοντέλου του
ΟΟΣΑ για τις Συµβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας,
καθώς και οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες. Επιπλέον
µε τους ειδικότερους ορισµούς του όρου «µόνιµη εγκα-
τάσταση» του εν λόγω άρθρου καταγράφονται τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα για τον προσδιορισµό
της έννοιας αυτής, απαραίτητων για την επιβολή του φό-
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ρου. Ειδικά στην περίπτωση του εργοταξίου αναφέρεται
ότι για τη θεµελίωση µόνιµης εγκατάστασης του στην
Ελλάδα απαιτείται χρονικό διάστηµα τουλάχιστον τριών
µηνών. Εξυπακούεται ότι η ρύθµιση αυτή αφορά απο-
κλειστικά εργοτάξια χωρών µε τις οποίες η Ελλάδα µας
δεν έχει υπογράψει σύµβαση αποφυγής διπλής φορολο-
γίας, δεδοµένου ότι σε αντίθετη περίπτωση κατισχύουν
οι διατάξεις της σύµβασης. 

Άρθρο 7
Φορολογητέο εισόδηµα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 7
προσδιορίζεται το φορολογητέο εισόδηµα και απλοποι-
είται ο τρόπος εξεύρεσής του κατά τα διεθνή πρότυπα
και συγκεκριµένα ορίζεται ότι φορολογητέο εισόδηµα εί-
ναι αυτό που προκύπτει µετά την αφαίρεση των δαπα-
νών από το ακαθάριστο εισόδηµα. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 7 κα-

θιερώνεται το σύστηµα των χωριστών κατηγοριών εισο-
δήµατος που αναγνωρίζει ο παρών Κώδικας και οι οποίες
περιγράφονται στα κατ’ ιδίαν Κεφάλαια. Η εν λόγω κατη-
γοριοποίηση των εισοδηµάτων ακολουθεί το µοντέλο
του ΟΟΣΑ. Συναφώς σηµειώνεται ότι κάθε κατηγορία ει-
σοδήµατος υπόκειται σε χωριστό φορολογικό συντελε-
στή και κατά τούτο παύει να ισχύει πλέον η έννοια του
συνολικού εισοδήµατος. 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι σε φόρο υπόκεινται µόνο τα

εισοδήµατα που εµπίπτουν σε µία από τις τέσσερις κατη-
γορίες που αναγνωρίζονται στο άρθρο αυτό και συνεπώς
ό,τι δεν εµπίπτει στο εννοιολογικό πεδίο κανενός από τα
αναφερόµενα εισοδήµατα δεν υπόκειται σε φόρο. Για
παράδειγµα οι υποτροφίες ή τα χρηµατικά βραβεία που
χορηγούνται από το Δηµόσιο ή άλλους φορείς δεν υπά-
γονται σε καµία από τις αναγνωριζόµενες πηγές εισοδή-
µατος και κατά τούτο δεν υπόκεινται σε φόρο. Οµοίως,
τα κέρδη των αµοιβαίων κεφαλαίων του ν. 3283/2004 και
του ν. 2778/1999, καθώς και η υπεραξία που αποκτούν οι
µεριδιούχοι αυτών από την εξαγορά των µεριδίων τους
δεν εµπίπτουν σε κάποια από τις προβλεπόµενες κατη-
γορίες εισοδηµάτων και για το λόγο αυτόν δεν θεωρού-
νται εισόδηµα και συνεπώς δεν υπόκεινται σε φόρο. 

Άρθρο 8
Φορολογικό έτος

Με τις διατάξεις του άρθρου 8 ορίζεται η έννοια του
φορολογικού έτους που συµπίπτει µε το ηµερολογιακό
και το οποίο, όπως ορίζεται ρητά δεν µπορεί να υπερβαί-
νει τους δώδεκα µήνες. Ο όρος «φορολογικό έτος» αντι-
καθιστά τις έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και οικονο-
µικό έτος που χρησιµοποιούσε ο παλιός Κώδικας. 
Παράλληλα για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές ο-

ντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία διατηρείται η
δυνατότητα λήξης του φορολογικού έτους την 30ή Ιου-
νίου ακόµη και σε περίπτωση έναρξης ή παύσης εργα-
σιών. 
Κατά παρέκκλιση από το γενικό κανόνα της παραγρά-

φου 1, τα νοµικά πρόσωπα και νοµικές οντότητες που εί-
ναι συνδεδεµένες µε αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν διαφορετικό φορολογικό έτος,
προκειµένου να καταστεί δυνατή η κατάρτιση ενοποιη-

µένων οικονοµικών καταστάσεων. Επιπροσθέτως, στην
παράγραφο 4 τίθεται ως γενικός κανόνας για το χρόνο
κτήσης εισοδήµατος το σύστηµα της δεδουλευµένης βά-
σης, ήτοι ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαί-
ωµα είσπραξης του εισοδήµατος. Ρητή εξαίρεση από το
σύστηµα αυτό εισάγεται αποκλειστικά για την περίπτω-
ση του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία σε περίπτωση
που ο µισθωτός εισπράττει καθυστερηµένα δεδουλευµέ-
νες αποδοχές για οποιονδήποτε λόγο, περιλαµβανοµέ-
νης και της επίσχεσης εργασίας ή της κήρυξης του εργο-
δότη σε πτώχευση, οπότε ο χρόνος κτήσης του εισοδή-
µατος του προσδιορίζεται µε το σύστηµα ταµειακής βά-
σης, ήτοι ο χρόνος που εισέπραξε τις αποδοχές του. Τέ-
λος, ως προϋπόθεση για την εφαρµογή του προηγούµε-
νου εδαφίου τίθεται η διακεκριµένη αναγραφή των καθυ-
στερηµένων αυτών αποδοχών στην ετήσια βεβαίωση α-
ποδοχών που χορηγείται στο µισθωτό. 

Άρθρο 9
Πίστωση φόρου αλλοδαπής

Κατά τα διεθνή πρότυπα µε το άρθρο 9 αντιµετωπίζο-
νται ζητήµατα διπλής φορολόγησης µε την εφαρµογή
της µεθόδου «πίστωσης φόρου αλλοδαπής» (credit
method). Υπενθυµίζεται ότι η συγκεκριµένη πρόβλεψη
συµπεριλαµβάνεται στις Συµβάσεις Αποφυγής Διπλής
φορολογίας που έχει συνάψει η χώρα µας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9 ορί-

ζεται ότι για φορολογικό κάτοικο Ελλάδας όταν έχει ει-
σόδηµα και από την αλλοδαπή, ο καταβλητέος φόρος ει-
σοδήµατος µειώνεται κατά το ποσό του φόρου που κα-
ταβλήθηκε στην αλλοδαπή για αυτό το εισόδηµα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 ορί-

ζεται ότι η µείωση του φόρου εισοδήµατος της προηγού-
µενης παραγράφου δεν δύναται να υπερβαίνει το αναλο-
γούν ποσό του φόρου για το εισόδηµα αυτό στην Ελλά-
δα.

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10
Αντικείµενο του φόρου εισοδήµατος 

των φυσικών προσώπων

Με τις διατάξεις του άρθρου 10 προσδιορίζεται κατά
τη συνήθη πρακτική ότι αντικείµενο του φόρου εισοδή-
µατος των φυσικών προσώπων αποτελεί το εισόδηµα
που αυτά αποκτούν σύµφωνα µε µία από τις αναφερόµε-
νες στο άρθρο 7 κατηγορίες.

Άρθρο 11
Εξαρτώµενα µέλη

Με τις διατάξεις του άρθρου 11 καταγράφονται τα µέ-
λη που θεωρούνται εξαρτώµενα από το φορολογούµενο
προκειµένου, µεταξύ άλλων να χορηγηθούν των οι µειώ-
σεις φόρου που προβλέπονται στον παρόντα Κώδικα,
καθώς και να καθοριστεί η φορολογική µεταχείριση του
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εισοδήµατος των εξαρτώµενων µελών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11

προσδιορίζονται τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογού-
µενου.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται

πότε τα φυσικά πρόσωπα δεν θεωρούνται εξαρτώµενα
µέλη.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου διευκρινίζεται

ποιες κατηγορίες εισοδηµάτων δεν λαµβάνονται υπόψη
για την εφαρµογή της παραγράφου 2 του άρθρου 11.
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η

φορολογική µεταχείριση του εισοδήµατος των ανήλικων
τέκνων, µε την έννοια ότι το εισόδηµα τους προστίθεται
και φορολογείται στο εισόδηµα του γονέα που ασκεί τη
γονική µέριµνα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 12
Εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συντάξεις

Με το άρθρο 12 ορίζονται οι βασικές έννοιες του εισο-
δήµατος από µισθωτή εργασία και συντάξεις, η έννοια
της εργασιακής σχέσης και ειδικότερα η έννοια του ακα-
θάριστου εισοδήµατος, η έννοια του απαλλασσόµενου
εισοδήµατος, ώστε να προσδιοριστεί το φορολογητέο
εισόδηµα το οποίο υπόκειται σε φόρο. Με τις διατάξεις
της παραγράφου 1 του άρθρου 12 οριοθετείται η έννοια
του ακαθάριστου εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και
συντάξεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 12

προσδιορίζεται για τους σκοπούς του ΚΦΕ η έννοια της
εργασιακής σχέσης η οποία οριοθετεί εννοιολογικά την
κατηγορία του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και
συντάξεις. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

προσδιορίζονται οι κατ’ ιδίαν µορφές των ακαθάριστων
εισοδηµάτων από µισθωτή εργασία και συντάξεις, οι ο-
ποίες θα πρέπει να εξετάζονται συστηµατικά µε την πα-
ράγραφο 1 του άρθρου 14 που προβλέπει απαλλαγές α-
πό τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µισθωτή εργα-
σία. Επί παραδείγµατι η αποζηµίωση εξόδων στα οποία
έχει υποβληθεί εργαζόµενος ή συγγενικό του πρόσωπο
ενώ κατ’ αρχήν αναφέρεται ότι συνυπολογίζεται στο α-
καθάριστο εισόδηµα του µισθωτού, η παράγραφος 1 του
άρθρου 14 περιορίζει τα πεδίο εφαρµογής της, εξαιρώ-
ντας από το εισόδηµα αυτό την αποζηµίωση για έξοδα
κίνησης κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας. 

Άρθρο 13
Παροχές σε είδος

Με το άρθρο 13 επιχειρείται η καθιέρωση γενικού κα-
νόνα για το συνυπολογισµό των παροχών σε είδος που
λαµβάνουν εργαζόµενοι ή συγγενικά τους πρόσωπα στο
φορολογητέο εισόδηµα, αναγνωρίζοντας ότι αποτελούν
µισθό σε είδος. Παράλληλα, περιγράφονται ορισµένες
κατηγορίες παροχών σε είδος για τις οποίες είναι ανα-
γκαίο να προσδιοριστεί η αγοραία αξία τους, προκειµέ-
νου να αποτελέσουν φορολογητέο για τον εργαζόµενο
εισόδηµα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 τί-

θεται ο γενικός κανόνας ότι κάθε παροχή, ανεξαρτήτως
του είδους αυτής, που λαµβάνει ένας εργαζόµενος ή

συγγενικό αυτού πρόσωπο συνυπολογίζονται στο φορο-
λογητέο εισόδηµα εφόσον υπερβαίνουν το κατώτατο ό-
ριο των τριακοσίων ευρώ σε βάση φορολογικού έτους. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της αγοραίας αξίας της
παραχώρησης οχήµατος από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο
ή νοµική οντότητα, µε εξαίρεση τους φορείς γενικής κυ-
βέρνησης, προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο, η οποία
συνίσταται στο τριάντα τοις εκατό (30%) της σχετικής
δαπάνης που εγγράφει για το όχηµα ο εργοδότης, ανά-
λογα µε το αν αποτελεί πάγιο στοιχείο της επιχείρησης
ή αντικείµενο µίσθωσης. Οι φορείς της γενικής κυβέρνη-
σης δεν καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της παρα-
γράφου αυτής σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 129/2534/
20.1.2010 ΚΥΑ (Β΄ 108).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού

ορίζεται ο τρόπος αποτίµησης των παροχών σε είδος µε
τη µορφή δανείου από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµι-
κή οντότητα προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο. Επι-
πλέον διευκρινίζεται ότι η προκαταβολή µισθού συνιστά
δάνειο µόνον εφόσον υπερβαίνει τους τρεις µήνες.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού

ορίζεται ο τρόπος προσδιορισµού της αγοραίας αξίας
των παροχών σε είδος που λαµβάνει εργαζόµενος ή ε-
ταίρος ή µέτοχος από νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότη-
τα µε τη µορφή δικαιωµάτων προαίρεσης απόκτησης µε-
τοχών. Η εν λόγω κατηγορία εισοδήµατος σε είδος κα-
λύπτει µόνο το δικαίωµα προαίρεσης απόκτησης εισηγ-
µένων µετοχών. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού

ορίζεται ο τρόπος αποτίµησης της αγοραίας αξίας της
παραχώρησης κατοικίας από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
νοµική οντότητα προς εργαζόµενο ή εταίρο ή µέτοχο α-
νάλογα µε το αν το ακίνητο αποτελεί αντικείµενο µίσθω-
σης ή ανήκει στην επιχείρηση.

Άρθρο 14
Απαλλαγές εισοδήµατος από µισθωτή εργασία

Με το άρθρο 14 προσδιορίζονται και κατηγοριοποιού-
νται οι εξαιρέσεις και οι απαλλαγές του εισοδήµατος α-
πό µισθωτή εργασία. Επιπλέον, ακολουθούνται τα διεθνή
πρότυπα σε σχέση µε την αναγνώριση των επαγγελµατι-
κών δαπανών, γίνεται προσαρµογή του νοµοθετικού
πλαισίου µε βάση την πρόσφατη νοµολογία των δικαστη-
ρίων (απόφαση Ολοµέλειας Συµβουλίου Επικρατείας
υπ’αριθµ.1840/2013 σχετικά µε το επίδοµα αλλοδαπής
που χορηγείται σε υπαλλήλους του Υπουργείου Εξωτε-
ρικών και των λοιπών δηµόσιων πολιτικών υπηρεσιών
για την κάλυψη του αυξηµένου κόστους διαβίωσης στην
αλλοδαπή), εφαρµόζονται διεθνείς απαλλαγές για συ-
γκεκριµένες κατηγορίες εισοδήµατος και καταγράφο-
νται συγκεκριµένες απαλλαγές που χορηγούνται βάσει
κοινωνικών κριτηρίων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 14

προσδιορίζονται οι κατηγορίες εισοδήµατος οι οποίες ε-
ξαιρούνται από τον υπολογισµό του εισοδήµατος από µι-
σθωτή εργασία και συντάξεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 14 α-

ναφέρονται περιοριστικά οι κατηγορίες εισοδήµατος α-
πό µισθωτή εργασία και συντάξεις, απαλλάσσονται από
το φόρο. Ειδικά για το ποσό της διατροφής που λαµβά-
νει ο/η δικαιούχος βάσει δικαστικής απόφασης διευκρινί-
ζεται ότι απαλλάσσεται του φόρου, δεδοµένου ότι απο-
τελεί φορολογητέο εισόδηµα του καταβάλλοντος αυτή. 
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Άρθρο 15
Φορολογικός συντελεστής

Με τις διατάξεις του άρθρου 15 περιορίζονται οι φορο-
λογικές κλίµακες και οι αντίστοιχοι φορολογικοί συντε-
λεστές µε την πρόβλεψη τριών κατηγοριών συντελε-
στών προκειµένου να απλοποιηθεί η διαδικασία και ο
τρόπος φορολόγησης. Επιπρόσθετα, προβλέπεται ειδική
αυτοτελής φορολόγηση για συγκεκριµένες κατηγορίες
εισοδήµατος από µισθωτή εργασία
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15 ο-

ρίζεται η κλίµακα βάσει της οποίας υποβάλλεται σε φόρο
το φορολογητέο εισόδηµα από µισθωτή εργασία και συ-
ντάξεις.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

ορίζονται οι φορολογικοί συντελεστές µε τους οποίους
φορολογείται το εισόδηµα από µισθωτή εργασία που α-
ποκτούν οι αξιωµατικοί και το κατώτερο πλήρωµα που υ-
πηρετούν σε πλοία του εµπορικού ναυτικού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού

ορίζεται η κλίµακα βάσει της οποίας φορολογείται αυτο-
τελώς η εφάπαξ αποζηµίωση που παρέχεται στο δικαιού-
χο εξαιτίας διακοπής της σχέσης εργασίας του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού

ορίζονται οι συντελεστές βάσει των οποίων φορολογού-
νται αυτοτελώς οι παροχές που καταβάλλονται σε εργα-
ζόµενους και οι οποίες προέρχονται από ασφαλίσµατα
που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο οµαδικών ασφαλιστη-
ρίων συνταξιοδοτικών συµβολαίων. Επιπροσθέτως προ-
βλέπεται αύξηση κατά πενήντα τοις εκατό (50%) των εν
λόγω συντελεστών σε περίπτωση είσπραξης από το δι-
καιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Από την έννοια της
πρόωρης εξαγοράς εξαιρείται η καταβολή σε εργαζόµε-
νο που έχει θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα ή έχει
υπερβεί το 60ό έτος, καθώς και η καταβολή που γίνεται
χωρίς τη βούληση του εργαζοµένου, όπως σε περίπτωση
απόλυσης του ή πτώχευσης του εργοδότη. 

Άρθρο 16
Αφορολόγητο όριο εισοδήµατος ή 

φορολογική έκπτωση

Με το άρθρο 16 ορίζεται η χορήγηση φορολογικού
πλεονεκτήµατος σε εισόδηµα που προκύπτει από µισθω-
τή εργασία ή συντάξεις, Το φορολογικό αυτό πλεονέκτη-
µα καθορίζεται µε τη χορήγηση αφορολόγητου ορίου ει-
σοδήµατος ή φορολογικής µείωσης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του ως άνω ο ο-

φειλόµενος φόρος µειώνεται κατά το ποσό των δύο χι-
λιάδων εκατό (2.100) ευρώ, όταν το φορολογητέο εισό-
δηµα δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων
(21.000) ευρώ. Εάν το ποσό του φόρου είναι µικρότερο
των δύο χιλιάδων εκατό (2.100) ευρώ, το ποσό της µείω-
σης περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

.Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ως άνω, σε
περίπτωση που το φορολογητέο εισόδηµα υπερβαίνει το
ποσό των είκοσι ενός χιλιάδων (21.000) ευρώ, το ποσό
της µείωσης µειώνεται κατά εκατό (100) ευρώ ανά χίλια
(1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήµατος. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζεται ότι, όταν

το φορολογητέο εισόδηµα υπερβαίνει το ποσό των σα-

ράντα δύο χιλιάδων (42.000) ευρώ, δεν χορηγείται καµία
µείωση φόρου. 

Άρθρο 17
Πρόσθετες µειώσεις φόρου για εξαρτώµενα µέλη

Με τις διατάξεις του άρθρου 17 καθορίζεται για ποιες
κατηγορίες εξαρτώµενων µελών µε βάση συγκεκριµένα
κοινωνικά κριτήρια προβλέπεται πρόσθετη µείωση του
φόρου η οποία ανέρχεται στα διακόσια (200) ευρώ.

Άρθρο 18
Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπάνες

Με το άρθρο 18 επιχειρείται ο προσδιορισµός των ια-
τρικών δαπανών προκειµένου να εφαρµοστεί η µείωση
φόρου κατά δέκα τοις εκατό (10%), σε περίπτωση που οι
δαπάνες αυτές υπερβαίνουν το πέντε τοις εκατό (5%)
του φορολογητέου εισοδήµατος. Τέλος, τίθεται όριο στη
χορηγούµενη µείωση η οποία δεν µπορεί να υπερβεί τις
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 18 προσδιορίζονται οι δαπάνες οι
οποίες περιλαµβάνονται στα έξοδα ιατρικής και νοσοκο-
µειακής περίθαλψης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

προσδιορίζεται πως οι ιατρικές δαπάνες που πραγµατο-
ποιούνται για τα εξαρτώµενα µέλη του φορολογούµενου
συνυπολογίζονται για τον προσδιορισµό του ποσού της
µείωσης του φόρου της παραγράφου 1.

Άρθρο 19
Μειώσεις φόρου για δωρεές

Με τις διατάξεις του άρθρου 19 καθορίζεται η µείωση
φόρου για τις δωρεές σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%)
επί του ποσού της δωρεάς προς τους φορείς, µε έδρα
την ηµεδαπή ή άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή χώρες του
Ε.Ο.Χ. που αναγνωρίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών. Το ποσό των δωρεών δεν µπορεί να υπερ-
βαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του φορολογητέου εισο-
δήµατος, ενώ πρόσθετη προϋπόθεση για τη χορήγηση
της ανωτέρω µείωσης είναι το ποσό των δωρεών να υ-
περβαίνει στη διάρκεια του φορολογικού έτους τα εκατό
(100) ευρώ. 

Άρθρο 20
Πίστωση φόρου και ρυθµίσεις για τους 
φορολογούµενους που δεν έχουν τη 

φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα

Με τις διατάξεις του άρθρου 20, κατά τα διεθνή πρότυ-
πα και τη νοµολογία, ορίζεται ρητά ότι η χορήγηση του
φορολογικού πλεονεκτήµατος της µείωσης φόρου που
χορηγείται υπό τις προϋποθέσεις του ΚΦΕ σε ηµεδα-
πούς φορολογικές κατοίκους δεν χορηγούνται σε αλλο-
δαπούς, µε τη εξαίρεση περιπτώσεων που διατηρούν τη
φορολογική κατοικία τους σε άλλο κράτος - µέλος της
Ε.Ε. και τουλάχιστον το ενενήντα τοις εκατό (90%) του
παγκόσµιου εισοδήµατός τους αποκτάται στην Ελλάδα,
καθώς και όταν το εισόδηµα που αποκτά σε άλλο κράτος
- µέλος Ε.Ε είναι ιδιαιτέρως χαµηλό, ώστε θα δικαιού-
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νταν της απαλλαγής του φόρου δυνάµει της φορολογι-
κής νοµοθεσίας του κράτους της κατοικίας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Με τις διατάξεις των άρθρων 21-29 οριοθετείται εννοι-
ολογικά η έννοια «των κερδών από επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα» ως το λογιστικό αποτέλεσµα µετά από τις
φορολογικές αναπροσαρµογές που αναγνωρίζει ο πα-
ρών Κώδικας.
Επιπρόσθετα, εισάγεται γενικός κανόνας εκπεσιµότη-

τας επιχειρηµατικών δαπανών, παρατίθεται περιοριστι-
κός κατάλογος µη εκπιπτόµενων δαπανών, ρυθµίζεται η
φορολογική µεταχείριση των αποσβέσεων, η αποτίµηση
των αποθεµάτων, η φορολογική µεταχείριση των επι-
σφαλών απαιτήσεων, η µεταφορά ζηµιών, καθώς και η
χρήση έµµεσης µεθόδου προσδιορισµού των κερδών σε
ορισµένες περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η εξεύρεση
του εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα. Τέ-
λος, προβλέπονται οι συντελεστές φορολόγησης των
κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα. 

Ειδικότερα:

Άρθρο 21
Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 21 ορίζεται η έννοια
του φορολογητέου κέρδους από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα ως το σύνολο των εσόδων από επιχειρηµατικές
συναλλαγές µετά την αφαίρεση επιχειρηµατικών δαπα-
νών, αποσβέσεων και επισφαλών απαιτήσεων. Ειδικά για
την αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, δεδοµένου
του διαφορετικού συντελεστή φορολόγησης της ατοµι-
κής αγροτικής επιχείρησης, γίνεται ιδιαίτερη µνεία στα
έσοδα που περιλαµβάνονται στην έννοια του εισοδήµα-
τος αυτού και αυτά είναι αποκλειστικά τα έσοδα από την
παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκοµικών,, υ-
λοτοµικών και αλιευτικών προϊόντων. 
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ότι το

κέρδος από επιχειρηµατική δραστηριότητα, συµπίπτει µε
το λογιστικό αποτέλεσµα που προκύπτει κατ’ εφαρµογή
του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου ή του Κώδικα Φορο-
λογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. Κατ’ εξαίρεση, σε πε-
ρίπτωση που η επιχείρηση τηρεί Διεθνή Λογιστικά Πρό-
τυπα, το φορολογικό αποτέλεσµα προκύπτει από το λο-
γιστικό αποτέλεσµα µε τις αναγκαίες φορολογικές ανα-
προσαρµογές, όπως αποτυπώνονται στον πίνακα φορο-
λογικών αποτελεσµάτων χρήσης. 
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου ορίζεται η έν-

νοια της επιχειρηµατικής συναλλαγής, η οποία καθορίζει
τον τρόπο φορολόγησης κάθε µεµονωµένης, συµπτωµα-
τικής πράξης ή και συστηµατικής διενέργειας πράξεων
που αποβλέπουν στην επίτευξη κέρδους σύµφωνα µε
τους συντελεστές που προβλέπονται στο άρθρο 29. Για
τον καθορισµό της συστηµατικής διενέργειας τίθενται
κριτήρια ανάλογα µε το αν πρόκειται για ακίνητα ή κινη-
τά περιουσιακά στοιχεία. 
Τέλος, µε την παράγραφο 4 προβλέπεται ότι κάθε προ-

σαύξηση περιουσίας που προέρχεται από διαρκή, µη
σταθερή πηγή ή αιτία, θεωρείται κέρδος από επιχειρηµα-

τική δραστηριότητα υπό τις προϋποθέσεις που προβλέ-
πονται στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας στην πε-
ρίπτωση του κατ’ εκτίµηση προσδιορισµού φόρου. Με τη
διάταξη αυτή παρέχεται η νοµική βάση για τη φορολόγη-
ση κάθε προσαύξησης περιουσίας, η οποία θεωρείται ει-
σόδηµα και υπόκειται σε φορολόγηση σύµφωνα µε το
άρθρο 29. 

Άρθρο 22
Εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Με το άρθρο 22 τίθεται ο γενικός κανόνας για την εκ-
πεσιµότητα των επιχειρηµατικών δαπανών µε την έννοια
ότι κατ’ αρχήν εκπίπτουν όλες οι δαπάνες που πραγµα-
τοποιούνται προς το συµφέρον της επιχείρησης και επι-
προσθέτως πληρούν τα λοιπά κριτήρια που τίθενται στο
άρθρο αυτό. Το εν λόγω άρθρο πρέπει να εξετάζεται συ-
στηµατικά µε το επόµενο άρθρο των µη εκπιπτόµενων
δαπανών, αφού ο κανόνας είναι ότι όποια δαπάνη πληροί
τα κριτήρια του άρθρου 22 και συγχρόνως δεν εµπίπτει
στον περιοριστικό κατάλογο των µη εκπιπτόµενων δαπα-
νών του άρθρου 23 εκπίπτει. 

Άρθρο 23
Μη εκπιπτόµενες επιχειρηµατικές δαπάνες

Με το άρθρο 23 ορίζονται περιοριστικά οι κατηγορίες
δαπανών που δεν εκπίπτουν. Οι µη εκπιπτόµενες δαπά-
νες διακρίνονται σε δύο κατηγορίες, σε αυτές που λόγω
του είδους τους δεν εκπίπτουν χωρίς να απαιτείται η
συνδροµή άλλου όρου ή προϋπόθεσης, και σε αυτές που
δεν εκπίπτουν µόνον κατά το µέτρο που υπερβαίνουν το
τιθέµενο στο άρθρο αυτό αριθµητικό όριο. 

Άρθρο 24
Αποσβέσεις

Με την παρ. 1 του άρθρου 24 καθορίζεται ο κανόνας ό-
τι ο δικαιούχος διενέργειας αποσβέσεων των στοιχείων
του ενεργητικού είναι κατ’ αρχήν ο ιδιοκτήτης των πά-
γιων στοιχείων µε εξαίρεση την περίπτωση της χρηµατο-
οικονοµικής µίσθωσης, όπου την απόσβεση διενεργεί ο
µισθωτής του παγίου στοιχείου. Με την παράγραφο 2
του άρθρου αυτού περιγράφονται λεπτοµερώς τα κριτή-
ρια που πρέπει να πληρούνται, για να υφίσταται ο όρος
της χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης, έτσι ώστε να υπάρ-
ξει δυνατότητα έκπτωσης των αποσβέσεων στοιχείων ε-
νεργητικού από τον µισθωτή.
Στην παράγραφο 3 περιγράφονται τα πάγια στοιχεία ε-

νεργητικού που δεν υπόκεινται σε απόσβεση.
Με την παράγραφο 4 προσδιορίζονται οι ετήσιοι συ-

ντελεστές απόσβεσης ανά κατηγορία παγίου στοιχείου.
Ειδικά, για τα άυλα στοιχεία και δικαιώµατα προβλέπεται
ότι ο συντελεστής απόσβεσης είναι δέκα τοις εκατό
(10%), εκτός από τις περιπτώσεις όπου προκύπτει συµ-
βατικά από την αρχική συµφωνία οικονοµική διάρκεια
ζωής δικαιώµατος διαφορετική από δέκα (10) έτη. Στην
περίπτωση αυτή ο συντελεστής διαµορφώνεται ως το
πηλίκο «1 δια έτη διάρκειας ζωής δικαιώµατος». Με την
παράγραφο 5 καθορίζεται το ποσοστό απόσβεσης όλων
των παγίων µε βάση το χρόνο λειτουργίας ή χρήσης
τους.
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Με την παράγραφο 6 καθορίζεται ότι η απόσβεση ενός
πάγιου περιουσιακού στοιχείου αρχίζει από τον επόµενο
µήνα εντός του οποίου χρησιµοποιείται ή τίθεται σε υπη-
ρεσία από τον φορολογούµενο κατ’ αναλογία µε τους
συντελεστές της παραγράφου 4. 
Με την παράγραφο 7 οι νέες επιχειρήσεις δύνανται να

αναβάλουν την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων
της επιχείρησης κατά τα πρώτα τρία (3) φορολογικά έτη.

Άρθρο 25
Αποτίµηση αποθεµάτων και 

ηµικατεργασµένων προϊόντων

Με το άρθρο 25 παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατό-
τητα επιλογής της µεθόδου αποτίµησης των αποθεµά-
των και ηµικατεργασµένων προϊόντων, µε την επιφύλα-
ξη βέβαια ότι κατόπιν επιλογής µίας µεθόδου αποτίµη-
σης δεν υπάρχει η δυνατότητα αλλαγής της για τα επό-
µενα τέσσερα (4) έτη µετά το φορολογικό έτος κατά το
οποίο χρησιµοποιήθηκε για πρώτη φορά η εφαρµοσθεί-
σα µέθοδος. 

Άρθρο 26
Επισφαλείς απαιτήσεις

Με τις παραγράφους 1 έως και 4 του άρθρου 26 εισά-
γεται νέος κανόνας για το σχηµατισµό προβλέψεων επι-
σφαλών απαιτήσεων και διαγραφής αυτών επί τη βάσει
του χρόνου κατά τον οποίο παραµένουν ανείσπρακτες
και ανάλογα µε το ποσό της απαίτησης. 
Έτσι για ποσά απαιτήσεων µέχρι χίλια (1.000) ευρώ

που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστηµα άνω των δώδεκα
(12) µηνών, ο φορολογούµενος δύναται να σχηµατίσει
πρόβλεψη για το εκατό τοις εκατό (100%) της απαίτη-
σης, εφόσον έχει αναλάβει τις κατάλληλες ενέργειες
για τη διασφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης της εν λό-
γω απαίτησης. Η προϋπόθεση της ανάληψης κατάλλη-
λων ενεργειών σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο για
τη διασφάλιση δικαιώµατος είσπραξης θέτει ένα ελάχι-
στο όριο για τη διεκδίκηση είσπραξης της απαίτησης,
χωρίς να προσδιορίζει το µέσο για τη διεκδίκηση και κα-
τά τούτο µπορεί να αναληφθεί οποιαδήποτε ενέργεια
για την είσπραξη, αρκεί να είναι πρόσφορη για τη δια-
σφάλιση του δικαιώµατος είσπραξης. Τέτοιο µέσο δεν εί-
ναι απαραίτητα η άσκηση ένδικού βοηθήµατος µε τη στε-
νή έννοια του όρου, αλλά µπορεί να είναι και η κατάθεση
διαταγής πληρωµής, η σφράγιση µίας επιταγής κ.ά. Σε
κάθε περίπτωση ο κατάλληλος ή µη χαρακτήρας κρίνεται
ad hoc µε βάση το ύψος της απαίτησης, το φερέγγυο ή
µη του καθ’ ου η απαίτηση, καθώς και από άλλους παρά-
γοντες. 
Για τα ποσά άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προβλέπεται

ο κλιµακωτός σχηµατισµός προβλέψεων σε ποσοστό πε-
νήντα τοις εκατό (50%), εβδοµήντα τοις εκατό (70%) και
εκατό τοις εκατό (100%) ανάλογα µε τη χρονική διάρ-
κεια που παραµένουν ανείσπρακτες οι επισφαλείς απαι-
τήσεις. 
Στην παράγραφο 3 προβλέπονται οι περιπτώσεις ανά-

κτησης της πρόβλεψης µε τη µεταφορά της στα κέρδη
της επιχείρησης και στην παράγραφο 4 ορίζονται σωρευ-
τικά οι προϋποθέσεις για τη διαγραφή της απαίτησης για
φορολογικούς σκοπούς. 
Τέλος, µε τις παραγράφους 5 έως και 7 ορίζεται ο τρό-

πος υπολογισµού του ποσού της πρόβλεψης επισφαλών

απαιτήσεων για τις τράπεζες, τις εταιρείες χρηµατοδοτι-
κής µίσθωσης και τις εταιρείες πρακτορείας επιχειρηµα-
τικών απαιτήσεων, αντίστοιχα, ο οποίος διατηρεί το ι-
σχύον για τις επιχειρήσεις αυτές καθεστώς σχηµατισµού
προβλέψεων για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων. 

Άρθρο 27
Μεταφορά ζηµιών

Στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 27 προ-
βλέπεται το ο δικαίωµα µεταφοράς ζηµίας σε πέντε φο-
ρολογικά έτη, προκειµένου να συµψηφιστεί µε µελλοντι-
κά επιχειρηµατικά κέρδη.
Στην παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου περιλαµβάνεται η

σχετική διάταξη του ν. 4046/2012 σχετικά µε την έκπτω-
ση της χρεωστικής διαφοράς που προέκυψε σε βάρος
των επιχειρήσεων κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος
συµµετοχής της στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

καθιερώνεται ο κανόνας της απαγόρευσης συµψηφι-
σµού του αρνητικού στοιχείου εισοδήµατος που προκύ-
πτει στην αλλοδαπή µε επιχειρηµατικά κέρδη που προκύ-
πτουν στην ηµεδαπή, µε εξαίρεση το εισόδηµα που προ-
κύπτει σε άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή χώρα του Ε.Ο.Χ.
και δεν υπάρχει πρόβλεψη σε κάποια συνθήκη αποφυγής
διπλής φορολόγησης.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου
ορίζονται οι περιπτώσεις όπου παύουν να έχουν εφαρ-
µογή οι διατάξεις περί µεταφοράς ζηµίας τόσο για τις
ζηµίες του διανυόµενου φορολογικού έτους όσο και αυ-
τών της προηγούµενης πενταετίας, σε περίπτωση που
µεταβληθεί η ιδιοκτησία της εταιρείας σε ποσοστό άνω
του τριάντα τοις εκατό (30%) , προκειµένου να αποφευ-
χθεί καταστρατήγηση της διάταξης για τη µεταφορά ζη-
µιών. Ο φορολογούµενος στην περίπτωση αυτή φέρει το
βάρος της απόδειξης ότι η µεταβολή της ιδιοκτησίας έγι-
νε για επιχειρηµατικούς λόγους και όχι µε σκοπό τη φο-
ροαποφυγή ή τη φοροδιαφυγή. 

Άρθρο 28
Έµµεση µέθοδος προσδιορισµού κερδών

Με τις διατάξεις του άρθρου 28 του σχεδίου νόµου
προβλέπεται τρόπος προσδιορισµού, µε έµµεσες µεθό-
δους ελέγχου σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής
Διαδικασίας, του εισοδήµατος των φυσικών προσώπων
και των νοµικών οντοτήτων που ασκούν ή προκύπτει ότι
ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα όταν δεν τηρού-
νται τα προβλεπόµενα βιβλία ή τηρούνται βιβλία απλο-
γραφικά αντί διπλογραφικά, κ.λπ. µε αποτέλεσµα να κα-
θίστανται αδύνατες οι ελεγκτικές επαληθεύσεις ή όταν
δεν διαφυλάσσονται ή δεν προσκοµίζονται τα βιβλία και
λοιπά δικαιολογητικά έγγραφα για έλεγχο µετά από δύο
προσκλήσεις.

Άρθρο 29
Φορολογικός συντελεστής

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 29
προβλέπεται η κλίµακα φορολόγησης των κερδών από ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του πιο πάνω άρ-

θρου προβλέπεται µείωση του φορολογικού συντελεστή
του πρώτου κλιµακίου της κλίµακας της παραγράφου 1
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κατά πενήντα τοις εκατό (50%), για τα φυσικά πρόσωπα
που προβαίνουν σε πρώτη έναρξη επιτηδεύµατος από
την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τα τρία (3) πρώτα έτη ά-
σκησης της δραστηριότητας τους, εφόσον το ετήσιο α-
καθάριστο εισόδηµα τους από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του πιο πάνω άρ-

θρου προβλέπεται ότι τα κέρδη από ατοµική αγροτική ε-
πιχείρηση φορολογούνται µε συντελεστή δεκατρία τοις
εκατό (13%).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΗΣ 

ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Με τις διατάξεις των άρθρων 30 έως 34 παρέχεται η
δυνατότητα εναλλακτικού τρόπου υπολογισµού της ελά-
χιστης φορολογίας, προκειµένου να ενισχυθεί η δυνατό-
τητα αντιµετώπισης της φοροαποφυγής διαµέσου σα-
φών αντικειµενικών κριτηρίων. Η διαδικασία αυτή βασί-
ζεται στη χρήση αντικειµενικών κριτηρίων προκειµένου
να υπολογιστεί το τεκµαρτό εισόδηµα, ώστε να συγκρι-
θεί µε τα συνολικά δηλωθέντα εισοδήµατα. Ο υπολογι-
σµός του τεκµαρτού εισοδήµατος βασίζεται στις δαπά-
νες διαβίωσης του φορολογουµένου και των εξαρτώµε-
νων µελών.

Άρθρο 30
Εναλλακτικός τρόπος υπολογισµού 

της ελάχιστης φορολογίας

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
30 θεσπίζεται εναλλακτική ελάχιστη φορολογία όταν το
τεκµαρτό εισόδηµα του φυσικού προσώπου είναι υψηλό-
τερο από το συνολικό εισόδηµά του. Η διαφορά φορολο-
γείται σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

προσδιορίζεται η έννοια του συνολικού εισοδήµατος
που αποκτά ο φορολογούµενος από τις τέσσερις κατη-
γορίες ακαθάριστων εισοδηµάτων που προβλέπονται
στο άρθρο 7. Τέλος, µε την παράγραφο 4 εξαιρείται από
το πεδίο εφαρµογής του εναλλακτικού τρόπου υπολογι-
σµού της ελάχιστης φορολογίας ο αλλοδαπός διπλωµα-
τικός ή προξενικός εκπρόσωπος, κάθε φυσικό πρόσωπο
που εργάζεται σε πρεσβεία, διπλωµατική αποστολή,
προξενείο ή αποστολή αλλοδαπού κράτους για τη διεκ-
περαίωση κρατικών υποθέσεων που είναι πολίτης του εν
λόγω κράτους και κάτοχος διπλωµατικού διαβατηρίου,
καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που εργάζεται σε θε-
σµικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή Διεθνούς Ορ-
γανισµού που έχει εγκατασταθεί βάσει διεθνούς συνθή-
κης την οποία εφαρµόζει  η Ελλάδα. 

Άρθρο 31
Αντικειµενικές δαπάνες και υπηρεσίες

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 31
προσδιορίζεται το τεκµαρτό εισόδηµα µε βάση τις ετή-
σιες αντικειµενικές δαπάνες του φορολογουµένου και
των εξαρτώµενων µελών του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

προβλέπεται ότι µπορεί να αµφισβητηθεί από τον φορο-
λογούµενο το ετήσιο συνολικό ποσό της αντικειµενικής

δαπάνης, ενισχύοντας τη διαφάνεια του όλου συστήµα-
τος των αντικειµενικών κριτηρίων, όταν αυτό είναι µεγα-
λύτερο από την πραγµατική δαπάνη του ιδίου και των ε-
ξαρτώµενων µελών, εφόσον αυτό αποδεικνύεται από
τον υπόχρεο µε βάση πραγµατικά περιστατικά ή στοι-
χεία.

Άρθρο 32
Δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων

Με τις διατάξεις του άρθρου 32 ορίζεται σε ποιες περι-
πτώσεις τα χρηµατικά ποσά, που πραγµατικά καταβάλ-
λονται, λογίζονται ως ετήσια τεκµαρτή δαπάνη του φο-
ρολογουµένου και των εξαρτώµενων µελών του.

Άρθρο 33
Μη εφαρµογή αντικειµενικών 

δαπανών και υπηρεσιών

Με τις διατάξεις του άρθρου 33 προσδιορίζονται οι πε-
ριπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρµόζονται η ετήσια α-
ντικειµενική δαπάνη και η δαπάνη απόκτησης περιουσια-
κών στοιχείων. Η µη εφαρµογή της ετήσια αντικειµενι-
κής δαπάνης διασφαλίζει τη µη εφαρµογή του εναλλα-
κτικού τρόπου προσδιορισµού της ελάχιστης φορολο-
γίας σε περιπτώσεις που δεν σχετίζονται µε φοροαπο-
φυγή.

Άρθρο 34
Διαφορά εισοδήµατος και υπολογισµός 

του φόρου αυτής

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 34
προβλέπεται ότι η διαφορά που προκύπτει µεταξύ του
τεκµαρτού και του συνολικού εισοδήµατος φορολογεί-
ται: 
α) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 15, εφό-

σον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από µισθω-
τή εργασία ή/και συντάξεις ή εφόσον το µεγαλύτερο µέ-
ρος των εισοδηµάτων του προκύπτει από µισθωτή εργα-
σία και συντάξεις, ή
β) σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 29, εφό-

σον ο φορολογούµενος έχει εισόδηµα µόνο από επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα ή εφόσον το µεγαλύτερο µέρος
των εισοδηµάτων του δεν προκύπτει από µισθωτή εργα-
σία και συντάξεις. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι η Φορολογική Διοίκηση κατά τον προσδιορι-
σµό της διαφοράς της προηγούµενης παραγράφου υπο-
χρεούται να λάβει υπόψη τα αναγραφόµενα στη δήλωση
χρηµατικά ποσά για τα οποία ο φορολογούµενος φέρει
το βάρος της απόδειξης και απαριθµούνται στην παρά-
γραφο αυτή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι στην περίπτωση διαφοράς µεταξύ τεκµαρ-
τού και συνολικού εισοδήµατος, η ζηµία του ίδιου φορο-
λογικού έτους ή και των προηγούµενων δεν εκπίπτει και
δεν µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα φορολο-
γικά έτη.
Με την παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου αναφέρονται οι

περιπτώσεις στις οποίες οι υπόχρεοι υπόκεινται στις κυ-
ρώσεις και τα πρόστιµα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Άρθρο 35
Εισόδηµα από κεφάλαιο

Με τις διατάξεις του άρθρου 35 ορίζεται η γενική έν-
νοια του εισοδήµατος από κεφάλαιο για φορολογικούς
σκοπούς σύµφωνα µε το µοντέλο του ΟΟΣΑ, η οποία πε-
ριλαµβάνει τα µερίσµατα, τους τόκους, τα δικαιώµατα,
καθώς και το εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.  

Άρθρο 36
Μερίσµατα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 36 ο-
ρίζεται η έννοια των µερισµάτων, σύµφωνα µε τα πρότυ-
πα του ΟΟΣΑ, η οποία καταλαµβάνει όλα τα διανεµόµε-
να κέρδη ανεξαρτήτως νοµικής µορφής του διανέµοντος
φορέα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεµόµενο πο-
σό.Επιπλέον, εκτός των σκοπών του ΚΦΕ, η εισαγωγή
του εν λόγω ορισµού διευκολύνει τον προσδιορισµό του
τόπου φορολογίας για την εφαρµογή των Συµβάσεων Α-
ποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει συνάψει η Ελλά-
δα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι µε την παρακράτηση του φόρου, όπως ορί-
ζεται στο Μέρος Τέταρτο του ΚΦΕ (µε συντελεστή 10%)
στα διανεµόµενα µερίσµατα εξαντλείται η φορολογική
µεταχείριση µόνο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς τα νο-
µικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες υπόκεινται στο
φόρο εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών ο-
ντοτήτων. 

Άρθρο 37
Τόκοι

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 ο-
ρίζεται για φορολογικούς σκοπούς η έννοια των τόκων,
η οποία καταλαµβάνει τις απαιτήσεις κάθε είδους µε ή
χωρίς ασφάλεια είτε παρέχουν δικαίωµα συµµετοχής
στα κέρδη του οφειλέτη είτε όχι. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου

προβλέπεται η απαλλαγή του εισοδήµατος από τόκους
οµολογιακών δανείων και εντόκων γραµµατίου του Ελ-
ληνικού Δηµοσίου που αποκτούν φυσικά πρόσωπα. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

ρυθµίζεται η φορολογική µεταχείριση των τόκων
που προκύπτουν από οµόλογα που εκδίδονται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), σύµφωνα µε τις συµβατικές υποχρεώσεις τις
Ελλάδας όπως έχουν προκύψει από την ίδρυσή του. Με
τις διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου ορίζε-
ται ότι µε την παρακράτηση του φόρου, όπως ορίζεται
στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε. (µε συντελεστή 15%)
στους τόκους εξαντλείται η φορολογική µεταχείριση µό-
νο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς τα νοµικά πρόσωπα
και οι νοµικές οντότητες υπόκεινται σε φόρο εισοδήµα-
τος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.

Άρθρο 38
Δικαιώµατα (royalties)

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 38 ο-
ρίζεται η έννοια των δικαιωµάτων, έτσι ώστε να συνάδει

µε το πρότυπο µοντέλο του ΟΟΣΑ και τις σχετικές κα-
τευθυντήριες οδηγίες. Επιπλέον, εκτός των σκοπών του
ΚΦΕ, η εισαγωγή του εν λόγω ορισµού διευκολύνει τον
προσδιορισµό του τόπου φορολογίας για την εφαρµογή
των Συµβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που έχει
συνάψει η Ελλάδα. Επιπροσθέτως, σηµειώνεται ότι η έν-
νοια του εισοδήµατος από δικαιώµατα είναι ευρύτερη σε
σχέση µε το µοντέλο του ΟΟΣΑ, καθώς λαµβάνει υπόψη
τη σχετική επιφύλαξη που είχε εκφράσει η Ελλάδα και
κατά τούτο καταλαµβάνει το αντάλλαγµα για τη χρήση ή
το δικαίωµα χρήσης λογισµικού για εµπορική εκµετάλ-
λευση ή προσωπική χρήση, καθώς και τις συµβουλευτι-
κές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά µέσω δι-
κτύων πληροφορικής
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι µε την παρακράτηση του φόρου όπως ορίζε-
ται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε. (µε συντελεστή 20%)
στα δικαιώµατα εξαντλείται η φορολογική µεταχείριση
µόνο για τα φυσικά πρόσωπα, καθώς τα νοµικά πρόσωπα
και οι νοµικές οντότητες υπόκεινται σε φόρο εισοδήµα-
τος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.

Άρθρο 39
Εισόδηµα από ακίνητη περιουσία

Με τις διατάξεις του άρθρου 39, παράγραφος 1 του
σχεδίου νόµου ορίζεται το ακαθάριστο εισόδηµα που
προκύπτει από την εκµίσθωση, ιδιοχρησιµοποίηση ή δω-
ρεάν παραχώρηση της ακίνητης περιουσίας 
Στην παράγραφο 2 ορίζεται το τεκµαρτό µίσθωµα σε

περίπτωση ιδιοχρησιµοποίησης και δωρεάν παραχώρη-
σης ως το τρία τοις εκατό (3%) της αντικειµενικής αξίας
του ακινήτου. Επιπροσθέτως, προβλέπεται η απαλλαγή
από το φόρο του τεκµαρτού εισοδήµατος που προκύπτει
στην περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας µέ-
χρι διακόσια τετραγωνικά µέτρα (200 τ.µ.) προς ανιόντες
ή κατιόντες. 
Με τη διάταξη της παραγράφου 3 καθορίζονται οι δα-

πάνες που εκπίπτουν από αυτό, εφόσον πληρούνται συ-
γκεκριµένες προϋποθέσεις, προκειµένου να προσδιορι-
στεί το φορολογητέο εισόδηµα από ακίνητη περιουσία.

Άρθρο 40
Φορολογικός συντελεστής για το 

εισόδηµα από κεφάλαιο

Με τις διατάξεις του άρθρου 40 του σχεδίου νόµου ο-
ρίζονται οι συντελεστές φορολόγησης του εισοδήµατος
από κεφάλαιο, στο οποίο περιλαµβάνονται εισοδήµατα
από µερίσµατα, τόκους και δικαιώµατα, καθώς και φορο-
λογική κλίµακα µε δύο κλιµάκια για τη φορολόγηση του
εισοδήµατος από ακίνητη περιουσία χωρίς να προβλέπε-
ται πλέον η επιβολή συµπληρωµατικού φόρου για το ει-
σόδηµα από ακίνητη περιουσία. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΥΠΕΡΑΞΙΑ
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 41
Μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας

Με τις διατάξεις των παραγράφων 1-7 του άρθρου 41
ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το εισόδηµα από υπερα-
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ξία που προκύπτει από µεταβίβαση µε επαχθή αιτία ακι-
νήτων. 
Ειδικότερα ορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της υπερα-

ξίας, η δυνατότητα µεταφοράς της ζηµίας που προκύπτει
χωρίς χρονικό περιορισµό και η οποία συµψηφίζεται µό-
νον µε µελλοντικά κέρδη από την ίδια αιτία, καθώς και οι
περιπτώσεις που περιλαµβάνονται στην έννοια της µετα-
βίβασης. Στην παράγραφο 5 προβλέπεται συντελεστής
αποµείωσης της υπεραξίας που προκύπτει προκειµένου
να ληφθεί υπόψη η παλαιότητα του ακινήτου. 
Στην παράγραφο 7 απαριθµούνται οι περιπτώσεις που

δεν εµπίπτουν στην έννοια της µεταβίβασης κατ’ εφαρ-
µογή του παρόντος άρθρου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 προσδιορίζεται ο

χρόνος γέννησης της φορολογικής υποχρέωσης όταν το
ακίνητο αποκτάται  αιτία θανάτου, δωρεάς ή γονικής πα-
ροχής.
Στην παράγραφο 9 καθορίζεται η αξία της ψιλής κυριό-

τητας, της επικαρπίας, της χρησικτησίας, της προσωπι-
κής δουλείας ή άλλης δουλείας επί του ακινήτου.
Στην παράγραφο 10 προβλέπεται απαλλαγή υπό προϋ-

ποθέσεις από το φόρο της υπεραξίας για το ποσό της υ-
περαξίας, το οποίο µετά την αποµείωσή του, σύµφωνα
µε τον πίνακα της παραγράφου 5, δεν υπερβαίνει τις εί-
κοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ. Στην παράγραφο 11
δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών να
εκδίδει απόφαση για το καθορισµό της τιµής κτήσης σε
ειδικές περιπτώσεις που αυτή δεν είναι δυνατόν να
προσδιοριστεί. 

Άρθρο 42
Μεταβίβαση τίτλων

Με τις διατάξεις του άρθρου 42 προσδιορίζεται το ει-
σόδηµα που προκύπτει από υπεραξία µεταβίβασης τίτ-
λων και επιχείρησης εν συνόλω, προσδιορίζονται και εκ-
συγχρονίζονται οι ορισµοί των παράγωγων χρηµατοοι-
κονοµικών προϊόντων, ακολουθώντας διεθνή πρότυπα
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού και καθορίζεται λε-
πτοµερώς ο τρόπος υπολογισµού της υπεραξίας. Με τον
ως άνω προσδιορισµό αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµο-
γής του ΚΦΕ, όσον αφορά – κυρίως - τα παράγωγα χρη-
µατοοικονοµικά προϊόντα. Ειδικότερα:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 42

προβλέπονται οι τίτλοι κατά τη µεταβίβαση των οποίων
τα φυσικά πρόσωπα αποκτούν υπεραξία από µεταβίβαση
κεφαλαίου, εφόσον η εν λόγω πράξη δεν συνιστά επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα. Επιπλέον ορίζεται ότι, εισόδη-
µα από υπεραξία µεταβίβασης κεφαλαίου θεωρείται και
η µεταβίβαση ολόκληρης επιχείρησης. Με τον τρόπο αυ-
τόν αποσαφηνίζεται ότι το εισόδηµα που αποκτούν νοµι-
κά πρόσωπα και νοµικές οντότητες από υπεραξία µετα-
βίβασης τίτλων θεωρείται εισόδηµα από επιχειρηµατική
δραστηριότητα και κατά τούτο υπόκειται στο φόρο εισο-
δήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 42 ο-

ρίζονται τα παράγωγα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα. Με
τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 42 καθορί-
ζεται η έννοια της υπεραξίας. Με τις διατάξεις του πρώ-
του εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 42 καθορίζε-
ται η τιµή κτήσης και πώλησης σε περίπτωση µεταβίβα-
σης εισηγµένων τίτλων, ενώ στο δεύτερο εδάφιο προσ-

διορίζονται οι αντίστοιχες τιµές σε περίπτωση µεταβίβα-
σης µη εισηγµένων τίτλων. Με τις διατάξεις της παρα-
γράφου 5 του άρθρου 42 ρυθµίζεται η φορολογική µετα-
χείριση της ζηµίας από τη µεταβίβαση τίτλων, η οποία
µπορεί να µεταφέρεται χωρίς χρονικό περιορισµό και
συµψηφίζεται µε µελλοντικά κέρδη µόνον από την ίδια
αιτία.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 42 µε-

ταφέρεται η ρύθµιση του ν. 4051/2012 για την απαλλαγή
των κεφαλαιακών κερδών που προκύπτουν από την α-
νταλλαγή οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου ή εταιρι-
κών οµολόγων µε εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου µε
άλλους τίτλους κατ΄ εφαρµογή του προγράµµατος συµ-
µετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους απαλ-
λάσσονται από το φόρο εισοδήµατος.

Άρθρο 43
Φορολογικός συντελεστής

Με τις διατάξεις του άρθρου 43 καθορίζεται ο φορολο-
γικός συντελεστής του εισοδήµατος από υπεραξία µετα-
βίβασης κεφαλαίου (15%).

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Με τα άρθρα 44 έως 46 κατά τη συνήθη πρακτική ορί-
ζεται το αντικείµενο της φορολογίας νοµικών προσώ-
πων, των νοµικών οντοτήτων, τα υποκείµενα του φόρου
και τα απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα. Δια της παρα-
ποµπής στους σχετικούς ορισµούς του ΚΦΕ αποσαφηνί-
ζεται το πεδίο εφαρµογής για την επιβολή της φορολο-
γίας νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων. Εξάλ-
λου µε τη ρητή αναφορά των απαλλασσόµενων νοµικών
προσώπων προσαρµόζεται η εθνική νοµοθεσία στα διε-
θνή πρότυπα και τη νοµολογία.

Άρθρο 44
Αντικείµενο της φορολογίας εισοδήµατος 
νοµικών προσώπωνκαι νοµικών οντοτήτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 44 ρυθµίζεται το αντικεί-
µενο της φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων
και νοµικών οντοτήτων.

Άρθρο 45
Υποκείµενα του φόρου

Με τις διατάξεις του άρθρου 45 καθορίζονται τα υπο-
κείµενα του φόρου.

Άρθρο 46
Απαλλασσόµενα νοµικά πρόσωπα

Με τις διατάξεις του άρθρου 46 ρυθµίζονται τα απαλ-
λασσόµενα από το φόρο εισοδήµατος νοµικά πρόσωπα
σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα και γίνεται προσαρµογή
της εθνικής νοµοθεσίας στη ΣΛΕΕ και τη νοµολογίας

11



του ΔΕΕ (π.χ απαλλαγή των εταιρειών επενδύσεων χαρ-
τοφυλακίου και των ΟΣΕΚΑ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Άρθρο 47
Κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 47 ορίζεται ο τρόπος
προσδιορισµού των κερδών από επιχειρηµατική δραστη-
ριότητα για τα νοµικά πρόσωπα ή τις νοµικές οντότητες
του άρθρου 45, ο οποίος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο
21 του παρόντος Κώδικα.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου τίθεται ο κανό-

νας ότι τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες α-
σκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα µε το σύνολο των
ιδίων κεφαλαίων τους και συνεπώς όλα τα έσοδα που α-
ποκτούν τα νοµικά πρόσωπα ή οι νοµικές οντότητες του
άρθρου 45 θεωρούνται έσοδα από επιχειρηµατική δρα-
στηριότητα και συνεπώς υπόκεινται στο φόρο εισοδήµα-
τος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων.

Άρθρο 48
Απαλλαγή ενδοοµιλικών µερισµάτων

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού κρίνονται απαραίτητες
προκειµένου να αντιµετωπισθούν περιορισµοί, µειονε-
κτήµατα ή στρεβλώσεις του υφιστάµενου φορολογικού
συστήµατος µε την εισαγωγή ουδέτερων φορολογικών
κανόνων για να ενισχυθεί η ανταγωνιστική θέση των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων διεθνώς. Ειδικότερα, ορίζεται η
φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδοοµιλικών
µερισµάτων που εισπράττουν φορολογικοί κάτοικοι Ελ-
λάδας, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούνται προκειµένου να τύχουν της απαλλαγής τα πιο
πάνω εισοδήµατα που αποκτούν τα εν λόγω πρόσωπα.
Τα παραπάνω ισχύουν επίσης για νοµικά πρόσωπα που
δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, εφόσον το εν-
δοοµιλικό µέρισµα συνδέεται µε επιχειρηµατικές δρα-
στηριότητες που διεξάγονται από αυτά τα νοµικά πρό-
σωπα εντός ή µέσω µόνιµης εγκατάστασης στην Ελλά-
δα. Επιπλέον, για την εφαρµογή της απαλλαγής σε περι-
πτώσεις διανοµής κερδών σε λήπτη φορολογούµενο
που δεν έχει διακρατήσει το ελάχιστο προβλεπόµενο
ποσοστό συµµετοχής καθορίζεται ειδική διαδικασία προ-
σωρινής απαλλαγής µε παροχή εγγυήσεων στη φορολο-
γική διοίκηση 

Άρθρο 49
Υποκεφαλαιοδότηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 49 εισάγονται, για την α-
ντιµετώπιση καταχρήσεων, κανόνες υποκεφαλαιοδότη-
σης σύµφωνα µε τη διεθνή πρακτική και τα οριζόµενα
στις οδηγίες του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης της 8ης Ιουνίου 2010 για το συντονισµό των
κανόνων περί ελεγχόµενων αλλοδαπών εταιριών (ΕΑΕ)
και περί υποκεφαλαιοποίησης εντός της ΕΕ (2010/C
156/01). Συγκεκριµένα:
Στην παράγραφο 1 καθορίζεται η έννοια της υποκεφα-

λαιοδότησης σε συνάρτηση µε το ΕBITDA. Ειδικότερα,
αναφέρεται ότι οι καθαροί τόκοι δεν εκπίπτουν κατά το
βαθµό που υπερβαίνουν το δέκα τοις εκατό (10 %) των
φορολογητέων κερδών προ τόκων, φόρων και αποσβέ-
σεων, ήτοι το ΕΒΙΤDΑ. 
Στην παράγραφο 3 σηµειώνεται ότι οι δαπάνες τόκων

της παραγράφου 1 αναγνωρίζονται πλήρως ως εκπιπτό-
µενες επιχειρηµατικές δαπάνες εφόσον η επιχείρηση: α.
δεν είναι µέλος οµίλου και β. το ποσό των εγγεγραµµέ-
νων στα βιβλία καθαρών δαπανών τόκων δεν υπερβαίνει
το ποσό του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ το
χρόνο. 
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι οι δαπάνες τόκων

που δεν εκπίπτουν σύµφωνα µε την παράγραφο 1 µπο-
ρούν να µεταφέρονται για πέντε (5) έτη.
Τέλος, στην παράγραφο 5 αναφέρεται η γενική εξαί-

ρεση των πιστωτικών ιδρυµάτων από την εφαρµογή της
διάταξης αυτής.

Άρθρο 50
Ενδοοµιλικές συναλλαγές

Με το άρθρο 50 καθιερώνεται η υιοθέτηση της αρχής
των ίσων αποστάσεων (ανοιχτής αγοράς, πλήρους αντα-
γωνισµού - Arm's Length Principle) προκειµένου να διαπι-
στωθεί εάν µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων πραγ-
µατοποιούνται συναλλαγές µε οικονοµικούς όρους δια-
φορετικούς από εκείνους που θα είχαν συµφωνηθεί µε-
ταξύ ανεξάρτητων επιχειρήσεων ή που έχουν συµφωνη-
θεί µεταξύ των συνδεδεµένων επιχειρήσεων και τρίτων,
και επηρεάζουν τον προσδιορισµό των φορολογητέων
κερδών µε µεταφορά τους. Η αρχή αυτή καθιερώθηκε µε
τις διατάξεις του άρθρου 9 του Προτύπου Σύµβασης Φο-
ρολογικών Συµβάσεων του Ο.Ο.Σ.Α (OECD Model Tax
Convention on Income and Capital), και αναλύεται λεπτο-
µερώς στο κεφάλαιο I των «Κατευθυντήριων Οδηγιών
του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις και τις φορο-
λογικές διοικήσεις».
Σηµειώνεται ότι η διαδικασία που συνοδεύει την τεκ-

µηρίωση των ενδοοµιλικών συναλλαγών θα περιληφθεί
στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 51
Μεταφορά λειτουργιών

Με το άρθρο 51 µεταφέρονται στην εσωτερική νοµο-
θεσία διατάξεις για την ορθή φορολογική µεταχείριση
των «επιχειρηµατικών αναδιαρθρώσεων/αναδιοργανώ-
σεων (Business Restructurings)», που πραγµατοποιεί µια
επιχείρηση για λειτουργίες, περιουσιακά στοιχεία ή και
κινδύνους, προκειµένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις
του συνεχώς µεταβαλλόµενου επιχειρηµατικού περιβάλ-
λοντος.
Οι αναδιαρθρώσεις/αναδιοργανώσεις αυτές µπορεί να

αφορούν µεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων, λήξη ή ε-
παναδιαπραγµάτευση εµπορικών συµφωνιών µε άλλες
συνδεδεµένες επιχειρήσεις και συνεπώς να επιδρούν
στην κατανοµή των φορολογητέων κερδών ανάµεσα σε
συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Συνεπώς, κρίνεται απαραί-
τητο να διαπιστωθεί εάν τηρείται από τις επιχειρήσεις η
αρχή των ίσων αποστάσεων- αρχή της ανοιχτής αγοράς
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( Arm's Length Principle).
Ακόµη, αξίζει να σηµειωθεί ότι οι εν λόγω διατάξεις

είναι σύµφωνες µε τις Οδηγίες του Κεφαλαίου ΙΧ περί ε-
πιχειρηµατικών αναδιαρθρώσεων/αναδιοργανώσεων
(Business Restructurings)» που προστέθηκε στις «Κατευ-
θυντήριες Οδηγίες του ΟΟΣΑ για τις πολυεθνικές επιχει-
ρήσεις και τις φορολογικές διοικήσεις» τον Ιούλιο του
2010.

Άρθρο 52
Εισφορές ενεργητικού έναντι µετοχών

Το άρθρο 52 αφορά σε µεταβιβάσεις κλάδων δραστη-
ριότητας έναντι έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων του εται-
ρικού κεφαλαίου της λήπτριας εταιρείας προς την εισφέ-
ρουσα εταιρεία. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις της παρα-
γράφου 2 ως εισφορά ενεργητικού θεωρείται κάθε πρά-
ξη µε την οποία η εταιρεία, χωρίς να λυθεί, µεταβιβάζει
έναν ή περισσότερους κλάδους δραστηριότητας σε υφι-
στάµενη, ανεξάρτητα από το χρόνο λειτουργίας της, ε-
ταιρεία, ενώ µε τις ίδιες διατάξεις καθορίζεται και η έν-
νοια του κλάδου δραστηριότητας. Ως εισφορά ενεργητι-
κού νοείται και η µετατροπή υποκαταστήµατος σε θυγα-
τρική εταιρεία. Η εισφορά του ενεργητικού δεν συνεπά-
γεται φορολόγηση της προκύπτουσας υπεραξίας (παρά-
γραφος 3).
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρ-

θρου 52 ρυθµίζονται θέµατα που προκύπτουν λόγω της
υπόψη µεταβίβασης, όπως διενέργεια αποσβέσεων από
τη λήπτρια εταιρεία, η φορολογική µεταχείριση των απο-
θεµατικών και προβλέψεων της εισφέρουσας εταιρείας
από τη λήπτρια, καθώς και η φορολογική µεταχείριση
της ζηµίας της εισφέρουσας που σχετίζονται µε τον ει-
σφερόµενο κλάδο, αντίστοιχα.
Με τις διατάξεις της παράγραφου 7 του άρθρου 52 κα-

θορίζεται ο τρόπος αποτίµησης των τίτλων του εταιρικού
κεφαλαίου που λαµβάνει η εισφέρουσα τον κλάδο εται-
ρεία λόγω της εισφοράς αυτής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 52 δι-

ευκρινίζεται ότι το υπόψη άρθρο εφαρµόζεται µόνον ε-
φόσον οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρείες έχουν
την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε άλλο
κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρ-

θρου 52 καθορίζεται το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
άρθρου ως προς την ύπαρξη ή µη φορολογικής κατοικίας
στην Ελλάδα της εισφέρουσας ή της λήπτριας εταιρείας
µε την προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που η εισφέρουσα
είναι φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της
Ε.Ε. και η λήπτρια φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, τότε
τα στοιχεία που µεταβιβάζονται δεν συνδέονται µε µόνι-
µη εγκατάσταση της λήπτριας εκτός Ελλάδος, ενώ σε
περίπτωση που η λήπτρια είναι κάτοικος άλλου κράτους
µέλους της Ε.Ε. και η εισφέρουσα φορολογικός κάτοι-
κος, Ελλάδος ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. µε µό-
νιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα, τότε η µεταβίβαση συ-
νιστά µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας στην Ελλάδα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 52

καθορίζεται ότι το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή όταν φο-
ρολογικός κάτοικος Ελλάδος εισφέρει την ευρισκόµενη
σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. µόνιµη εγκατάστασή
της. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή η προκύπτουσα υπε-

ραξία φορολογείται και από τον προκύπτοντα φόρο α-
φαιρείται ο φόρος που θα είχε επιβληθεί στο κράτος -
µέλος στο οποίο ευρίσκεται η εισφερόµενη µόνιµη εγκα-
τάσταση, αν δεν ίσχυαν οι διατάξεις της Οδηγίας 2009/
133/ΕΚ.
Με τιςδιατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 52

καθορίζεται η νοµική µορφή των νοµικών προσώπων που
εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
καθώς και το είδος του φόρου αυτών.
Τέλος, µε τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρ-

θρου 52 καθορίζονται ορισµένες προϋποθέσεις µε σκοπό
την αποφυγή καταστρατηγήσεως των διατάξεων του άρ-
θρου αυτού.

Άρθρο 53
Ανταλλαγή µετοχών

Το άρθρο 53 αποσαφηνίζει το υφιστάµενο νοµοθετικό
πλαίσιο όσον αφορά την εφαρµογή της Οδηγίας
2009/133 ΕΚ. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθροαφορά στην
περίπτωση που ένας µέτοχος ή εταίρος µέσω ανταλλα-
γής µετοχών ή εταιρικών µεριδίων, αποκτά τίτλους µίας
εταιρείας σε αντάλλαγµα τίτλων άλλης εταιρείας. Ειδι-
κότερα, µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
53 καθορίζεται η έννοια της ανταλλαγής µετοχών, ενώ
µε την παράγραφο 3 καθορίζονται οι προϋποθέσεις προ-
κειµένου η αποκτώσα εταιρεία να προβαίνει σε χρηµατι-
κή καταβολή έναντι της έκδοσης ή µεταβίβασης τίτλων.
Η ανταλλαγή µετοχών δεν συνεπάγεται φορολόγηση
της προκύπτουσας υπεραξίας για τον µέτοχο ή εταίρο
της αποκτώµενης εταιρείας, µε εξαίρεση το τµήµα που
αντιστοιχεί σε χρηµατική καταβολή (παράγραφος 4). Πε-
ραιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 και προκει-
µένου για τη µη ύπαρξη υπεραξίας, ο µέτοχος ή εταίρος
αποδίδει στους τίτλους που λαµβάνει την αξία που είχαν
οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέσως πριν από την ανταλ-
λαγή µετοχών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου

53 διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούν η αποκτώσα και η αποκτώµενη εταιρεία, καθώς και
ο µέτοχος ή εταίρος της αποκτώµενης εταιρείας και πε-
ραιτέρω καθορίζεται η νοµική µορφή των νοµικών προ-
σώπων που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρό-
ντος άρθρου, καθώς και το είδος του φόρου αυτών.

Άρθρο 54
Συγχωνεύσεις και διασπάσεις

Το άρθρο 54 επίσης αποσαφηνίζει το υφιστάµενο νο-
µοθετικό πλαίσιο όσον αφορά την εφαρµογή της Οδη-
γίας 2009/133 ΕΚ. Ειδικότερα, το εν λόγω άρθροαφορά
σε συγχωνεύσεις και διασπάσεις. Με τις διατάξεις των
παραγράφων 2 και 3 καθορίζεται η έννοια της πράξης
της συγχώνευσης και η έννοια της πράξης της διάσπα-
σης, ενώ µε την παράγραφο 4 καθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις προκειµένου η λήπτρια εταιρεία ή εταιρείες να
προβαίνουν σε χρηµατική καταβολή πέραν της έκδοσης
ή µεταβίβασης τίτλων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 54 δι-

ευκρινίζεται ότι το υπόψη άρθρο εφαρµόζεται µόνον ε-
φόσον οι εισφέρουσες και οι λήπτριες εταιρείες έχουν
την φορολογική κατοικία τους στην Ελλάδα ή σε άλλο
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κράτος - µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 54 κα-

θορίζεται η νοµική µορφή των νοµικών προσώπων που ε-
µπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου,
καθώς και το είδος του φόρου αυτών.
Η συγχώνευση ή η διάσπαση δεν συνεπάγεται φορο-

λόγηση της προκύπτουσας υπεραξίας (παράγραφος 8).
Με τις διατάξεις των παραγράφων 9, 10, και 11 του άρ-

θρου 54 ρυθµίζονται θέµατα που προκύπτουν λόγω της
υπόψη µεταβίβασης, όπως διενέργεια αποσβέσεων από
τη λήπτρια, η φορολογική µεταχείριση των αποθεµατι-
κών και προβλέψεων της εισφέρουσας εταιρείας από τη
λήπτρια καθώς και η φορολογική µεταχείριση της ζηµίας
της εισφέρουσας, αντίστοιχα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 54

διευκρινίζεται ότι η υπεραξία που δηµιουργείται υπέρ
της λήπτριας εταιρείας κατά τη συγχώνευση ή διάσπα-
ση, η οποία οφείλεται στην ακύρωση της συµµετοχής
της στο κεφάλαιο της εισφέρουσας εταιρείας απαλλάσ-
σεται από το φόρο.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 13 του

άρθρου 54 διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις του παρόντος
άρθρου µπορούν να εφαρµοστούν κατά τη µεταβίβαση
στοιχείων ενεργητικού και παθητικού και περαιτέρω κα-
θορίζεται το πεδίο εφαρµογής του παρόντος άρθρου ως
προς την ύπαρξη ή µη φορολογικής κατοικίας στην Ελ-
λάδα της εισφέρουσας ή της λήπτριας εταιρείας µε την
προϋπόθεση ότι σε περίπτωση που η εισφέρουσα είναι
φορολογικός κάτοικος άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε.
και η λήπτρια φορολογικός κάτοικος Ελλάδος, τότε τα
στοιχεία που µεταβιβάζονται δεν συνδέονται µε µόνιµη
εγκατάσταση της λήπτριας εκτός Ελλάδος, ενώ σε περί-
πτωση που η λήπτρια είναι κάτοικος άλλου κράτους - µέ-
λους της Ε.Ε. και η εισφέρουσα φορολογικός κάτοικος
Ελλάδος ή άλλου κράτους - µέλους της Ε.Ε. µε µόνιµη
εγκατάσταση στην Ελλάδα, τότε η µεταβίβαση συνιστά
µόνιµη εγκατάσταση της λήπτριας στην Ελλάδα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 54

καθορίζεται ότι το άρθρο αυτό έχει εφαρµογή όταν φο-
ρολογικός κάτοικος Ελλάδος εισφέρει τον ευρισκόµενο
σε άλλο κράτος - µέλος της Ε.Ε. κλάδο ο οποίος συνιστά
µόνιµη εγκατάστασή της. Ωστόσο στην περίπτωση αυτή
η προκύπτουσα υπεραξία φορολογείται και από τον προ-
κύπτοντα φόρο αφαιρείται ο φόρος που θα είχε επιβλη-
θεί στο κράτος - µέλος στο οποίο ευρίσκεται η εισφερό-
µενη µόνιµη εγκατάσταση, αν δεν ίσχυαν οι διατάξεις
της Οδηγίας 2009/133/ΕΚ.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 15 του άρθρου 54

διευκρινίζεται ότι ο µέτοχος ή εταίρος της εισφέρουσας
εταιρείας δεν υπόκειται σε φόρο για την υπεραξία που α-
ποκτά λόγω της συγχώνευσης ή της διάσπασης, µε εξαί-
ρεση το τµήµα που αντιστοιχεί σε χρηµατική καταβολή
από τη λήπτρια.
Περαιτέρω, µε τις διατάξεις της παραγράφου 16 του

άρθρου 54 και προκειµένου για την µη ύπαρξη υπεραξίας
ο µέτοχος ή εταίρος αποδίδει στους τίτλους που λαµβά-
νει την αξία που είχαν οι ανταλλασσόµενοι τίτλοι αµέ-
σως πριν την ανταλλαγή µετοχών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 17 του άρθρου 54

διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο

µέτοχος που ανταλλάσσει τίτλους της εισφέρουσας µε
αυτούς της λήπτριας εταιρείας.

Άρθρο 55
Μεταφορά της καταστατικής
έδρας µίας SE ή µίας SCE

Με το άρθρο 55 η ελληνική νοµοθεσία ευθυγραµµίζε-
ται πλήρως µε διατάξεις κανονισµών της Ε.Ε. όσον αφο-
ρά τη µεταφορά της καταστατικής έδρας, της ευρωπαϊ-
κής εταιρίας και της ευρωπαϊκής συνεταιριστικής εται-
ρίας. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 55
ρυθµίζονται θέµατα φορολογικής µεταχείρισης της υπε-
ραξίας που προκύπτουν κατά τη µεταφορά της καταστα-
τικής έδρας µίας SE ή µίας SCE από την Ελλάδα σε άλ-
λο κράτος - µέλος της Ε.Ε..
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρ-

θρου 55 ρυθµίζονται θέµατα που προκύπτουν λόγω της
υπόψη µεταφοράς, όπως διενέργεια αποσβέσεων από
τη µόνιµη εγκατάσταση που δηµιουργείται, η φορολογι-
κή µεταχείριση των αποθεµατικών και προβλέψεων που
σχηµατίστηκαν πριν τη µεταφορά της καταστατικής έ-
δρας, καθώς και η φορολογική µεταχείριση της ζηµίας
των SE ή SCE, αντίστοιχα.

Άρθρο 56
Μη εφαρµογή ευεργετηµάτων

Με τις διατάξεις του άρθρου 56 εισάγεται ειδικός αντι-
καταχρηστικός κανόνας για την άρση των ευεργετηµά-
των των άρθρων 52, 53, 54 και 55.

Άρθρο 57
Εκκαθάριση

Με το άρθρο 57 ρυθµίζεται ο τρόπος φορολόγησης
του προϊόντος εκκαθάρισης του νοµικού προσώπου ή
της νοµικής οντότητας, το οποίο για τους σκοπούς του
παρόντος Κώδικα θεωρείται διανοµή κέρδους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Άρθρο 58
Φορολογικός συντελεστής

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 58 ορίζεται ο φορο-
λογικός συντελεστής που επιβάλλεται στα κέρδη από ε-
πιχειρηµατική δραστηριότητα στα νοµικά πρόσωπα ή
στις νοµικές οντότητες του άρθρου 45.
Με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου ορίζεται ο φο-

ρολογικός συντελεστής που επιβάλλεται στα κέρδη από
επιχειρηµατική δραστηριότητα των αγροτικών συνεταιρι-
σµών και των οµάδων παραγωγών.
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου προβλέπεται η

διαδικασία πίστωσης του φόρου που παρακρατήθηκε
στις πληρωµές του άρθρου 62 έναντι του οφειλόµενου
φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών ο-
ντοτήτων.
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ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΗΓΗ

Άρθρο 59
Φορολόγηση στην πηγή

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 59 ο-
ρίζονται τα πρόσωπα που υποχρεούνται να παρακρατούν
φόρο σύµφωνα µε το σύστηµα φορολόγησης στην πηγή.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

ορίζεται ότι το πρόσωπο που καταβάλλει εισόδηµα από
µισθωτή εργασία φέρει και την ευθύνη παρακράτησης
και απόδοσής του στο κράτος. Εάν δεν διενεργηθεί η
προβλεπόµενη παρακράτηση τότε ο υπόχρεος θα κατα-
βάλλει τον µη παρακρατηθέν φόρο µαζί µε τα τυχόν προ-
βλεπόµενα πρόστιµα και ποινές.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού

ορίζεται, ότι απαλλασσόµενο από το φόρο εισόδηµα δεν
υπόκειται σε παρακράτηση.

Άρθρο 60
Φορολογικός συντελεστής

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 60 ο-
ρίζεται η παρακράτηση φόρου στο µηνιαίο εισόδηµα από
µισθωτή εργασία και συντάξεις µετά από προηγούµενη
αναγωγή του σε ετήσιο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

ορίζονται οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στο ει-
σόδηµα από µισθωτή εργασία που αποκτούν οι αξιωµατι-
κοί και το κατώτερο πλήρωµα που υπηρετεί σε πλοία του
εµπορικού ναυτικού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού

ορίζεται ότι ο φόρος που παρακρατείται σύµφωνα µε τις
προηγούµενες παραγράφους µειώνεται κατά 1,5 % κατά
την παρακράτησή του.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού

παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών
να καθορίζει µε απόφασή του τον τρόπο αναγωγής του
µηνιαίου εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και συντά-
ξεις σε ετήσιο, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 61
Υπόχρεοι σε παρακράτηση

Με τις διατάξεις του άρθρου 61 ορίζονται οι υπόχρεοι
σε παρακράτηση φόρου, οι οποίοι προβαίνουν σε πληρω-
µές σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 62.

Άρθρο 62
Πληρωµές υποκείµενες σε παρακράτηση

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 62 ο-
ρίζονται οι περιπτώσεις πληρωµών (µερίσµατα, τόκοι, δι-
καιώµατα, αµοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, καταβολή α-

σφαλίσµατος)) που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου.
Σηµειώνεται επίσης ότι υποκείµενη σε παρακράτηση εί-
ναι και η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από µε-
ταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε τι άρθρο 41.
Στην περίπτωση αυτή υπόχρεος σε παρακράτηση όπως
ορίζεται στο προηγούµενο άρθρο είναι ο συµβολαιογρά-
φος. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι οι αµοιβές για υπηρεσίες που παρέχουν νο-
µικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες δεν υπόκεινται σε
παρακράτηση µε εξαίρεση την παροχή τους προς τους
φορείς γενικής κυβέρνησης σύµφωνα µε την παράγρα-
φο 2 του άρθρου 64. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου

ορίζεται ότι το νοµικό πρόσωπο ή η νοµική οντότητα που
δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα και
λαµβάνει αµοιβές για υπηρεσίες υπόκειται σε παρακρά-
τηση φόρου, εκτός αν επιλέξει να φορολογηθεί ως εάν
είχε µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα. Στην τελευταία
περίπτωση το εισόδηµα της θα υπόκειται σε φόρο εισο-
δήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών οντοτήτων και
κατά τούτο θα δύναται να εκπέσει τις σχετικές επιχειρη-
µατικές δαπάνες που συνδέονται µε τις υπηρεσίες αυ-
τές. 

Άρθρο 63
Απαλλαγή για ορισµένες ενδοοµιλικές πληρωµές

Με το παρόν άρθρο ευθυγραµµίζεται πλήρως η εθνική
νοµοθεσία µε τις Οδηγίες 90/435/ΕΟΚ, 2009/133/ΕΚ,
2003/49/ΕΚ.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 63 ο-

ρίζεται η φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των ενδο-
οµιλικών µερισµάτων που καταβάλλονται σε νοµικά πρό-
σωπα, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πλη-
ρούνται προκειµένου να τύχουν της απαλλαγής τα πιο
πάνω εισοδήµατα που αποκτούν τα εν λόγω πρόσωπα
κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας Μητρικών-Θυγατρικών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

ορίζεται η φορολογική µεταχείριση (απαλλαγή) των τό-
κων και δικαιωµάτων (royalties) που καταβάλλονται σε
νοµικά πρόσωπα, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει
να πληρούνται προκειµένου να τύχουν της απαλλαγής
τα πιο πάνω εισοδήµατα κατ’ εφαρµογή της Οδηγίας
2003/49/ΕΚ (τόκοι και δικαιώµατα που καταβάλλονται
µεταξύ συνδεδεµένων επιχειρήσεων).

Άρθρο 64
Συντελεστές παρακράτησης φόρου

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 64 ο-
ρίζονται οι συντελεστές παρακράτησης φόρου στις περι-
πτώσεις πληρωµών µερισµάτων, τόκων, δικαιωµάτων, α-
µοιβών για τεχνικές υπηρεσίες, κ.λπ..
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου

ορίζονται οι περιπτώσεις παρακράτησης φόρου κατά την
προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών από φορείς γενικής κυ-
βέρνησης. 
Με τις διατάξεις των παραγράφου 3 ορίζονται οι περι-

πτώσεις εξάντλησης της φορολογικής υποχρέωσης των
εισοδηµάτων που αποκτούν οι δικαιούχοι επί των οποίων
διενεργείται παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε τις πα-
ραγράφους 1 και 2 του ίδιου άρθρου. 
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Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται το δικαίω-
µα πίστωσης του παρακρατηθέντος φόρου έναντι του ο-
φειλόµενου φόρου από επιχειρηµατική δραστηριότητα ή
του φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώπων και νοµικών
οντοτήτων, στις περιπτώσεις που η παρακράτηση φό-
ρου, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του ιδίου άρ-
θρου, δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των δικαι-
ούχων.
Τέλος µε την παράγραφο 5 παρέχεται εξουσιοδότηση

στον Υπουργό Οικονοµικών να καθορίσει µε απόφαση
του τον τρόπο και το χρόνο απόδοσης των παρακρατού-
µενων φόρων που προβλέπονται, καθώς και το περιεχό-
µενο της σχετικής δήλωσης και κάθε άλλο συναφές θέ-
µα.

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ 
ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ

Τα άρθρα 65 και 66 µεταφέρονται από το ισχύον νοµο-
θετικό πλαίσιο και µε την εφαρµογή των κανόνων που
θέτουν ενισχύεται έµµεσα και η διοικητική συνεργασία,
καθώς και η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των φορο-
λογικών διοικήσεων.

Άρθρο 65
Κράτη µη συνεργάσιµα στο φορολογικό τοµέα και 

κράτη µε προνοµιακό φορολογικό καθεστώς

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 65 κα-
θορίζεται η έννοια του κράτους για την εφαρµογή των ο-
ριζοµένων στο κεφάλαιο αυτό.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 καθορίζεται η έν-

νοια της σύµβασης διοικητικής συνδροµής.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ορίζονται οι προϋ-

ποθέσεις για τον καθορισµό των µη συνεργάσιµων κρα-
τών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 παρέχεται εξου-

σιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών για τον καθορι-
σµό των µη συνεργάσιµων κρατών, λαµβάνοντας υπόψη
τις διεθνείς πρακτικές σχετικά µε τη διοικητική συνεργα-
σία για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών κατά
τα πρότυπα του ΟΟΣΑ. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ρυθµίζεται ο χρό-

νος έναρξης εφαρµογής των διατάξεων του άρθρου αυ-
τού.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 καθορίζονται τα

ειδικά προνοµιακά καθεστώτα σε κράτη εκτός Ελλάδας,
για την εφαρµογή των προβλέψεων του άρθρου αυτού,
ακολουθώντας διεθνή πρότυπα για τη διαπίστωση της
πραγµατικής ή µη φορολόγησης.

Άρθρο 66
Ελεγχόµενες αλλοδαπές εταιρείες (ΕΑΕ)

Με τις διατάξεις του άρθρου 66 η εσωτερική φορολο-
γική νοµοθεσία προσαρµόζεται στις υποδείξεις/οδηγίες
του Ψηφίσµατος του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2010
για το συντονισµό των κανόνων περί ελεγχόµενων αλ-
λοδαπών εταιριών (ΕΑΕ) και περί υποκεφαλαιοποίησης
εντός της ΕΕ (2010/C 156/01) αλλά και της Ανακοίνωσης
της Επιτροπής (COM (2007) 785), µε την οποία συστήνε-

ται η εφαρµογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον
τοµέα της άµεσης φορολογίας εντός της Ε.Ε. και όσον
αφορά τρίτες χώρες µε Κανόνες για τις ελεγχόµενες
αλλοδαπές Εταιρείες (ΕΑΕ).
Συγκεκριµένα, εισάγονται για πρώτη φορά στο εσωτε-

ρικό δίκαιο κανόνες για την αποτροπή της φοροαποφυ-
γής των εγχώριων εταιρειών µέσω της µεταφοράς των
εσόδων σε θυγατρικές που βρίσκονται σε χώρες µε χα-
µηλή φορολογία και όπως κρίθηκε από το ΔΕΕ, οι κανό-
νες ΕΑΕ είναι κατά κανόνα αποτελεσµατικοί για την επί-
τευξη του εν λόγω στόχου.

Το πεδίο εφαρµογής των κανόνων αυτών ορίζεται γε-
νικά µε αναφορά σε κριτήρια που αφορούν τον έλεγχο,
το ικανοποιητικό επίπεδο φορολόγησης, τη δραστηριό-
τητα και τον τύπο εσόδων των ΕΑΕ.
Σηµειώνεται ότι ουσιώδους σηµασίας για την εξασφά-

λιση της αποτελεσµατικότητας και εφαρµογής των ανω-
τέρω αντικαταχρηστικών µέτρων αποτελεί η διοικητική
συνεργασία µέσω Σ.Α.Δ.Φ. και της κοινοτικής Οδηγίας
ΕΕ 2011/16/Ε.Ε..
Ανάλογες διατάξεις κανόνων ΕΑΕ εφαρµόζουν και άλ-

λα κράτη-µέλη της Ε.Ε. όπως ενδεικτικά αναφέρουµε
Γερµανία, Γαλλία, Η.Β. Σουηδίας, Πορτογαλία, Γαλλία,
Δανία, Φινλανδία, και Ιταλία.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 66 εισάγονται διατάξεις περί

ελεγχόµενων αλλοδαπών εταιρειών (Controlled Foreign
Companies) που αφορούν στην συµπερίληψη στο φορο-
λογητέο εισόδηµα µη διανεµηθέντος εισοδήµατος νοµι-
κού προσώπου ή νοµικής οντότητας που είναι φορολογι-
κός κάτοικος άλλης χώρας, εφόσον συντρέχουν σωρευ-
τικά οι προϋποθέσεις, όπως ορίζονται στο άρθρο αυτό.
Επιπλέον ορίζεται ότι σε περίπτωση που το νοµικό

πρόσωπο ή η νοµική οντότητα είναι φορολογικός κάτοι-
κος κράτους µέλους της Ε.Ε. ή κάτοικος χώρας που είναι
συµβαλλόµενο µέρος της συµφωνίας για τον Ε.Ο.Χ. και
υφίσταται συµφωνία ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλο-
γης µε την ανταλλαγή πληροφοριών, κατόπιν αιτήσεως
που προβλέπεται στην οδηγία 2011/16/Ε.Ε, δεν εφαρµό-
ζονται οι διατάξεις περί ελεγχόµενων αλλοδαπών εται-
ρειών εκτός εάν η εγκατάσταση ή η οικονοµική δραστη-
ριότητα του νοµικού προσώπου ή της νοµικής οντότητας
πληροί τις προϋποθέσεις επίπλαστης κατάστασης ή σει-
ράς επίπλαστων καταστάσεων που δηµιουργήθηκαν µε
ουσιαστικό σκοπό την αποφυγή φορολογίας.

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ

Άρθρο 67
Υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος

φυσικών προσώπων

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η υποχρέωση δήλωσης
όλων των εισοδηµάτων που αποκτά ο φορολογούµενος
φυσικό πρόσωπο µε ηλεκτρονικό τρόπο, εκτός από εξαι-
ρετικές περιπτώσεις που καθορίζονται µε υπουργική α-
πόφαση στις οποίες επιτρέπεται η υποβολή σε έγχαρτη
µορφή.
Στην παράγραφο 3 ορίζεται ο χρόνος υποβολής της

δήλωσης, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης, τα
δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε τη δήλωση και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. 
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Άρθρο 68
Υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών

προσώπων και νοµικών οντοτήτων

Στο άρθρο αυτό προβλέπεται η υποχρέωση δήλωσης
όλων των εισοδηµάτων που αποκτούν νοµικά πρόσωπα
και νοµικές οντότητες, ο χρόνος υποβολής της δήλωσης
και δίδεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµικών
να καθορίσει τον τρόπο, το χρόνο, τον τύπο και το περιε-
χόµενο των δηλώσεων. 

Άρθρο 69
Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα που αποκτούν φυσικά πρόσωπα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 69 ο-
ρίζεται ο τρόπος µε τον οποίο βεβαιώνεται βάσει της ε-
τήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος και βάσει των
λοιπών τίτλων βεβαίωσης του φόρου, ποσό ως ποσοστό
του φόρου που προκύπτει από τους βεβαιωτικούς αυ-
τούς τίτλους για το φόρο που αναλογεί στο εισόδηµα
του διανυόµενου φορολογικού έτους.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού ορίζονται οι

περιπτώσεις για τις οποίες δεν βεβαιώνεται προκαταβο-
λή φόρου.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού ορίζεται ο

τρόπος µε τον οποίο η Φορολογική Διοίκηση προβαίνει
στη βεβαίωση του προκαταβλητέου ποσού φόρου στην
περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί δήλωση.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού ορίζεται ο

προκαταβλητέος φόρος για τις αµοιβές των αρχιτεκτό-
νων και µηχανικών.
Με τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου

5 του άρθρου αυτού ορίζεται η οφειλή του προκαταβλη-
τέου φόρου επί των δικηγορικών αµοιβών µε συντελε-
στή, οι περιπτώσεις για τις οποίες δεν υπολογίζεται και
δεν αποδίδεται προκαταβλητέος φόρος επί των αµοιβών
αυτών, η υποχρέωση παρακράτησης και ο υπολογισµός
του φόρου κατά την καταβολή µερισµάτων από δικηγορι-
κούς συλλόγους, ταµείο συνεργασίας ή διανεµητικό λο-
γαριασµό σε δικηγόρους, καθώς και η υποβολή των στοι-
χείων που αποδεικνύουν το ύψος της δικηγορικής αµοι-
βής. Με την περίπτωση ε΄ της ίδιας παραγράφου ορίζε-
ται, ότι µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθο-
ρίζονται ο τύπος, το περιεχόµενο, ο τρόπος υποβολής
της δήλωσης και καταβολής του φόρου και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων
της παραγράφου αυτής.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι µε

αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να ορίζε-
ται ότι η προκαταβολή υπολογίζεται µε άλλον τρόπο, κα-
θώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρ-
µογή των διατάξεων του άρθρου αυτού.

Άρθρο 70
Μείωση προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµατική
δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα

Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 70 ο-
ρίζεται, ότι ο φορολογούµενος µπορεί να ζητήσει µε αί-
τησή του τη µείωση του προκαταβλητέου φόρου που βε-
βαιώθηκε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 για τις περι-
πτώσεις που έχουµε µείωση του εισοδήµατος άνω του

25%. Επίσης, ορίζεται το τι λαµβάνεται ενδεικτικά υπό-
ψη προκειµένου για την εκτίµηση της µείωσης του εισο-
δήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου αυτού

ορίζεται πως ο φορολογούµενος µπορεί να καταβάλει
τις ληξιπρόθεσµες απαιτητές δόσεις του φόρου για τις
περιπτώσεις της προηγούµενης παραγράφου. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού

ορίζεται ότι, αν γίνει νέα εκκαθάριση λόγω υποβολής
τροποποιητικής δήλωσης και µειωθεί ο φόρος, τότε µει-
ώνεται αναλόγως και η προκαταβολή του φόρου.

Άρθρο 71
Προκαταβολή του φόρου εισοδήµατος νοµικών 

προσώπων και νοµικών οντοτήτων

Με την παράγραφο 1 του άρθρου71 ορίζεται το ποσο-
στό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των νο-
µικών προσώπων και των νοµικών οντοτήτων. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 71 ορίζεται το ποσο-

στό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των προ-
σωπικών εταιρειών που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την
αλλοδαπή, των νοµικών προσώπων δηµοσίου ή ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που συστήθηκαν
στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαµβά-
νονται και τα κάθε είδους σωµατεία και ιδρύµατα, καθώς
και των κοινοπραξιών των προσωπικών εταιρειών. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 71 ορίζεται το ποσο-

στό της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος για τα
νέα νοµικά πρόσωπα κατά τα τρία (3) πρώτα οικονοµικά
έτη από τη δήλωση έναρξης των εργασιών τους.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 71 ορίζεται ο τρόπος

υπολογισµού του ποσοστού της προκαταβολής του φό-
ρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και των νοµι-
κών οντοτήτων.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 71 ορίζεται ο τρόπος

υπολογισµού του ποσοστού της προκαταβολής του φό-
ρου εισοδήµατος των νοµικών προσώπων και των νοµι-
κών οντοτήτων που έχουν τεθεί υπό εκκαθάριση.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 71 ορίζονται οι φό-

ροι που εκπίπτουν κατά τον υπολογισµό του ποσοστού
της προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος των νοµικών
προσώπων και των νοµικών οντοτήτων.
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 71 ορίζεται η αναλο-

γική εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 68 σχετικά µε
τη µείωση του προκαταβλητέου φόρου από επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα
και για τα νοµικά πρόσωπα και τις νοµικές οντότητες, κα-
θώς και η προθεσµία υποβολής της αίτησης για τη µείω-
ση του προκαταβλητέου ποσού φόρου. 
Με την παράγραφο 8 του άρθρου 71 ορίζεται η αναλο-

γική εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 5 και 6
του άρθρου 67 σχετικά µε την προκαταβολή του φόρου
εισοδήµατος από επιχειρηµατική δραστηριότητα που α-
ποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και για τα νοµικά πρόσωπα
και τις νοµικές οντότητες. 
Με την παράγραφο 9 του άρθρου 71 προβλέπεται η µη

βεβαίωση προκαταβολής σε βάρος των εταιρειών που
µετατρέπονται ή συγχωνεύονται µε τις διατάξεις του
ν.δ.1297/1972, του ν. 2166/1993, τις γενικές διατάξεις
του κ.ν. 2190/1920 ή του ν. 3190/1955 ή ειδικότερες δια-
τάξεις, καθόσον το προϋπάρχον νοµικό πρόσωπο παύει
να υφίσταται.
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Άρθρο 72
Μεταβατικές διατάξεις και έναρξη ισχύος

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 72 τίθεται η γενική
διάταξη για την έναρξη ισχύος των διατάξεων των άρ-
θρων 1 έως και 71 του νόµου αυτού η οποία καταλαµβά-
νει όλα τα εισοδήµατα που αποκτώνται και τις δαπάνες
που πραγµατοποιούνται κατά περίπτωση στα φορολογι-
κά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου του 2014. 
Στις επόµενες παραγράφους προβλέπονται ειδικές

διατάξεις για την έναρξη ισχύος ορισµένων άρθρων του
παρόντος Κώδικα.
Τέλος, στην παράγραφο 11 προβλέπεται µεταβατική

διάταξη για τα µη διανεµηθέντα ή κεφαλαιοποιηθέντα α-
ποθεµατικά των νοµικών προσώπων του άρθρου 45, τα
οποία προέρχονται από κέρδη που δεν φορολογήθηκαν
κατά το χρόνο που προέκυψαν, κατ’ εφαρµογή του
ν. 2238/1994 και των αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ ε-
ξουσιοδότηση αυτού. 

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Με το άρθρο 73 ενσωµατώνεται στο εσωτερικό µας δί-
καιο η Οδηγία 2013/13/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης
Μαΐου 2013 για την προσαρµογή ορισµένων Οδηγιών
στο τοµέα φορολογίας, λόγω της προσχώρησης της Δη-
µοκρατίας της Κροατίας. Ειδικότερα, τροποποιείται το
Παράρτηµα Α (Πίνακας Νοµικών Μορφών που αφορούν
στην Οδηγία Συγχωνεύσεων - Διασπάσεων), το Παράρ-
τηµα Α1 (Πίνακας Νοµικών Μορφών που αφορούν στην
Οδηγία Μητρικών - Θυγατρικών) και το Παράρτηµα Β (Πί-
νακας Φόρων) του ν. 2578/1998, προκειµένου να συµπε-
ριληφθούν σε αυτά οι τύποι εταιρειών και οι φόροι της
Κροατίας.
Με τις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου 74 αποσαφη-

νίζεται το άρθρο 2 του ν. 3986/2011 ώστε να µην δηµι-
ουργείται αµφιβολία ως προς το πεδίο εφαρµογής του.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 74 αποσαφηνίζονται

οι διαχειριστικές χρήσεις τις οποίες αφορά η ρύθµιση
του δευτέρου εδαφίου της παρ. 17 του άρθρου 11 του
ν. 4110/2013. 
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 74 αποσαφηνίζεται

το θεσµικό πλαίσιο λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτεί-
ας και Ελέγχου Παιγνίων.
Λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών και για

την αντιµετώπιση των επειγουσών αναγκών επίτευξης
των δηµοσιονοµικών στόχων και υλοποίησης του προϋ-
πολογισµού, κρίνεται σκόπιµο οι διατάξεις για την επιβο-
λή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης να έχουν προγενέ-
στερη εφαρµογή από το οικονοµικό έτος 2013, αντί του
2014 που είχε αρχικά προβλεφθεί. Επίσης, λόγω της α-
δυναµίας συνβεβαίωσής του µε το φόρο εισοδήµατος
στο ίδιο εκκαθαριστικό κατά το τρέχον οικονοµικό έτος,
ρυθµίζεται νοµοθετικά η ξεχωριστή βεβαίωσή του ειδικά
για το οικονοµικό έτος 2013 (παράγραφος 6 του άρθρου
74). 
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 74 µεταφέρεται η έ-

ναρξη ισχύος για το φορολόγηση κερδών από πωλήσεις
µετοχών ώστε να καταλαµβάνονται µετοχές που απο-
κτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 κα µετά. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις παραγράφου 8 του

άρθρου 74, ο φόρος της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/

1998 και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999 που
επιβάλλεται κατά την πώληση µετοχών εισηγµένων στο
Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο,
αντίστοιχα, αυξάνεται από δύο τοις χιλίοις (2%ο) σε
τριάµισι τοις χιλίοις (3,5%ο).
Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις στο άρθρο 68

του ν. 3601/2007 (παράγραφοι 9 και 10 του άρθρου 74)
βελτιώνονται επιµέρους πτυχές της ρύθµισης της ειδι-
κής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων. Ιδίως παρέχεται
η δυνατότητα ορισµού νοµικού προσώπου ως ειδικού εκ-
καθαριστή, πράγµα που σε ορισµένες περιπτώσεις ενδεί-
κνυται για την πιο αποτελεσµατική οργάνωση της ειδι-
κής εκκαθάρισης, περιγράφεται ενδεικτικά ο σκοπός της
εποπτείας της Τράπεζας της Ελλάδος επί της ειδικής εκ-
καθάρισης, καθώς και διευκολύνεται, υπό προϋποθέσεις,
η κοινοποίηση δικογράφων στους πιστωτές της ειδικής
εκκαθάρισης, η οποία κάποιες φορές έχει αποδειχθεί ε-
ξαιρετικά δυσχερής λόγω του όγκου των δικογράφων
και του αριθµού των πιστωτών.
Με το προτεινόµενο άρθρο 68Α του ν. 3601/2007 (πα-

ράγραφος 11 του άρθρου 74) σκοπείται η οργανωµένη
και ασφαλής διαχείριση του ενεργητικού της ειδικής εκ-
καθάρισης. Συνιστάται έτσι Επιτροπή Ειδικών Εκκαθαρί-
σεων, η οποία, ως γνωµοδοτικό όργανο των εκκαθαρίσε-
ων, θα παρέχει υποστήριξη στη λειτουργία τους εντός
του πλαισίου της αρµοδιότητάς της σύµφωνα µε αυτή τη
διάταξη. Συγκεκριµένα, η σύµφωνη γνώµη της Επιτρο-
πής θα απαιτείται για µεγάλης σηµασίας συναλλαγές ε-
ντασσόµενες στη διαχείριση του ενεργητικού της ειδι-
κής εκκαθάρισης, όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρά-
γραφο 2, ώστε οι αποφάσεις για αυτές τις συναλλαγές
να προκύπτουν από σύµπραξη του ειδικού εκκαθαριστή
και της Επιτροπής.
Με τις παραγράφους 12 και 13 του άρθρου 74 τροπο-

ποιείται ο ν. 3864/2010 που ρυθµίζει τη λειτουργία του
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας. Σκοπός του
Ταµείου είναι η διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής στα-
θερότητας µέσω της κεφαλαιακής ενίσχυσης καθώς και
η προστασία της αξίας της περιουσίας του Ταµείου, η α-
ποτελεσµατική διαχείριση των επενδύσεων καθώς και η
αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού στον τραπε-
ζικό τοµέα. Ο σκοπός αυτός θα πρέπει να ασκείται στο
πλαίσιο µιας ολοκληρωµένης στρατηγικής καθώς και του
εκάστοτε ισχύοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµο-
σιονοµικής Στρατηγικής του άρθρου 6Α του ν. 2362/1995
(Α΄ 247) και του εκάστοτε εγκεκριµένου Μνηµονίου Συ-
νεννόησης (Memorandum of Understanding) µεταξύ της
Ελληνικής Δηµοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Τράπεζας της Ελλάδος και των Παραρτηµάτων αυ-
τού, όπως επικαιροποιούνται σύµφωνα µε τις παραγρά-
φους 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 4046/2012 (Α΄ 28). Ε-
φόσον το Ταµείο ακολουθεί το προδιαγεγραµµένο πλαί-
σιο λειτουργίας του, οι αποφάσεις των οργάνων του τεκ-
µαίρονται σύµφωνες µε τον σκοπό του Ταµείου και το
δηµόσιο συµφέρον και θεωρούνται επωφελείς και συµ-
φέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο όσον
αφορά την ευθύνη, αστική και ποινική, των µελών του
Γενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς
και του προσωπικού του Ταµείου.
Με την παράγραφο 1 του άρθρου 75 τροποποιείται το

άρθρο 3 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων ενώ
µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου  τροποποιείται η
παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011.
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ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΥΓΕΙΑΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΑΛΛΑΓΗΣ, ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Άρθρο 76 
Θέµατα Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 76 παρέχεται η δυ-
νατότητα στο Παρατηρητήριο να παρέχει γνώµη επί των
σχεδίων των προϋπολογισµών των ΟΤΑ κατά το στάδιο
κατάρτισής τους, προκειµένου οι ΟΤΑ να διευκολυνθούν
στην εκπλήρωση του στόχου τους, που είναι η επίτευξη
ρεαλιστικών και ισοσκελισµένων προϋπολογισµών και α-
πολογισµών. Οι υποδείξεις του Παρατηρητηρίου λαµβά-
νονται υπόψη για την κατάρτιση του ενοποιηµένου προ-
ϋπολογισµού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που αποτυπώ-
νεται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής (ΜΠΔΣ).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 76 απλοποιείται το

περιεχόµενο και η διαδικασία κατάρτισης του Ο.Π.Δ., κα-
θώς το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα και το ετή-
σιο πρόγραµµα δράσης δεν αποτελούν µέρη του, αλλά
ωστόσο δύναται να τα αναζητά το Παρατηρητήριο από
τους ΟΤΑ ως πρόσθετα στοιχεία στο πλαίσιο της αξιολό-
γησης και του ελέγχου της εκτέλεσης του προϋπολογι-
σµού. Παράλληλα, µνηµονεύονται ρητά πλέον οι απλή-
ρωτες υποχρεώσεις και το οικονοµικό αποτέλεσµα (ισο-
ζύγιο) ως στοιχεία που πρέπει να αποτυπώνονται στο
Ο.Π.Δ., ενώ ο καθορισµός του «πλήρους» περιεχοµένου
του Ο.Π.Δ. ορίζεται, ρητά πλέον, ότι αποτελεί αντικείµε-
νο της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που αναφέρεται
στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013, όπως τροπο-
ποιείται µε την παρ. 4 του παρόντος άρθρου. Επίσης α-
ντιµετωπίζεται η καθυστέρηση αποστολής των Ο.Π.Δ. α-
πό τους ΟΤΑ, µε την πρόβλεψη κυρώσεων, οι οποίες δύ-
ναται να επιβληθούν µε απόφαση του Υπουργού Εσωτε-
ρικών, έπειτα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατη-
ρητηρίου. Επιπλέον, µε τον τεκµαρτό προσδιορισµό των
µηνιαίων στόχων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των υ-
πόχρεων φορέων που δεν έχουν αποστείλει εµπρόθε-
σµα Ο.Π.Δ., επιλύεται το ζήτηµα λειτουργίας του Παρα-
τηρητηρίου, δεδοµένου ότι αυτό, σύµφωνα µε το κανονι-
στικό πλαίσιο που το διέπει, θα πρέπει να παρακολουθεί
τους στόχους αυτούς σε κάθε περίπτωση, τόσο για την
ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας έκαστου ΟΤΑ ό-
σο και για την επίτευξη ουσιαστικά των δηµοσιονοµικών
στόχων που τίθενται για το σύνολο αυτών, σύµφωνα µε
το κάθε φορά ισχύον ΜΠΔΣ. 
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 76 διευκρινίζεται η

δυνατότητα του Παρατηρητηρίου να αξιολογεί τις προ-
βλέψεις των εσόδων που παρουσιάζουν οι ΟΤΑ τόσο

στον Ετήσιο Προϋπολογισµό τους όσο και στο Ο.Π.Δ.
που περιλαµβάνει τη µηνιαία οικονοµική στοχοθεσία, κα-
θώς και η ευχέρεια διατύπωσης προτάσεων τροποποίη-
σής τους στο πλαίσιο της διαδικασίας που προβλέπεται
στην παρ. 9 του άρθρου 266 και στην παρ. 10 του άρθρου
268 του ν. 3852/2010 (τριµηνιαίες εκθέσεις αποτελεσµά-
των εκτέλεσης του προϋπολογισµού).
Τέλος, µε την παράγραφο 4 του άρθρου 76 παρέχεται

εξουσιοδότηση, στους Υπουργούς Οικονοµικών και Ε-
σωτερικών να ρυθµίζουν, µε κοινή απόφαση, ζητήµατα
λειτουργίας του Παρατηρητηρίου (πχ. ελάχιστο περιεχό-
µενο του Κανονισµού Λειτουργίας του), καθώς και άλλα
αναγκαία θέµατα για την εφαρµογή του άρθρου 4 του
ν. 4111/2013, ενώ παράλληλα δίνεται η δυνατότητα µε-
τονοµασίας του ΟΠΔ σε περίπτωση που αυτό κρίνεται α-
παραίτητο ανάλογα µε το περιεχόµενό αυτού, το οποίο
καθορίζεται µε την ίδια απόφαση. 

Άρθρο 77
Προϋπολογισµός δήµων

Άρθρο 78
Προϋπολογισµός Περιφερειών

Με τα άρθρα 77 και 78 εξειδικεύεται το εύρος της ε-
ξουσιοδοτικής διάταξης για τις κοινές αποφάσεις των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών, που αφορούν
στις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισµών των δή-
µων και των περιφερειών αντιστοίχως, ενώ επιπλέον
βραχύνονται οι προθεσµίες στα στάδια της διαδικασίας
κατάρτισης και ψήφισής τους από τα συλλογικά όργανά
τους, αλλά και η προθεσµία ολοκλήρωσης του ελέγχου
νοµιµότητας που ασκεί επ’ αυτών η αρµόδια Αρχή. Ου-
σιαστικά επιδιώκεται η επίτευξη ρεαλιστικών και ισοσκε-
λισµένων προϋπολογισµών των ΟΤΑ, αλλά και η αποτρο-
πή προβληµάτων από τις καθυστερήσεις που δηµιουρ-
γούνται κατά την κατάρτιση, ψήφιση και έλεγχο του
προϋπολογισµού τους. Οι καθυστερήσεις αυτές οδηγούν
σε αδυναµία διενέργειας δαπανών απαραίτητων για τη
στοιχειώδη έστω λειτουργία των ΟΤΑ, αλλά και δαπανών
βαρύνουσας κοινωνικής σηµασίας, όπως η καταβολή
των επιδοµάτων κοινωνικής πρόνοιας στους δικαιού-
χους ή η µεταφορά µαθητών. Τέλος, προβλέπονται κυ-
ρώσεις για όσους δήµους ή περιφέρειες καθυστερούν να
ψηφίσουν και να αποστείλουν το σχέδιο του προϋπολο-
γισµού τους προς διατύπωση γνώµης από το Παρατηρη-
τήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ, καθώς και έ-
λεγχο, βάσει της γνώµης αυτής, από το Υπουργείο Εσω-
τερικών.

Άρθρο 79
Εκπόνηση πενταετούς επιχειρησιακού προγράµµατος

Η τροποποίηση που εισάγεται µε το άρθρο 79 εντάσ-
σεται στο ευρύτερο πλαίσιο επικαιροποίησης των διατά-
ξεων που αφορούν στους προϋπολογισµούς του πρώτου
και δεύτερου βαθµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ειδικότε-
ρα, το προτεινόµενο άρθρο έχει ως στόχο την επιτάχυν-
ση των σχετικών διαδικασιών µε την άρση δυσλειτουρ-
γιών και καθυστερήσεων που έχει διαπιστωθεί ότι δηµι-
ουργεί η σύνδεση των προϋπολογισµών µε τα Πενταετή
Επιχειρησιακά Προγράµµατα και τα Ετήσια Προγράµµα-
τα Δράσης. Ειδικά για τους δήµους, όµως, µε την προτει-
νόµενη διάταξη διατηρείται ως προϋπόθεση για την ψή-
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φιση και εκτέλεση του προϋπολογισµού, η κατάρτιση Τε-
χνικού Προγράµµατος, ώστε να υπάρχουν σε αυτόν οι
σχετικές προβλέψεις των πιστώσεων, µε τις οποίες θα α-
ντιµετωπιστούν και οι αντίστοιχες δαπάνες εκτέλεσης
των έργων.

Άρθρο 80 
Κατάργηση ειδικότητας σχολικών φυλάκων

Με την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέ-
σεων της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο πλαίσιο
εφαρµογής του προγράµµατος κινητικότητας και µε σκο-
πό τον εξορθολογισµό της διαχείρισης του ανθρωπίνου
δυναµικού.

Άρθρο 81 
Κατάργηση θέσεων κλάδου δηµοτικής αστυνοµίας

Με την παράγραφο 1 προτείνεται η κατάργηση των θέ-
σεων του κλάδου ΠΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας, ΤΕ Δηµοτι-
κής Αστυνοµίας, ΔΕ Δηµοτικής Αστυνοµίας και ΥΕ Δη-
µοτικής Αστυνοµίας, στο πλαίσιο εφαρµογής του προ-
γράµµατος κινητικότητας και µε σκοπό τον εξορθολογι-
σµό της διαχείρισης του ανθρωπίνου δυναµικού. Με την
παράγραφο 2 λαµβάνεται η απαιτούµενη ειδική µέριµνα
για ορισµένους από τους υπαλλήλους της παραγράφου
1, µε βάση κοινωνικά κριτήρια που επιβάλλουν την αυξη-
µένη προστασία από την Πολιτεία ειδικών κατηγοριών
πολιτών. Η παράγραφος 4 ρυθµίζει τα απαραίτητα ζητή-
µατα αναφορικά µε την άσκηση των σχετικών αρµοδιο-
τήτων. Επισηµαίνεται ότι η έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου είναι η 23η.9.2013.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 82 
Κατάργηση ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία
του προσωπικού της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης

και άλλες διατάξεις

Στο πλαίσιο της εξυγίανσης του εκπαιδευτικού συστή-
µατος της Χώρας και µε σκοπό την αναβάθµιση της τε-
χνικής εκπαίδευσης και την εναρµόνισή της µε τους στό-
χους της εθνικής οικονοµίας, καθώς και τη σύνδεσή της
µε την αγορά εργασίας και τη µείωση του πληθωρισµού
των ειδικοτήτων στην εκπαίδευση, σύµπτωµα στρεβλώ-
σεων του παρελθόντος, κρίνεται αναγκαία, µέσω των
παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου η κατάρ-
γηση των κλάδων του προσωπικού της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης που αναφέρονται στην προτεινόµενη ρύθ-
µιση.
Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εξορθολογισµού του

δηµοσίου τοµέα κρίνεται σκόπιµο, µέσω της παραγρά-
φου 5 του παρόντος άρθρου, τα δηµόσια Ι.Ε.Κ. να συνι-
στούν περιφερειακές υπηρεσίες, που αποτελούν αποκε-
ντρωµένες υπηρεσίες, της Γενικής Γραµµατείας Δια Βίου
Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων,
προκειµένου να εξυπηρετείται καλύτερα ο επιδιωκόµε-
νος σκοπός τους και να καταστεί η λειτουργία τους πε-
ρισσότερο εύρυθµη και αποτελεσµατική.

Έως και την κατάρτιση σχεδίου νόµου αναφορικά µε
τη ρύθµιση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης του εξωτε-
ρικού και την αντιµετώπιση όλων των ζητηµάτων που α-
φορούν στην οργάνωση και τη λειτουργία της, κρίνεται
σκόπιµη, µέσω της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου,
η παράταση λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων ελλη-
νόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ

Με τις διατάξεις των άρθρων 83 έως 87 επιδιώκεται η
προσαρµογή του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου για
την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδροµιών επί των οποί-
ων διεξάγεται στοίχηµα, ενόψει και της υπό εξέλιξη α-
ξιοποίησης των δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί του αµοι-
βαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, σύµφωνα µε το
ν. 4111/2013. Στο πλαίσιο αυτό σκοπείται η διαµόρφωση
ενός λειτουργικά αποδοτικού και ισόρροπου πλαισίου
λειτουργίας και ανάπτυξης της εν λόγω δραστηριότη-
τας. Ειδικότερα: 

Άρθρο 83
Πρόγραµµα Ιπποδροµιών

Με το άρθρο 83, ο Φορέας Ιπποδροµιών, όπου σαφώς
περιλαµβάνεται ο παραχωρησιούχος που προβλέπεται
από το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4111/2013, καθίσταται αρ-
µόδιος για την κατάρτιση του Γενικού Προγράµµατος Ιπ-
ποδροµιών, µε την επιφύλαξη των κανόνων ισοζυγισµού
και των αναγκαίων κριτηρίων (κατάταξης ίππων κ.λπ.)
που θα εξακολουθούν να καθορίζονται από την Φίλιππο
Ένωση Ελλάδος. Σύµφωνα µε την µέχρι σήµερα πρακτι-
κή, για κάθε ιπποδροµιακή ηµέρα θα εκδίδεται και Επίση-
µο Ηµερήσιο Πρόγραµµα Ιπποδροµιών, οµοίως µε από-
φαση του Φορέα Ιπποδροµιών. Η δηµοσιότητα του Γενι-
κού Προγράµµατος, µετά των τυχόν τροποποιήσεών
του, και του Επισήµου Ηµερήσιου Προγράµµατος θα συ-
νίσταται στην διαδικτυακή ανάρτησή τους στην ιστοσε-
λίδα του Φορέα Ιπποδροµιών.

Άρθρο 84
Έπαθλα Ιπποδροµιών

Με το άρθρο 84 ορίζεται, ότι ο Φορέας Ιπποδροµιών θα
καθορίζει το ύψος και τον τρόπο κατανοµής των επά-
θλων ανά ιπποδροµία, ενώ µε την δεύτερη παράγραφο
του ίδιου άρθρου προβλέπεται ότι, πέραν των ως άνω υ-
ποχρεωτικών επάθλων, ο Φορέας Ιπποδροµιών δύναται
να θεσµοθετεί και πρόσθετα βραβεία, είτε αυτοτελώς εί-
τε µέσω χορηγιών, τα οποία θα αποδίδονται απευθείας
από τον Φορέα στους εκάστοτε δικαιούχους.

Άρθρο 85
Κώδικας Ιπποδροµιών – Κανονισµός 

Προδιαγραφών Ιπποδρόµων

Με το άρθρο 85, προβλέπεται η έκδοση Κώδικα Ιππο-
δροµιών µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού, η οποία
θα θέτει το κανονιστικό πλαίσιο διεξαγωγής ιπποδρο-
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µιών στην Ελλάδα. Μέχρι την έκδοση νέου Κώδικα σύµ-
φωνα µε τις προτεινόµενες διατάξεις, εξακολουθεί να ι-
σχύει ο υφιστάµενος Κώδικας Ιπποδροµιών καθ’ ο µέτρο
δεν θίγεται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά
τα ειδικώς προβλεπόµενα στην δεύτερη παράγραφο του
εν λόγω άρθρου. Προβλέπεται τέλος και η έκδοση Κανο-
νισµού Προδιαγραφών Νέων Ιπποδρόµων µε απόφαση
του αρµοδίου Υπουργού, ο οποίος θα θέτει τις απαιτού-
µενες τεχνικές προδιαγραφές προς ίδρυση και λειτουρ-
γία νέων ιπποδρόµων στην Ελλάδα. Στην τελευταία πα-
ράγραφο του προτεινόµενου άρθρου, ρητώς διευκρινίζε-
ται ότι, σε κάθε περίπτωση, ο υπάρχων σε λειτουργία ιπ-
πόδροµος Μαρκόπουλου Μεσογαίας θεωρείται νοµίµως
αδειοδοτηµένος από πλευράς τεχνικών προδιαγραφών
στίβου και αναγκαίων εγκαταστάσεων για τις ανάγκες
διεξαγωγής ιπποδροµιών.

Άρθρο 86
Τροποποιούµενες διατάξεις

Άρθρο 87 
Καταργούµενες και τελικές διατάξεις

Με τα άρθρα 83 και 84, καταγράφονται οι αναγκαίως
τροποποιούµενες και καταργούµενες διατάξεις του α.ν.
399/1968 και του ν. 191/1975 που αφορούν στην Φίλιππο
Ένωση Ελλάδος, προκειµένου να συνάδουν µε το πλαί-
σιο που θέτουν οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου.
Περιλαµβάνονται, επίσης, στο ίδιο άρθρο διατάξεις που
διευκρινίζουν θέµατα αρµοδιότητας της Φιλίππου Ενώ-
σεως, προκειµένου να συνάδουν µε το πλαίσιο που θέ-
τουν οι προαναφερθείσες διατάξεις του παρόντος Κεφα-
λαίου. Τέλος, προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξε-
ων του παρόντος Κεφαλαίου, η οποία συνδέεται µε την
αντίστοιχη έναρξη ισχύος της συµβάσεως παραχωρήσε-
ως που προβλέπει το άρθρο 13 παρ. 7 του ν. 4111/2013. 

Άρθρο 88 
Τροποποιήσεις του ν.4152/2013

Mε το άρθρο 88 καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 2013
η περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Α.8. της παραγρά-
φου Α. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107). Η
προτεινόµενη τροποποίηση επιβάλλεται, αφενός από
την επιταγή του άρθρου 24 του Συντάγµατος αλλά και α-
πό τις υποχρεώσεις από τους νόµους 2039/1992 «Κύρω-
ση της Σύµβασης για την Προστασία της Πολιτιστικής
Κληρονοµιάς της Ευρώπης» και 3028/2002 «Προστασία
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονοµιάς» ως κίνητρο
για της προστασία, διατήρηση και προαγωγή της πολιτι-
στικής µας κληρονοµιάς αφετέρου λόγω του ιδιαιτέρου
καθεστώτος υπό το οποίο τα διατηρητέα κτίσµατα τε-
λούν και το οποίο παρεµποδίζει την πλήρη, αδιατάρακτη
και κατά προορισµό χρήση και εκµετάλλευση αυτών (βλ.
άρθρο 6 παρ. 3 επ. του ν. 4067/2012), µε συνέπεια η δια-
τήρηση, επισκευή και συντήρηση αυτών να είναι διοικητι-
κά πολυπλοκότερη και οικονοµικά δαπανηρότερη. Σε κά-
θε περίπτωση, η κατάργηση της διάταξης του ν.
4152/2013 δεν προκαλεί ουσιώδη µείωση των κρατικών
εσόδων, δεδοµένου ότι οι περιπτώσεις που καλύπτει εί-
ναι, κατά την εισηγητική έκθεση επί του νόµου αυτού
σχετικώς ολίγες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 89 
Διατάξεις για τις διαδικασίες του Α.Σ.Ε.Π.

Με το άρθρο 89 το ΑΣΕΠ, σε απόκριση των ιδιαίτερων
συνθηκών µε τις οποίες βρίσκεται αντιµέτωπη η Δηµόσια
Διοίκηση στην παρούσα δυσχερή συγκυρία, επιδιώκει µε
τις ακόλουθες νοµοθετικές ρυθµίσεις που αφορούν την
εφαρµογή των άρθρων 17 (Γραπτός Διαγωνισµός) και 18
(µε Σειρά Προτεραιότητας) του ν. 2190/1994, να επιτευ-
χθεί ευέλικτη και ταχεία κάλυψη των πιεστικών αναγκών
φορέων της Δηµόσιας Διοίκησης για προσωπικό, να εξυ-
πηρετηθεί ο παραπάνω σκοπός µε αποδοτικότερο και α-
ποτελεσµατικότερο τρόπο και να µην αποδυναµωθεί ο α-
ξιόπιστος και αξιοκρατικός χαρακτήρας των εφαρµοζό-
µενων διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί η µέγιστη δυ-
νατή αποδοχή τους εκ µέρους των συµµετεχόντων και
της κοινωνίας.

Άρθρο 90

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 90 προβλέπεται η
δυνατότητα κατάργησης και θέσεων ή κλάδων ή και ειδι-
κοτήτων σε υπουργεία, αυτοτελείς δηµόσιες υπηρεσίες,
αποκεντρωµένες διοικήσεις, Οργανισµούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθµού και λοιπά νο-
µικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου µε Κοινή Απόφαση του
Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και του οικείου Υ-
πουργού. Επίσης προβλέπεται και η δυνατότητα σύστα-
σης θέσεων στους ανωτέρω φορείς µε Κοινή Απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουρ-
γού. Η απόφαση αυτή περιβάλλεται µε όλες τις εγγυή-
σεις ορθολογικότητας και αξιοκρατίας, καθώς εκδίδεται
µε βάση τα πορίσµατα των εκθέσεων αξιολόγησης των
οργανικών µονάδων των φορέων και τα σχέδια στελέ-
χωσής τους. Και εκτός αυτής της άρτιας τεχνικής της
τεκµηρίωσης, η οποία λειτουργεί ως ασπίδα προστασίας
των υπαλλήλων από ενδεχόµενες αυθαιρεσίες και κακό-
βουλες σκοπιµότητες, η απόφαση νοµιµοποιείται και ως
πράξη εφαρµογής των πολιτικών που διαµορφώνονται
από το Κυβερνητικό Συµβούλιο Μεταρρύθµισης για τη
µεταρρύθµιση της δηµόσιας διοίκησης. Η εν λόγω ΚΥΑ
αποτελεί στην ουσία µια πράξη συλλογικής επιλογής και
ευθύνης της Κυβέρνησης, η οποία εγγράφεται στο πλαί-
σιο µιας ορθολογικά καταστρωµένης και κεντρικά σχε-
διασµένης πολιτικής για τη διοικητική µεταρρύθµιση.
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 90 συµπληρώνεται

το ισχύον νοµικό πλαίσιο της διαθεσιµότητας των δηµο-
σίων υπαλλήλων. Αντιλαµβανόµενος ότι το µείζον λει-
τουργικό πρόβληµα της διοίκησης δεν είναι ποσοτικό αλ-
λά κυρίως ποιοτικό και συνίσταται πρωτίστως στην ανορ-
θολογική κατανοµή του προσωπικού της, ο νοµοθέτης ει-
σάγει διατάξεις που εγγυώνται, προς όφελος του δηµο-
σίου συµφέροντος αλλά και των ίδιων των υπαλλήλων,
την αξιοκρατική και ορθολογική ανακατανοµή του. Δεδο-
µένων του υψηλού ρυθµού των αποχωρήσεων από το
δηµόσιο τοµέα, του περιορισµού των προσλήψεων και
της αναγκαίας προσαρµογής της διοίκησης στη δηµοσιο-
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νοµική συγκυρία, ο θεσµός της διαθεσιµότητας και της
κινητικότητας είναι αυτός που θα διασφαλίσει την εύ-
ρυθµη λειτουργία της και την ποιοτική αναβάθµισή της.
Ειδικότερα, στην προτεινόµενη διάταξη ρυθµίζεται και
θωρακίζεται νοµικά η επιλογή των υπαλλήλων που τίθε-
νται σε διαθεσιµότητα µετά την κατάργηση της οργανι-
κής τους θέσης. Η επιλογή αυτή διενεργείται κατόπιν α-
ποτίµησης και αντικειµενικής µοριοδότησης των προσό-
ντων τους, τυπικών και ουσιαστικών, συνεκτιµωµένης
της εργασιακής και διοικητικής εµπειρίας, της άσκησης
ειδικών καθηκόντων και της εργασιακής φυσιογνωµίας
του υπαλλήλου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, περαιτέρω,
στον τρόπο εισαγωγής του υπαλλήλου στον οικείο φο-
ρέα. Έτσι, εξασφαλίζεται η αυξηµένη µοριοδότηση όσων
έχουν εισαχθεί µετά από διαγωνισµό µε αξιοκρατικά κρι-
τήρια. Η αποτίµηση των ανωτέρω κριτηρίων αποτυπώνε-
ται σε σχετικό βαθµολογικό πίνακα από τα αρµόδια, σύµ-
φωνα µε το νόµο, Τριµελή Υπηρεσιακά Συµβούλια. Οι υ-
πάλληλοι που διαθέτουν τα λιγότερα προσόντα, όπως
αυτοί προκύπτουν κατά φθίνουσα σειρά από τον βαθµο-
λογικό πίνακα, τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Η
σύνθεση των Συµβουλίων αποτελεί πρόσθετη εγγύηση
ανεξαρτησίας και αµεροληψίας της διαδικασίας. Παράλ-
ληλα, στο νόµο προβλέπονται ρητά οι περιπτώσεις των
υπαλλήλων που εξαιρούνται από το καθεστώς της διαθε-
σιµότητας (προνοιακές εξαιρέσεις που αφορούν κυρίως
ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, προστάτες µονογονεϊκής οικογέ-
νειας κ.α.). Επίσης µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέ-
πεται ότι εφεξής η διάρκεια της διαθεσιµότητας δεν µπο-
ρεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες. Η τροποποίηση
αυτή του χρονικού ορίου εντός του οποίου µπορεί να πα-
ραµείνει ο υπάλληλος σε καθεστώς διαθεσιµότητας κρί-
νεται αναγκαία για την επίσπευση της σχετικής διαδικα-
σίας. Τέλος, παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση υ-
πουργικών αποφάσεων µε τις οποίες θα εξειδικεύονται
ζητήµατα εφαρµογής της παρούσης διάταξης.

Άρθρο 91

Με την παράγραφο 1 του άρθρου 91 επεκτείνεται η ε-
φαρµογή του ισχύοντος νοµικού καθεστώτος της υπο-
χρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς των δηµοσίων υπαλ-
λήλων στους υπαλλήλους των νοµικών προσώπων δηµο-
σίου δικαίου. Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η µετάταξη
ή µεταφορά των υπαλλήλων πρέπει να ανταποκρίνεται
στα ουσιαστικά και τυπικά τους προσόντα, όπως επίσης
και να λαµβάνει υπόψη τα περιγράµµατα θέσης, εφόσον
αυτά υπάρχουν, αλλά και τις τυχόν δηλώσεις προτίµη-
σής τους. Με αυτόν τον τρόπο, ενισχύεται η ορθολογική
και αποτελεσµατική λειτουργία του καινοφανούς θε-
σµού της υποχρεωτικής µετάταξης ή µεταφοράς των δη-
µοσίων υπαλλήλων καθώς υπηρετείται πρωτίστως ο στό-
χος της βέλτιστης αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναµι-
κού. 
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 91 διαµορφώνεται

πλήρως, διοικητικά και κανονιστικά, η κινητικότητα των
δηµοσίων υπαλλήλων. Η διάταξη αυτή υπηρετεί την αντί-
ληψη µιας δυναµικής και όχι στατικής διοίκησης, ικανής
να ανταποκρίνεται µε ευελιξία στις µεταβαλλόµενες
συνθήκες της διοικητικής πραγµατικότητας. Σκοπός εί-
ναι η µέγιστη δυνατή και λειτουργική αξιοποίηση του υ-
φιστάµενου προσωπικού, η οποία είναι και η αναγκαία

συνθήκη για τη βιωσιµότητα της διοίκησης και την παρο-
χή των καλύτερων δυνατών υπηρεσιών στον πολίτη. Η
κινητικότητα των υπαλλήλων διασφαλίζεται ότι αντιστοι-
χεί στην εργασιακή τους φυσιογνωµία και λαµβάνει υπό-
ψη τα περιγράµµατα θέσης και καθηκόντων τους, εφό-
σον αυτά υπάρχουν, καθώς και τις δηλώσεις προτίµησής
τους. Η διαδικασία της µετάταξης ή µεταφοράς των υ-
παλλήλων συντονίζεται κεντρικά από το Υπουργείο Διοι-
κητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης και η επιλογή των υπαλλήλων που θα µεταφερθούν
ή θα µεταταχθούν διενεργείται, βάσει τυπικών και ουσια-
στικών κριτηρίων, από τα αρµόδια Τριµελή Συµβούλια
των φορέων υποδοχής τους. Η περιβολή της διαδικασίας
µε όλες τις αναγκαίες εγγυήσεις ανεξαρτησίας, µε τις ο-
ποίες διασφαλίζεται ουσιαστικά ότι οι υπάλληλοι θα µε-
ταφερθούν ή µεταταχθούν στις θέσεις που συνάδουν µε
τα προσόντα τους, προς όφελος τόσο των ιδίων όσο και
των δηµοσίων υπηρεσιών, και η συντόµευση των σχετι-
κών προθεσµιών καθιστούν το θεσµό της κινητικότητας
ένα σύγχρονο, αξιοκρατικό και ευέλικτο εργαλείο για
την ορθολογική ανακατανοµή του προσωπικού της δηµό-
σιας διοίκησης. 

Άρθρα 92 έως 94

Με τα άρθρα 92 έως 94 προβλέπεται στο πλαίσιο της
επικείµενης εφαρµογής του νέου οργανογράµµατος του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης, η κατάργηση των αρµοδιοτήτων
των Τµηµάτων Κίνησης και Επισκευών που υπάγονται
στην Διεύθυνση Κρατικών Αυτοκινήτων και Επικοινω-
νιών. Με την παρούσα νοµοθετική ρύθµιση ορίζεται η µε-
ταφορά της άσκησης των εν λόγω αρµοδιοτήτων σε νέ-
ες υπηρεσίες /φορείς και η συνακόλουθη θέση του υφι-
στάµενου προσωπικού σε διαθεσιµότητα, µε δυνατότητα
αυτό να µεταφερθεί σύµφωνα µε τη διαδικασία της υπο-
παραγράφου Ζ. 1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012.
Οι µεταφερόµενες αρµοδιότητες αφορούν στη διαχεί-

ριση των Κυβερνητικών Οχηµάτων καθώς και στον έλεγ-
χο και συντονισµό της χρήσης, κίνησης, λειτουργίας και
συντήρησής τους, ώστε να διασφαλίζεται το δηµόσιο
συµφέρον ταυτόχρονα µε τον εξορθολογισµό του κό-
στους.
Ειδικότερα, µεταξύ των αρµοδιοτήτων συµπεριλαµβά-

νονται:
Α) Η διάθεση αυτοκινήτων και η συµµετοχή οδηγών

του ΥΔΙΜΗΔ σε αποστολές για την εξυπηρέτηση ξένων
επισήµων, σε συνεργασία µε το Υπουργείο Εξωτερικών,
Β) Η εξυπηρέτηση των αναγκών µετακίνησης κυβερνη-

τικών προσώπων, επισήµων, επικεφαλής οργανισµών (ό-
πως καθορίζονται µε την ΚΥΑ 129/2010(ΦΕΚ108/τ΄Β/4-2-
2010), από το στόλο των κρατικών αυτοκινήτων, µε τη
συµµετοχή των οδηγών του ΥΔΙΜΗΔ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 92 καθορίζονται οι Υπη-

ρεσίες / Φορείς στους οποίους µεταφέρονται οι εν λόγω
αρµοδιότητες. 
Με δεδοµένο ότι, βάσει της οικείας απόφασης του Κυ-

βερνητικού Συµβουλίου Μεταρρύθµισης (ΚΣΜ) για το
νέο Οργανόγραµµα του ΥΔΙΜΗΔ, οι ως άνω αρµοδιότη-
τες παύουν να ασκούνται από τα αντίστοιχα τµήµατα
του ΥΔΙΜΗΔ, προκύπτει ως ανάγκη, - λόγω της φύσης
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των αρµοδιοτήτων αυτών και των ιδιοτήτων των εξυπη-
ρετούµενων προσώπων - η µεταφορά και η άσκηση των
προαναφερόµενων αρµοδιοτήτων σε άλλες Υπηρεσίες /
Φορείς.
Το βασικό κριτήριο για τον προσδιορισµό των καταλ-

ληλότερων υπηρεσιών /φορέων για την άσκηση των εν
λόγω αρµοδιοτήτων είναι η συνάφεια των ασκούµενων
αρµοδιοτήτων της οικείας υπηρεσίας /φορέα µε τις εν
λόγω καταργούµενες για το ΥΔΙΜΗΔ και µεταφερόµενες
για τους προαναφερόµενους λόγους αρµοδιότητες. 
Επιπροσθέτως, κριτήρια για την επιλογή των συγκε-

κριµένων υπηρεσιών/ φορέων αποτελούν τα κριτήρια
της οικονοµικότητας και αποτελεσµατικότητας της δια-
κριτής άσκησης της αρµοδιότητας της κίνησης και συ-
ντήρησης των κυβερνητικών οχηµάτων, καθώς και της ύ-
παρξης ανάλογων υποδοµών.
Με βάση τα προαναφερόµενα κριτήρια, την εµπειρία

που έχει αποκτηθεί από την εφαρµογή των εν λόγω αρ-
µοδιοτήτων από τις Υπηρεσίες του ΥΔΙΜΗΔ και προκει-
µένου να εξασφαλίζεται 

• αποτελεσµατικός έλεγχος του στόλου των κυβερνη-
τικών οχηµάτων

• λιγότερα λειτουργικά έξοδα κίνησης και συντήρησης
• µικρότερο µοναδιαίο κόστος ανά αυτοκίνητο
• χαµηλότερο διοικητικό κόστος
και βάσει των κριτηρίων της συνάφειας, οικονοµικότη-

τας, αποτελεσµατικότητας και ύπαρξης ανάλογων υπο-
δοµών, οι επιλογές, υπηρεσιών/φορέων στις οποίες µε-
ταφέρονται οι αρµοδιότητες Κίνησης και Επισκευών Κυ-
βερνητικών Οχηµάτων είναι οι εξής:
α)Η αρµοδιότητα της εξυπηρέτησης των αναγκών µε-

τακίνησης κυβερνητικών προσώπων, επισήµων, επικεφα-
λής οργανισµών και λοιπών προσώπων, όπως καθορίζο-
νται από την ΚΥΑ 129/2534/2010 (ΦΕΚ 108β’), καθώς και
ο έλεγχος της σύννοµης τήρησης καθηκόντων και υπο-
χρεώσεων των οδηγών κρατικών αυτοκινήτων, ασκείται
πλέον από τις οικείες υπηρεσίες διοίκησης των Υπουρ-
γείων ή Φορέων στους οποίους ανήκουν τα πρόσωπα
που αναφέρονται στην ως άνω ΚΥΑ. (Σηµειώνεται ότι η
εξυπηρέτηση των αναγκών µετακίνησης των συζύγων α-
ποβιωσάντων Πρωθυπουργών που κατά τις διατάξεις της
παραγράφου 3, του άρθρου 15 της ανωτέρω ΚΥΑ εξυπη-
ρετούνταν µε υπηρεσιακά αυτοκίνητα του Υ.Δι.Μ.Η.Δ.,
συνεχίζει να ασκείται από το Υ.Δι.Μ.Η.Δ.).
β)Η αρµοδιότητα της διάθεσης αυτοκινήτων και οδη-

γών για την εξυπηρέτηση των αναγκών µετακίνησης ξέ-
νων επισήµων, θα πρέπει να µεταφερθεί στο Υπουργείο
Εξωτερικών. Το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει ανάλο-
γη συναφή εµπειρία και υπ’ αυτή την έννοια µπορεί να α-
σκήσει την εν λόγω αρµοδιότητα.
Άλλωστε, στον Οργανισµό του Υπουργείου Εξωτερι-

κών ενυπάρχει η Διεύθυνση Εθιµοτυπίας, (ν. 3566 ΦΕΚ
117/τ.Α΄/5-6-2007), η οποία καλύπτει - κατά πάγια δι-
πλωµατική πρακτική - και το αντικείµενο της διάθεσης
αυτοκινήτων για την εξυπηρέτηση ξένων αποστολών και
επισήµων προσκεκληµένων της Ελληνικής Κυβέρνησης.
γ)Το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη διαχειρίζεται το Συνεργείο ασκώντας κάθε αρµο-
διότητα που σχετίζεται µε την εξασφάλιση της κίνησης,
τη συντήρηση και την επισκευή των οχηµάτων (ανεφο-
διασµός σε καύσιµα και έλαια - λιπαντικά και παρακο-
λούθηση της κανονικής τους κατανάλωσης, εισήγηση
για την προµήθεια των αναγκαίων υλικών και ανταλλα-
κτικών Οχηµάτων), τη µέριµνα για τη συντήρηση και επι-

σκευή των οχηµάτων, καθώς και προµήθεια του αναγκαί-
ου για τη λειτουργία του συνεργείου µηχανολογικού ε-
ξοπλισµού κ.λπ.).
Το Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του

Πολίτη καλύπτει το σύνολο των προαναφερόµενων κρι-
τηρίων και κατά συνέπεια δύναται να συµπεριλάβει την
εν λόγω αρµοδιότητα παράλληλα µε την άσκηση των αρ-
µοδιοτήτων του στις προβλεπόµενες υπηρεσίες συνο-
δείας και προστασίας επισήµων. 
Ειδικότερα, η Ελληνική Αστυνοµία διαθέτει ήδη Υπη-

ρεσίες Συνοδείας Ασφαλείας και Προστασίας επισήµων
προσώπων καθώς επίσης και συνεργεία για τη συντήρη-
ση και επισκευή των οχηµάτων του. 
Παράλληλα, αναδεικνύεται ως συµφέρουσα επιλογή

από οικονοµικής άποψης αφού ήδη διαθέτει υποδοµές
και ασκεί απολύτως συναφείς αρµοδιότητες. Η συµπερί-
ληψη της αρµοδιότητας της κίνησης και επισκευής των
κρατικών αυτοκινήτων στο εν λόγω Υπουργείο οδηγεί
στο συµπέρασµα πιθανής δηµιουργίας οικονοµιών κλίµα-
κας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 93 καθορίζονται οι διαδι-

κασίες για τη θέση σε διαθεσιµότητα του προσωπικού ει-
δικότητας Οδηγών και Τεχνικού Προσωπικού των υφι-
στάµενων Τµηµάτων Κίνησης και Επισκευών της Διεύ-
θυνσης Κρατικών Αυτοκινήτων του ΥΔΙΜΗΔ. Παράλληλα
προβλέπεται η δυνατότητα µετάταξης του προσωπικού
αυτού σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου
Ζ.1 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012.
Με το άρθρο 94 καθορίζονται οι διαδικασίες διαγρα-

φής του στόλου των οχηµάτων του Υ.Δι.Μ.Η.Δ. και εγ-
γραφής τους στο εκάστοτε Υπουργείο ή Φορέα στον ο-
ποίο ανήκει το κατά περίπτωση εξυπηρετούµενο πρόσω-
πο, ενώ καθορίζονται και οι διαδικασίες παραχώρησης
του εξοπλισµού του Συνεργείου.
Το ίδιο άρθρο περιλαµβάνει της καταργούµενες διατά-

ξεις από την έναρξη ισχύος της παρούσας ρύθµισης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ -
ΠΟΙΝΕΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Άρθρο 95 
Ποινές φαρµακοποιών και κατόχων άδειας 

κυκλοφορίας σκευασµάτων

Άρθρο 96 
Ποινές συµβεβληµένων ιατρών και 

παρόχων υπηρεσιών υγείας

Άρθρο 97 
Ποινές συµβεβληµένων φυσιοθεραπευτών

Άρθρο 98 
Ποινές Ιατρών Ε.Σ.Υ.

Με τα άρθρα 95 έως 98 επιχειρείται η µεταρρύθµιση
του πλαισίου των προβλεποµένων ποινών και κυρώσεων
σε περίπτωση παραβάσεως από µέρους των φαρµακο-
ποιών, ιατρών και λοιπών συµβεβληµένων µε τον ΕΟ-
ΠΥΥ παρόχων των υποχρεώσεών τους. Η ως άνω µεταρ-
ρύθµιση κινείται µε φορά προς την αυστηρότερη µετα-
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χείριση τέτοιων καταχρηστικών συµπεριφορών και µε α-
πώτερο αλλά πρωταρχικό σκοπό την εξάλειψη των προ-
κλητικών φαινοµένων, την εξυγίανση του χώρου της υ-
γείας και, κατ΄ επέκταση, την προάσπιση των δικαιωµά-
των των ασφαλισµένων πολιτών και τη διασφάλιση της
ορθής αξιοποίησης της οικονοµικής συµµετοχής τους
για την προαγωγή και ανάπτυξη των παρεχοµένων υπη-
ρεσιών υγείας. Οι προτεινόµενες ρυθµίσεις αντανα-
κλούν την ισχυρή βούληση και αποφασιστικότητα να τε-
θεί οριστικό τέλος σε παράνοµες και δόλιες συµπεριφο-
ρές που κατά καιρούς έχουν σηµειωθεί και που αποτε-
λούν εθνική κλοπή. Απέναντι σε τέτοιου είδους φαινόµε-
να δε χωρεί καµία επιείκεια, αλλά αντιθέτως η Πολιτεία
οφείλει να σκληρύνει τη στάση της, να εντείνει τους
σχετικούς ελέγχους και να αυστηροποιήσει το πλαίσιο
των επιβαλλόµενων ποινών και κυρώσεων, ώστε να απο-
τρέψει την επανάληψη τέτοιων βλαπτικών και παράνο-
µων φαινοµένων που κατά καιρούς έχουν βλάψει το κοι-
νό καλό και έχουν µετατρέψει το ύψιστο αγαθό της υγεί-
ας σε προϊόν «παραεµπορίου» και πηγή παράνοµου
πλουτισµού. Είναι γνωστό ότι η διακίνηση φαρµακευτι-
κών ειδών µέσω διαδικτύου εµπεριέχει πολλαπλούς κιν-
δύνους για την υγεία, όπως για παράδειγµα πλαστότητα
φαρµάκων, αδιευκρίνιστες πηγές τροφοδοσίας κ.λ.π.. Υ-
πάρχει πληθώρα σχετικών επισηµάνσεων από τον Πα-
γκόσµιο Οργανισµό Υγείας (Π.Ο.Υ.), τον Ε.Μ.Ε.Α. και
τον Εθνικό οργανισµό Φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.), όπως και από
ολόκληρη την επιστηµονική κοινότητα. Επιπλέον οι υπο-
χρεώσεις της χώρας για αυστηρούς κανόνες φαρµακοε-
παγρύπνησης και η ανάγκη ιχνηλασιµότητας των φαρµά-
κων επιβάλλουν τη θέσπιση της συγκεκριµένης νοµοθε-
τικής διατάξεως, που θα αποτρέψει την εξέλιξη και ανά-
πτυξη του επικίνδυνου αυτού φαινοµένου. 

Άρθρο 99
Πειθαρχικά Συµβούλια Ιατρικών Συλλόγων

Με τη νοµοθεσία περί απελευθέρωσης της άσκησης
του ιατρικού επαγγέλµατος, οι ιατροί δύνανται να α-
σκούν το επάγγελµά τους σε Ιατρικό Σύλλογο, διαφορε-
τικό από αυτόν της εγγραφής τους, µε αποτέλεσµα στις
περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωµάτων αρµοδιότητα
για την εκδίκαση των υποθέσεων να έχει ο Ιατρικός Σύλ-
λογος εγγραφής και όχι εκείνος, στα πλαίσια αρµοδιότη-
τας του οποίου ασκεί ο ιατρός το επάγγελµα του και
προφανώς εντός του οποίου τελείται η πειθαρχική παρά-
βαση. Με το άρθρο 99 επεκτείνεται η κατά τόπον αρµο-
διότητα των Πειθαρχικών Συµβουλίων των Ιατρικών Συλ-
λόγων, στα όρια των οποίων ασκεί ο ιατρός την επαγ-
γελµατική του δραστηριότητα και τελείται το πειθαρχικό
παράπτωµα, ανεξάρτητα από την αρχική εγγραφή του
ιατρού σε άλλο Σύλλογο. Επίσης αναπροσαρµόζεται το
ποσό προστίµου που µπορεί να επιβληθεί στις περιπτώ-
σεις ελαφρών παραπτωµάτων από τον ίδιο τον Πρόεδρο,
το οποίο ανταποκρινόταν στις τιµές του έτους 1957, δεν
κρίνεται ωστόσο ικανοποιητικό για τα σηµερινά δεδοµέ-
να.

Άρθρο 100 
Εφαρµογή µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής

Στο σηµερινό αυστηρό δηµοσιονοµικό περιβάλλον, η
ανάγκη προστασίας της δηµόσιας υγείας, µε την παράλ-
ληλη τήρηση των συµβατικών υποχρεώσεων της χώρας

και η ανάγκη καταπολέµησης της σπατάλης επιτάσσουν
τον άµεσο εξορθολογισµό των δαπανών του ΕΟΠΥΥ,
σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο του προϋπολογισµό. Με το
άρθρο 100 επιδιώκεται η κατά το δυνατόν ταχύτερη εξο-
µάλυνση των συνθηκών λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, χωρίς
ταυτόχρονα να θίγονται τα ασφαλιστικά δικαιώµατα και
οι παροχές των ασφαλισµένων πολιτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Άρθρο 101 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.)

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η
χώρα µας, και ειδικότερα αυτών που έχει αναλάβει το Υ-
πουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας, έχει προβλεφθεί από το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
ένα σχέδιο δράσης για την ενοποίηση των διαδικασιών
είσπραξης φόρων και ασφαλιστικών εισφορών. Η εν λό-
γω υποχρέωση συνιστά υψηλής προτεραιότητας δράση
και συνδέεται άµεσα µε το στρατηγικό στόχο της κατα-
πολέµησης της εισφοροδιαφυγής. Η βελτίωση και ενί-
σχυση των διαδικασιών είσπραξης των ασφαλιστικών ει-
σφορών και γενικότερα των οφειλών προς τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης συνιστά κρίσιµης σηµασίας παρά-
µετρο, µε την οποία προσδοκάται η δηµιουργία µίας ι-
σχυρής οικονοµικής βάσης για το σύστηµα κοινωνικής α-
σφάλισης, καθώς θα συµβάλλει σηµαντικά στην αύξηση
των εσόδων των ασφαλιστικών οργανισµών. 
Το σχέδιο δράσης για την παρούσα µεταρρύθµιση πε-

ριλαµβάνει πέντε επιµέρους στάδια:
Α. την προετοιµασία των υπηρεσιών για την εφαρµογή

της µεταρρύθµισης.
Β. την άµεση ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης

ληξιπρόθεσµων οφειλών των ασφαλιστικών οργανισµών
ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Γ. την ενδυνάµωση της εισπρακτικής ικανότητας του Ι-

ΚΑ – ΕΤΑΜ µέχρι την 1/4/2014.
Δ. την ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης ληξιπρό-

θεσµων οφειλών των ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ
µε αυτή της φορολογικής διοίκησης µέχρι την 1/7/2016.
Ε. την πλήρη ενσωµάτωση στη φορολογική διοίκηση

και ενοποίηση της διαδικασίας είσπραξης φορολογικών
και ασφαλιστικών εισφορών µέχρι την 1/7/2017. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση υλοποιείται το δεύτερο

στάδιο της µεταρρύθµισης, δηλαδή η ενοποίηση της δια-
δικασίας είσπραξης ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφει-
λών των ασφαλιστικών οργανισµών ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ,
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, µε τη δηµιουργία του Κέντρου Είσπραξης
Ασφαλιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), το οποίο θα αναλάβει
άµεσα την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών
εισφορών και λοιπών οφειλών των ανωτέρω ασφαλιστι-
κών οργανισµών, και τη θέσπιση ενιαίου νοµοθετικού
πλαισίου είσπραξης των καθυστερούµενων ασφαλιστι-
κών οφειλών.
Συγχρόνως, µε τη θέσπιση της προτεινόµενης ρύθµι-

σης επιλύονται µία σειρά σοβαρών ζητηµάτων που µέχρι
σήµερα καθιστούσαν την είσπραξη των καθυστερούµε-
νων ασφαλιστικών εισφορών και των λοιπών οφειλών
προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς εξαιρετικά σύν-
θετη, και πολλές φορές ανεφάρµοστη.
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Τα κύρια προβλήµατα στη διαδικασία είσπραξης των α-
σφαλιστικών οφειλών εντοπίζονται στην ύπαρξη σηµα-
ντικών διαφορών µεταξύ των ασφαλιστικών οργανισµών
στη διαδικασία είσπραξης των καθυστερούµενων ασφα-
λιστικών οφειλών, µε ορισµένους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς να ακολουθούν σύνθετες και χρονοβόρες διαδι-
κασίες, ενώ σε άλλους να µην υπάρχει σχετικό νοµοθε-
τικό πλαίσιο.
Ειδικότερα, το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ακολουθεί µία διαδικασία

είσπραξης ασφαλιστικών εισφορών µε δύο διακριτά στά-
δια : στο πρώτο στάδιο γίνεται η βεβαίωση της οφειλής
µε τη σύνταξη από τα αρµόδια όργανα της καταλογιστι-
κής πράξης (ΠΕΕ, ΠΕΠΤ, ΠΕΠΕΕ, ΠΕΠΑΕ), και η οποία
αποτελεί τη βεβαίωση της οφειλής σε ευρεία έννοια. Στο
δεύτερο στάδιο γίνεται η σύνταξη του χρηµατικού κατα-
λόγου (άρθρο 108 του Κανονισµού Ασφάλισης), και η τα-
µειακή βεβαίωση της οφειλής που αποτελεί την βεβαίω-
ση της οφειλής σε στενή έννοια. Μετά την βεβαίωση της
οφειλής σε στενή έννοια είναι δυνατή η είσπραξη της ο-
φειλής σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Ε-
σόδων – ΚΕΔΕ (Ν.Δ. 356/1974), ενώ αρµόδια όργανα για
τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης είναι οι Ταµει-
ακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ.
Αντίστοιχη µε τη διαδικασία που προβλέπεται για το Ι-

ΚΑ – ΕΤΑΜ είναι και η διαδικασία είσπραξης των καθυ-
στερούµενων ασφαλιστικών οφειλών που ακολουθεί ο
ΟΑΕΕ, µε την έκδοση καταλογιστικής πράξης (ΠΕΕΠΤ)
από τα αρµόδια όργανα του Οργανισµού (άρθρο 12 του
Κανονισµού Ασφαλιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ, όπως
ισχύει), ενώ η ταµειακή βεβαίωση και η είσπραξη κατά
ΚΕΔΕ γίνεται από τις Δ.Ο.Υ., οι οποίες και προχωρούν
στη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης, καθώς ο ΟΑ-
ΕΕ, αντίθετα µε το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, δεν διαθέτει σχετική υ-
πηρεσία.
Στην περίπτωση του ΟΓΑ δεν προβλέπεται διαδικασία

είσπραξης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών οφει-
λών, ενώ ο Οργανισµός περιορίζεται να συµπεριλαµβά-
νει το οφειλόµενο ποσό στο ειδοποιητήριο που απο-
στέλλει στους ασφαλισµένους του ανά εξάµηνο για την
καταβολή των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών, χω-
ρίς να προβαίνει σε βεβαίωση της οφειλής και λήψη ανα-
γκαστικών µέτρων είσπραξης.
Για τους Τοµείς του ΕΤΑΑ προβλέπεται από καταστατι-

κές ή γενικές διατάξεις η διαδικασία είσπραξης των κα-
θυστερούµενων ασφαλιστικών εισφορών (άρθρο 7, παρ.
4, ν. 2326/1940, όπως ισχύει, Υ.Α. Γ/ Φ269/ 11914/ 2534/
2007), όπου, αντίθετα µε το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΕ,
δεν υπάρχει διαφοροποίηση µεταξύ βεβαίωσης σε ευ-
ρεία και σε στενή έννοια. Στην περίπτωση του ΕΤΑΑ οι
καταλογιστικές πράξεις που εκδίδονται αποτελούν συγ-
χρόνως και τους εκτελεστούς τίτλους για την είσπραξη
των καθυστερούµενων οφειλών κατά ΚΕΔΕ. Στην πράξη
όµως οι Τοµείς του ΕΤΑΑ αντιµετωπίζουν σηµαντικά
προβλήµατα στην εφαρµογή του εν λόγω νοµοθετικού
πλαισίου µε αποτέλεσµα στην πράξη να µην εφαρµό-
ζουν µέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Πέραν των σηµαντικών διαφοροποιήσεων που παρα-

τηρούνται στην διαδικασία είσπραξης των καθυστερού-
µενων ασφαλιστικών οφειλών µεταξύ των ασφαλιστικών
οργανισµών, διαφορές προκύπτουν και ως προς τα ένδι-
κα βοηθήµατα που µπορεί να ασκήσει ο οφειλέτης. Σε ο-
ρισµένες περιπτώσεις η άσκηση ένδικων βοηθηµάτων έ-

χει ανασταλτικό αποτέλεσµα, µε αποτέλεσµα να καθυ-
στερεί σηµαντικά η διαδικασία της αναγκαστικής είσπρα-
ξης, καθώς προηγουµένως θα πρέπει να έχει τελεσιδική-
σει η εκδίκαση της απόφασης στα αρµόδια όργανα των
ασφαλιστικών οργανισµών ή των δικαστηρίων.
Συνέπεια των ανωτέρω είναι να σηµειώνονται σηµα-

ντικές καθυστερήσεις στη λήψη αναγκαστικών µέτρων
είσπραξης ή να µην λαµβάνονται αναγκαστικά µέτρα εί-
σπραξης, µε αποτέλεσµα την απώλεια σηµαντικών εσό-
δων από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, γεγονός που
θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική τους βιωσιµότητα. 
Με τη δηµιουργία του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-

κών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.) επιδιώκεται η οριστική επίλυση
των ανωτέρω προβληµάτων, καθώς θεσπίζονται ενιαίοι
κανόνες στο σύνολο των ασφαλιστικών οργανισµών για
την έκδοση του εκτελεστού τίτλου αναγκαστικής εί-
σπραξης κατά ΚΕΔΕ, απλοποιώντας τη διαδικασία εί-
σπραξης των καθυστερούµενων ασφαλιστικών οφειλών. 
Με τη δηµιουργία ενιαίων κανόνων αναγκαστικής εί-

σπραξης και την απλοποίηση των διαδικασιών, επιτυγχά-
νεται η είσπραξη των καθυστερούµενων ασφαλιστικών
οφειλών σε σηµαντικά µικρότερο χρονικό διάστηµα από
αυτό που ισχύει σήµερα. Προς την κατεύθυνση αυτή
συµβάλλουν αποφασιστικά και τα µέτρα που αφορούν
στη δηµιουργία Μητρώου Οφειλετών, την υιοθέτηση
σύγχρονων πρακτικών για την αναζήτηση και την ενηµέ-
ρωση των οφειλετών, την στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. µε ε-
ξειδικευµένο προσωπικό σε νοµικά και οικονοµικά θέµα-
τα, καθώς και σε θέµατα ανάλυσης κινδύνου και πληρο-
φοριακών συστηµάτων.
Συνεπώς, σύµφωνα µε την προτεινόµενη ρύθµιση, οι

ασφαλιστικοί οργανισµοί, µετά τη λήξη της προθεσµίας
εµπρόθεσµης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών
και γενικότερα των οφειλών των ασφαλισµένων και συ-
νταξιούχων τους, προχωρούν στη σύνταξη Πράξης Βε-
βαίωσης Οφειλής, την οποία στη συνέχεια διαβιβάζουν
στο Κ.Ε.Α.Ο., προκειµένου να της αποδοθεί µοναδικός
αριθµός, καθιστώντας την εκτελεστό τίτλο αναγκαστι-
κής είσπραξης. 
Μετά από αυτό το σηµείο, οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο.

αναλαµβάνουν να ενηµερώσουν τον οφειλέτη για την ύ-
παρξη της οφειλής και να προβούν στη λήψη εκείνων
των αναγκαστικών µέτρων είσπραξης που θα κριθούν α-
ποτελεσµατικότερα, βάσει του οικονοµικού προφίλ του
οφειλέτη.
Ειδικότερα, ανά παράγραφο, προβλέπονται τα εξής:
Παράγραφος 1: Ιδρύεται το Κέντρο Είσπραξης Ασφα-

λιστικών Οφειλών (Κ.Ε.Α.Ο.), το οποίο λειτουργεί µε οι-
κονοµική και λογιστική αυτοτέλεια, και εποπτεύεται από
τον Διοικητή ή τον Υποδιοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (παρά-
γραφος 6).
Η λειτουργία του Κ.Ε.Α.Ο. εντός του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ προ-

κρίθηκε έναντι της δηµιουργίας ενός νέου νοµικού προ-
σώπου, προκειµένου να αξιοποιηθούν οι υφιστάµενες
δοµές και το πληροφοριακό σύστηµα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 
Συγχρόνως, προβλέπεται οικονοµική και λογιστική αυ-

τοτέλεια του Κ.Ε.Α.Ο., καθώς τα έσοδά του δεν αποτε-
λούν αποκλειστικά έσοδα του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ αλλά είναι έ-
σοδα και των λοιπών ασφαλιστικών οργανισµών, τα ο-
ποία και θα πρέπει να αποδίδονται σε αυτούς, ενώ οι α-
σφαλιστικοί οργανισµοί θα συµµετέχουν στην κάλυψη
των εξόδων του Κ.Ε.Α.Ο..
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Παράγραφος 2: Σκοπός του Κ.Ε.Α.Ο. είναι η είσπραξη
των ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών οφειλών προς τους
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό-
νοιας. 
Ως ασφαλιστικές οφειλές νοούνται οι οφειλές από α-

σφαλιστικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους, αχρεωστή-
τως καταβληθείσες και εισπραχθείσες παροχές, οφειλές
από δάνεια που έχουν χορηγηθεί, διοικητικά έξοδα, κα-
θώς και κάθε άλλη οφειλή προς τους ανωτέρω οργανι-
σµούς από οποιαδήποτε αιτία.
Το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαµβάνει την είσπραξη των ασφαλιστι-

κών οφειλών, µετά την απόδοση µοναδικού αριθµού
στην Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής την οποία συντάσσουν
και διαβιβάζουν οι ασφαλιστικοί οργανισµοί, δηλαδή
προχωρά στη βεβαίωση της οφειλής σε στενή έννοια
(Πίνακας 2).
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού προβλέπεται η

δηµιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου Οφειλετών, το ο-
ποίο θα περιλαµβάνει το ύψος των οφειλών ανά οφειλέ-
τη, την αιτία της οφειλής (για παράδειγµα από ασφαλι-
στικές εισφορές, κοινωνικούς πόρους, αχρεωστήτως κα-
ταβληθείσες συντάξεις), τη χρονική περίοδο στην οποία
αυτές ανάγονται. 
Με τη δηµιουργία του Μητρώου Οφειλετών οι ασφαλι-

στικοί οργανισµοί θα µπορούν άµεσα να αποκτούν µία
συνολική εικόνα του οφειλέτη, ενώ µέσω τεχνικών ανά-
λυσης κινδύνου θα είναι δυνατή η κατηγοριοποίηση των
οφειλετών και η λήψη στοχευµένων µέτρων προσαρµο-
σµένων στο οικονοµικό προφίλ κάθε οφειλέτη. 
Πέραν της δηµιουργίας του Ηλεκτρονικού Μητρώου

Οφειλετών, το Κ.Ε.Α.Ο. αναλαµβάνει να ενηµερώσει τον
οφειλέτη για την ύπαρξη της οφειλής µε κάθε πρόσφορο
τρόπο (τηλεφωνικά, sms, e-mail, µέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης), προχωρά στην έκδοση παραγγελιών κατάσχε-
σης και υποθηκών και στην προετοιµασία για την διενέρ-
γεια πλειστηριασµών, εντάσσει τους οφειλέτες σε καθε-
στώς ρύθµισης οφειλής, κατόπιν σχετικής αιτήσεως
τους.
Συγχρόνως στο Κ.Ε.Α.Ο. τηρούνται στατιστικά στοι-

χεία και δείκτες, ώστε να ελέγχεται η αποτελεσµατικό-
τητα των µέτρων που λαµβάνονται, ενώ το Κ.Ε.Α.Ο. µπο-
ρεί να λαµβάνει οποιοδήποτε µέτρο κριθεί αναγκαίο και
το οποίο συµβάλλει στην καλύτερη λειτουργία και απο-
τελεσµατικότητά του.
Παράγραφος 3: Προσδιορίζονται εννοιολογικά οι έν-

νοιες των τρεχουσών, καθυστερούµενων και ληξιπρόθε-
σµων ασφαλιστικών εισφορών, της βεβαίωσης οφειλής
και του εκτελεστού τίτλου αναγκαστικής είσπραξης ο-
φειλών, για την εφαρµογή της εν λόγω ρύθµισης.
Μέχρι σήµερα δεν υφίσταται στο κοινωνικοασφαλιστι-

κό δίκαιο σχετική διάταξη µε την εννοιολογική οριοθέτη-
ση των ανωτέρω εννοιών, γεγονός που έχει οδηγήσει
τους ασφαλιστικούς οργανισµούς να δίνουν διαφορετι-
κές ερµηνείες στους ίδιους όρους, προκαλώντας προ-
βλήµατα και σύγχυση.
Για παράδειγµα οι καθυστερούµενες οφειλές σε πολ-

λές περιπτώσεις ταυτίζονται µε τις ληξιπρόθεσµες, ενώ
αποτελούν δύο διακριτές έννοιες. Συγχρόνως ορισµένοι
ασφαλιστικοί οργανισµοί διακρίνουν τη διαδικασία βε-
βαίωσης της οφειλής σε δύο στάδια, τη βεβαίωση σε ευ-
ρεία και σε στενή έννοια (ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και ΟΑΕΕ), ενώ σε

άλλους φορείς οι δύο έννοιες ταυτίζονται (ΕΤΑΑ).
Η ύπαρξη µεγάλων διαφορών και αποκλίσεων στην εν-

νοιολογική απόδοση της χρησιµοποιούµενης από τους
ασφαλιστικούς οργανισµούς ορολογίας και των διαδικα-
σιών που αυτοί ακολουθούν για τη βεβαίωση της οφει-
λής και τη λήψη αναγκαστικών µέτρων είσπραξης (σχετι-
κοί Πίνακες 1 και 2), καθιστά αναγκαία την εννοιολογική
οριοθέτηση των όρων και τη δηµιουργία ενιαίας διαδικα-
σίας βεβαίωσης των ασφαλιστικών οφειλών εντός των
ασφαλιστικών οργανισµών και του Κ.Ε.Α.Ο..
Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη ρύθµιση, αποσαφηνί-

ζονται οι έννοιες των τρεχουσών και καθυστερούµενων
ασφαλιστικών εισφορών για όλους τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς. 
Τρέχουσες θεωρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές που

είναι καταβλητέες έως την καταληκτική ηµεροµηνία ε-
µπροθέσµου καταβολής τους.
Καθυστερούµενες θεωρούνται οι ασφαλιστικές εισφο-

ρές από την εποµένη ηµέρα της λήξης της εµπροθέσµου
καταβολής τους.

Α. Διαδικασία Βεβαίωσης Οφειλής – 
Βεβαίωση εν ευρεία έννοια

Μετά τη λήξη της προθεσµίας καταβολής των ασφαλι-
στικών εισφορών, αυτές καθίστανται καθυστερούµενες,
οπότε και αρχίζει η διαδικασία για την αναγκαστική τους
είσπραξη. Προκειµένου να αρχίσει η διαδικασία αναγκα-
στικής είσπραξης, πρέπει προηγουµένως να υπάρξει βε-
βαίωση της οφειλής.
Όπως προαναφέρθηκε, στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και τον ΟΑΕΕ

η διαδικασία βεβαίωσης της οφειλής γίνεται σε δύο δια-
κριτά στάδια : α) τη βεβαίωση της οφειλής σε ευρεία έν-
νοια και β) τη βεβαίωση της οφειλής σε στενή έννοια
(σχετικός Πίνακας 2).
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, η βεβαίωση της οφει-

λής εξακολουθεί να πραγµατοποιείται σε δύο διακριτά
στάδια, µε τη διαφοροποίηση πλέον ότι η βεβαίωση της
οφειλής σε ευρεία έννοια θα γίνεται από τους ασφαλι-
στικούς οργανισµούς ενώ η βεβαίωση της οφειλής σε
στενή έννοια θα γίνεται από το Κ.Ε.Α.Ο., το οποίο και θα
λαµβάνει στη συνέχεια µέτρα αναγκαστικής είσπραξης.
Όσον αφορά στο πρώτο στάδιο της βεβαίωσης της ο-

φειλής σε ευρεία έννοια από τους ασφαλιστικούς οργα-
νισµούς, δηµιουργείται ενιαία διαδικασία για την έκδοση
της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, ενώ η µορφή και ο χρό-
νος έκδοσής της είναι κοινά για όλους τους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς. 
Ως εκ τούτου, ακόµη και στην περίπτωση του ΟΓΑ που

µέχρι σήµερα δεν είχε σχετική διαδικασία για τη λήψη
µέτρων αναγκαστικής είσπραξης, ακολουθείται η προ-
βλεπόµενη διαδικασία. 
Επισηµαίνουµε ότι το στάδιο αυτό παραµένει στους α-

σφαλιστικούς οργανισµούς, όµως πλέον γίνεται κατά ε-
νιαίο τρόπο.
Συνεπώς, βεβαίωση οφειλής αποτελεί η ειδική διοικη-

τική πράξη καταγραφής οφειλών. Η πράξη βεβαίωσης ο-
φειλής συντάσσεται τον επόµενο µήνα της λήξης της ε-
µπροθέσµου καταβολής των ασφαλιστικών οφειλών, και
µέχρι έξι µήνες από την ηµέρα που κατέστησαν καθυ-
στερούµενες οι ασφαλιστικές οφειλές.
Τα στοιχεία που θα περιλαµβάνει η Πράξη Βεβαίωσης
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Οφειλής, όπως στοιχεία οφειλέτη, ύψος οφειλής, αιτία
οφειλής, χρονική περίοδος στην οποία ανάγεται η οφει-
λή κ.λπ., θα καθοριστούν µε υπουργική απόφαση (παρά-
γραφος 10), και θα είναι ενιαία για όλους τους ασφαλι-
στικούς οργανισµούς, ενώ οι τιθέµενες προθεσµίες για
την έκδοσή της είναι κοινές για όλους τους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς. 
Μετά την έκδοση της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής, οι

καθυστερούµενες ασφαλιστικές εισφορές καθίστανται
ληξιπρόθεσµες.
Συνεπώς, ληξιπρόθεσµες είναι οι καθυστερούµενες α-

σφαλιστικές εισφορές µετά σύνταξη της Πράξης Βεβαί-
ωσης Οφειλής από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς.

Β. Διαδικασία Βεβαίωσης Οφειλής – 
Βεβαίωση εν στενή έννοια

Το δεύτερο στάδιο της διαδικασίας βεβαίωσης (βεβαί-
ωση σε στενή έννοια) πραγµατοποιείται στο Κ.Ε.Α.Ο.,
και αρχίζει µε τη διαβίβαση σε αυτό από τους ασφαλιστι-
κούς οργανισµούς της Πράξης Βεβαίωσης Οφειλής. 
Η βεβαίωση της οφειλής εν στενή έννοια πραγµατο-

ποιείται µε την απόδοση στην Πράξη Βεβαίωσης Οφει-
λής µοναδικού αριθµού, οπότε και η Πράξη Βεβαίωσης
Οφειλής αποτελεί το νόµιµο και εκτελεστό τίτλο για τη
λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπραξης από το Κ.Ε.Α.Ο..
Συνεπώς, τίτλο εκτελεστό αναγκαστικής είσπραξης ο-

φειλών σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Ε-
σόδων – Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974, όπως ισχύει), αποτελεί
η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής µετά την απόδοση σε αυ-
τήν µοναδικού αριθµού και την ταυτόχρονη ηλεκτρονική
εγγραφή της σε ειδικό ηλεκτρονικό µητρώο εσόδων του
Κ.Ε.Α.Ο..
Παράγραφος 4:Καθορίζεται η διαδικασία που ακολου-

θείται στο Κ.Ε.Α.Ο. από την διαβίβαση της Πράξης Βε-
βαίωσης Οφειλής και της απόδοσης σε αυτήν µοναδικού
αριθµού µέχρι και τη λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπρα-
ξης.
Η Πράξη Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδουν οι ασφαλι-

στικοί οργανισµοί διαβιβάζεται αυτοµατοποιηµένα στη
βάση δεδοµένων του Κ.Ε.Α.Ο., εντός µηνός από τη σύ-
νταξή της, της αποδίδεται µοναδικός αριθµός, οπότε και
καθίσταται εκτελεστός τίτλος αναγκαστικής είσπραξης
σύµφωνα µε τον Κ.Ε.Δ.Ε.
Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία βεβαίω-

σης της οφειλής, µε τη βεβαίωση της οφειλής σε στενή
έννοια (σχετικός Πίνακας 2).
Στη συνέχεια οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνουν τις

οφειλές σε άµεσα εισπράξιµες και επισφαλείς, και προ-
χωρούν άµεσα στην ενηµέρωση του οφειλέτη για την ύ-
παρξη της οφειλής µε κάθε πρόσφορο µέσο (τηλεφωνι-
κά, µε χρήση sms, e-mail, µέσα κοινωνικής δικτύωσης).
Σε περίπτωση που ο οφειλέτης δεν ανταποκριθεί, πα-

ρά τις οχλήσεις που έχει δεχθεί (τηλεφωνικά, µε χρήση
sms, e-mail, µέσα κοινωνικής δικτύωσης, µε ατοµική ει-
δοποίηση κλπ), ο εκτελεστός τίτλος διαβιβάζεται στα κα-
τά τόπους αρµόδια όργανα του Κ.Ε.Α.Ο. για αναγκαστι-
κή είσπραξη κατά ΚΕΔΕ, όπως αυτός ισχύει. Από το ση-
µείο αυτό και µετά οι ασφαλιστικές οφειλές επιβαρύνο-
νται µε τις προβλεπόµενες κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις.
Μετά τη διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. της οφειλής, κάθε εί-

δους διοικητική ή δικαστική αµφισβήτηση που ασκείται ε-

νώπιον των αρµοδίων οργάνων των οικείων ασφαλιστι-
κών οργανισµών ή δικαστηρίων, δεν έχει ανασταλτικό α-
ποτέλεσµα.
Σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας είσπραξης των

ληξιπρόθεσµων οφειλών, δηλαδή µετά τη διαβίβαση της
οφειλής στο Κ.Ε.Α.Ο., ο οφειλέτης µπορεί να ρυθµίσει
την οφειλή του σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις
(άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2, του
ν.4152/2013, όπως ισχύει). Η ρύθµιση της οφειλής πραγ-
µατοποιείται από την αρµόδια υπηρεσία του Κ.Ε.Α.Ο..
Τα έσοδα που εισπράττει το Κ.Ε.Α.Ο. από τους οφειλέ-

τες αποδίδονται άµεσα στους οικείους ασφαλιστικούς
οργανισµούς µέσω της εταιρείας Διατραπεζικά Συστή-
µατα Α.Ε. (ΔΙΑΣ ΑΕ). Ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικα-
σία απόδοσης των εσόδων του Κ.Ε.Α.Ο. στους οικείους
ασφαλιστικούς οργανισµούς θα καθοριστεί µε υπουργική
απόφαση (παράγραφος 10).
Παράγραφος 5: Το Κ.Ε.Α.Ο. εποπτεύεται από τον Διοι-

κητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή τον Υποδιοικητή, µετά από εκχώ-
ρηση της αρµοδιότητας αυτής, δεδοµένου ότι οι υπηρε-
σίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ θα αποτελέσουν τη βάση για τη λει-
τουργία του Κ.Ε.Α.Ο..
Παράγραφος 6: Ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν

στην οργανωτική δοµή των υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο.. Οι
υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. διακρίνονται σε κεντρική υπηρε-
σία και περιφερειακές. Η Κεντρική Υπηρεσία του
Κ.Ε.Α.Ο. διαρθρώνεται ως εξής:
α) Διεύθυνση Μητρώου Οφειλετών : εκδίδει τον εκτε-

λεστό τίτλο αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ, µε την
απόδοση στις Πράξεις Βεβαίωσης Οφειλής που εκδίδουν
οι ασφαλιστικοί οργανισµοί µοναδικού αριθµού, ενώ δη-
µιουργεί και τηρεί το Ενιαίο Μητρώο Οφειλετών. 
β) Διεύθυνση Διακανονισµού Οφειλών: εκδίδει αποφά-

σεις για την υπαγωγή των οφειλετών σε ρύθµιση οφει-
λής και παρακολουθεί τη διαδικασία εξόφλησης αυτών.
γ) Διεύθυνση Ανάλυσης και Αξιολόγησης Κινδύνου:

καθορίζει τα κριτήρια για το διαχωρισµό των οφειλών σε
άµεσα εισπράξιµες και επισφαλείς, τα στοιχεία των δει-
κτών απόδοσης, συλλέγει και αξιοποιεί πληροφορίες για
τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των οφει-
λετών από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστη-
µάτων, το Διατραπεζικό σύστηµα και από κάθε άλλη πη-
γή, µε σκοπό την πιστοληπτική αξιολόγηση των οφειλε-
τών.
δ) Διεύθυνση Αναγκαστικών Μέτρων Είσπραξης και

Νοµικής Υποστήριξης : προχωρά στη λήψη των µέτρων
αναγκαστικής είσπραξης (έκδοση παραγγελιών κατα-
σχέσεων, διενέργεια πλειστηριασµών, εγγραφή υποθή-
κης σε περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών), προβαίνει
σε ενέργειες στις οποίες προβαίνουν τα Ταµεία Είσπρα-
ξης Εσόδων και οι Ταµειακές Υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
στα πλαίσια των αρµοδιοτήτων τους, παρακολουθεί την
δικαστική επίλυση των υποθέσεων και παρέχει τα ανα-
γκαία στοιχεία και απόψεις στα δικαστήρια.
ε) Διεύθυνση Οικονοµικής Διαχείρισης και Διοικητικής

Υποστήριξης : καταρτίζει τον προϋπολογισµό του
Κ.Ε.Α.Ο. και παρακολουθεί την εκτέλεσή του, αποδίδει
τα έσοδα στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς,
εκκαθαρίζει και πληρώνει τις δαπάνες, τηρεί και ενηµε-
ρώνει τα λογιστικά βιβλία, καταρτίζει τον ετήσιο ισολογι-
σµό-απολογισµό, παρακολουθεί λογιστικά τις καταθέ-
σεις-αποθεµατικά και την ταµειακή διαχείριση, µεριµνά
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για τη διακίνηση της αλληλογραφίας και την τήρηση του
αρχείου, διαχειρίζεται τα θέµατα προσωπικού του ΚΕΑΟ,
καθώς και κάθε άλλο θέµα διοικητικής ή γραµµατειακής
φύσης που αφορά στη λειτουργία του ΚΕΑΟ.
στ) Διεύθυνση Πληροφορικής : µε αρµοδιότητα τον ε-

ξοπλισµό και τη διαχείριση των πληροφοριακών συστη-
µάτων.
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. : αποτελούν τα

Ταµεία Είσπραξης Εσόδων και οι Ταµειακές Υπηρεσίες
των Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Οι περιφερεια-
κές υπηρεσίες πλην των αρµοδιοτήτων που ασκούν ως
περιφερειακές υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο., ασκούν και τις
αρµοδιότητες που προβλέπονται από τον Οργανισµό του
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για αυτές. 
Παράγραφος 7: Ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν

στην στελέχωση των υπηρεσιών του ΚΕΑΟ. 
Λόγω του εξειδικευµένου αντικειµένου που πρέπει να

διαχειριστεί το Κ.Ε.Α.Ο., απαιτείται το προσωπικό που θα
απασχοληθεί σε αυτό να είναι πανεπιστηµιακής εκπαί-
δευσης και να διαθέτει αντίστοιχες γνώσεις σε οικονοµι-
κά και νοµικά ζητήµατα, σε θέµατα ανάλυσης κινδύνου,
καθώς και σε θέµατα διαχείρισης πληροφοριακών συ-
στηµάτων.
Ως εκ τούτου, πέραν του προσωπικού που θα προέλθει

από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς ή από άλλους φο-
ρείς του δηµοσίου ή του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, θα
πρέπει να αναζητηθούν πρόσωπα εκτός του δηµοσίου,
που διαθέτουν τις απαιτούµενες γνώσεις και εργασιακή
εµπειρία, και τα οποία θα απασχοληθούν µε συµβάσεις
ορισµένου χρόνου.
Για το λόγο αυτό συνιστώνται 11 θέσεις µετακλητών

υπαλλήλων κατηγορίας Ειδικών Θέσεων πανεπιστηµια-
κής εκπαίδευσης, που θα καλυφθούν από πρόσωπα που
διαθέτουν τα ως άνω προσόντα, οι οποίες κατανέµονται
ως εξής :

- µία θέση Συντονιστή
- δέκα θέσεις Ειδικών Συνεργατών
Τα πρόσωπα που θα καταλάβουν τις θέσεις αυτές µπο-

ρεί να προέρχονται από φορείς του άρθρου 1 του
ν.1256/1982, όπως ισχύει, ή από τον ιδιωτικό τοµέα.
Ο Συντονιστής θα προΐσταται των υπηρεσιών του

Κ.Ε.Α.Ο., θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου πανεπιστη-
µιακής εκπαίδευσης, µε ειδικές γνώσεις σε θέµατα διοι-
κητικά και οικονοµικά, λόγω του εξειδικευµένου αντικει-
µένου που θα κληθεί να διαχειριστεί. Με την ανάληψη
των καθηκόντων του τόσο ο Συντονιστής όσο και οι Ειδι-
κοί Συνεργάτες θα υπογράφουν συµβόλαιο αποδοτικό-
τητας, µε το Διοικητή του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, στο οποίο περι-
λαµβάνονται οι υποχρεώσεις τους, καθώς και οι ποσοτι-
κοί και ποιοτικοί στόχοι που θα πρέπει να επιτύχουν κατά
τη διάρκεια της θητείας τους σε ετήσια βάση.
Στις θέσεις Προϊσταµένων Διευθύνσεων του Κ.Ε.Α.Ο.

µπορεί να τοποθετούνται είτε άτοµα που κατέχουν τις α-
νωτέρω θέσεις Ειδικών Συνεργατών, είτε επιλεγµένοι
Προϊστάµενοι Διευθύνσεων ή Τµηµάτων του δηµοσίου ή
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα ή των ΝΠΔΔ, οι οποίοι α-
ποσπώνται ή µετακινούνται για το λόγο αυτό για µια τε-
τραετία, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε
κοινή απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρµόδι-
ου Υπουργού.
Ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες διορίζονται

για θητεία έως τεσσάρων ετών, µετά από προκήρυξη, µε

αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, κατά παρέκκλιση των κείµενων δια-
τάξεων, ενώ µε όµοια απόφαση λύεται αζηµίως η θητεία
των εν λόγω προσώπων στην περίπτωση που δεν επιτευ-
χθούν οι τιθέµενοι στόχοι. Ο Υπουργός Εργασίας, Κοι-
νωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατά την πρώτη εφαρ-
µογή του παρόντος διορίζει το Συντονιστή και τους Ειδι-
κούς Συνεργάτες κατά παρέκκλιση της ανωτέρω διαδι-
κασίας.
Εάν ο Συντονιστής και οι Ειδικοί Συνεργάτες προέρχο-

νται από φορέα του άρθρου 1 του ν.1256/1982, όπως ι-
σχύει, µετά τη λήξη της θητείας τους επανέρχονται στη
θέση που κατείχαν πριν το διορισµό τους, και εάν αυτή
δεν υφίσταται, συνιστάται αυτοδικαίως προσωρινή θέση
του κλάδου τους. Η θητεία στο Κ.Ε.Α.Ο. λογίζεται ως
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας, για όλες τις συνέπειες
στην οργανική τους θέση.
Το λοιπό προσωπικό που θα στελεχώσει το Κ.Ε.Α.Ο.

προέρχεται από µετακίνηση υπαλλήλων του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
ή απόσπαση υπαλλήλων των Οργανισµών Κοινωνικής Α-
σφάλισης, υπαλλήλων του στενού και του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, των ανεξάρτητων αρχών, µε κοινή από-
φαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουρ-
γού, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, για χρο-
νικό διάστηµα δύο ετών και µε δυνατότητα ανανέωσης
για δύο ακόµη έτη. 
Οι υπάλληλοι αποσπώνται στο Κ.Ε.Α.Ο. µε την ίδια ερ-

γασιακή σχέση, βαθµό, κλάδο ή ειδικότητα και µισθολο-
γικό κλιµάκιο που κατέχουν, µε συνεκτίµηση της αίτησής
τους και των αναγκών του Κ.Ε.Α.Ο., ενώ τα Διοικητικά
Συµβούλια των οικείων ασφαλιστικών οργανισµών υπο-
χρεούνται να διαθέτουν το αναγκαίο προσωπικό για α-
πόσπαση στο Κ.Ε.Α.Ο.. 
Οι αποδοχές του Συντονιστή καθορίζονται στο ύψος

των πάσης φύσεως αποδοχών που προβλέπονται κάθε
φορά για τον Προϊστάµενο Γενικής Διεύθυνσης Υπουρ-
γείου, ενώ οι αποδοχές των Ειδικών Συνεργατών είναι ί-
σες µε εκείνες του προσωπικού της παραγράφου 9 του
άρθρου 55 του Π.Δ. 63/2005.
Η δαπάνη µισθοδοσίας των αποσπασµένων βαρύνει

τις υπηρεσίες και τους οργανισµούς από τους οποίους
προέρχονται.
Παράγραφος 8: Ρυθµίζονται τα θέµατα της χρηµατο-

δότησης του Κ.Ε.Α.Ο., και καθορίζεται ότι από
01.01.2014 οι συνολικές λειτουργικές δαπάνες και οι
προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών του Κ.Ε.Α.Ο. καλύ-
πτονται προϋπολογιστικά και προκαταβάλλονται από
τους φορείς που µεταβιβάζουν τις ληξιπρόθεσµες οφει-
λές τους αναλογικά κατά το ποσό των µεταβιβαζόµενων
προς είσπραξη οφειλών. 
Για την πρώτη περίοδο λειτουργίας του Κ.Ε.Α.Ο. µέχρι

31.12.2013, οι συµµετέχοντες ασφαλιστικοί οργανισµοί
καταβάλλουν χρηµατοδότηση συνολικού ύψους €
800.000,00, η οποία κατανέµεται αναλογικά στους συµ-
µετέχοντες ασφαλιστικούς οργανισµούς, ανάλογα µε το
ύψος του προϋπολογισµού εσόδων τους, κατά το έτος
2013.
Για τις προµήθειες αγαθών και υπηρεσιών εφαρµόζο-

νται οι κείµενες διατάξεις και ο κανονισµός προµηθειών
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Παράγραφος 9: Για την οµαλότερη λειτουργία του

Κ.Ε.Α.Ο. και την προσαρµογή των ασφαλιστικών οργανι-

28



σµών και της ΗΔΙΚΑ στη νέα διαδικασία βεβαίωσης και
αναγκαστικής είσπραξης των καθυστερούµενων ασφαλι-
στικών οφειλών, προβλέπεται σταδιακή ένταξη των α-
σφαλιστικών οργανισµών στο Κ.Ε.Α.Ο..
Αρχικά, διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. οι ληξιπρόθεσµες

οφειλές του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και του ΟΑΕΕ, ενώ του ΟΓΑ και
του ΕΤΑΑ διαβιβάζονται από 1/1/2014.
Η διαφοροποίηση αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς το Ι-

ΚΑ – ΕΤΑΜ και ο ΟΑΕΕ έχουν ήδη µηχανισµούς για την
βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των καθυστερούµε-
νων ασφαλιστικών οφειλών, οπότε και η προσαρµογή
τους στις νέες διαδικασίες θα είναι ευκολότερη. 
Από την άλλη πλευρά, ο ΟΓΑ και το ΕΤΑΑ θα χρεια-

στούν µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα προσαρµογής, κα-
θώς ο µεν ΟΓΑ µέχρι σήµερα δεν έχει εφαρµόσει διαδι-
κασία βεβαίωσης οφειλής και αναγκαστικής είσπραξης,
ενώ στην περίπτωση του ΕΤΑΑ η βεβαίωση οφειλής και η
λήψη µέτρων αναγκαστικής είσπραξης ήταν περιορισµέ-
νη.
Επίσης, δίνεται η δυνατότητα και στους λοιπούς α-

σφαλιστικούς οργανισµούς να ενταχθούν στο Κ.Ε.Α.Ο.,
µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Πρόνοιας, µετά από γνώµη των οικείων οργανι-
σµών.
Ως προς το ύψος των καθυστερούµενων ασφαλιστι-

κών οφειλών, στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται οφειλές συνο-
λικού ποσού άνω των € 5.000,00 (κύρια οφειλή, πρόσθε-
τα τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις), καθώς και οφειλές
που κατέστησαν απαιτητές λόγω µη τήρησης προηγού-
µενων ρυθµίσεων τµηµατικής καταβολής.
Η διάκριση αυτή µεταξύ των οφειλών έχει ως στόχο

να µην συσσωρευθούν στο Κ.Ε.Α.Ο. µικρές οφειλές, αλ-
λά αυτό να έχει τη δυνατότητα να εστιάσει στους µεγα-
λοοφειλέτες. Στις περιπτώσεις οφειλετών που έχουν εκ-
πέσει προηγούµενης ρύθµισης οφειλής κρίνεται ανα-
γκαία η διαβίβαση στο Κ.Ε.Α.Ο. δεδοµένου ότι η είσπρα-
ξη των οφειλών σε τέτοιες περιπτώσεις είναι κατά τεκ-
µήριο δυσκολότερη λόγω της ασυνέπειας των οφειλε-
τών.
Παράγραφος 10 : Καθορίζονται τα θέµατα για την ρύθ-

µιση των οποίων θα απαιτηθεί η έκδοση απόφασης του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοι-
ας, µετά από γνώµη των οικείων οργανισµών.
Τα θέµατα που θα ρυθµιστούν µε υπουργική απόφαση

αφορούν:
- τα στοιχεία που θα περιλαµβάνει η Πράξη Βεβαίωση

Οφειλής που εκδίδεται από τους ασφαλιστικούς οργανι-
σµούς (στοιχεία για τον υπόχρεο της οφειλής , όπως
ΑΜΚΑ και ΑΦΜ, το ύψος της οφειλής, το χρονικό διά-
στηµα στο οποίο αυτή ανάγεται κ.λπ.),

- τον τρόπο και τη διαδικασία επίδοσης της Πράξης Βε-
βαίωσης Οφειλής στον οφειλέτη,

- τη διαδικασία είσπραξης και ηλεκτρονικής διαχείρι-
σης του Κ.Ε.Α.Ο.,

- τα κριτήρια και στοιχεία των δεικτών απόδοσης βάσει
των οποίων θα αξιολογηθούν ο Συντονιστής, οι Εξωτερι-
κοί Συνεργάτες και οι Διευθυντές του Κ.Ε.Α.Ο.,

- τα κριτήρια για τον διαχωρισµό των οφειλών σε άµε-
σα εισπράξιµες και επισφαλείς,

- τον τρόπο και τη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων
µε την Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων

(ΓΓΠΣ) του Υπουργείου Οικονοµικών,
- το χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία απόδοσης των

εισπράξεων του Κ.Ε.Α.Ο. στους οικείους ασφαλιστικούς
οργανισµούς,

- την αναδιάρθρωση ή κατάργηση υφιστάµενων οργα-
νικών µονάδων ή αρµοδιοτήτων των οργανισµών κοινω-
νικής ασφάλισης που εµπίπτουν στους σκοπούς του
Κ.Ε.Α.Ο. και τη µεταφορά στο Κ.Ε.Α.Ο. των αρµοδιοτή-
των αυτών, 

- τη µεταβολή του ύψους του ποσού των ληξιπρόθε-
σµων οφειλών που µεταβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο. προς εί-
σπραξη.

- την οργανωτική διάρθρωση και τις αρµοδιότητες των
τµηµάτων του Κ.Ε.Α.Ο.,

- τα καθήκοντα του Συντονιστή, τα προσόντα των διο-
ριζόµενων, τον αριθµό των υπαλλήλων που απαιτείται
για τη στελέχωση του Κ.Ε.Α.Ο. ανά κατηγορία και κλά-
δο,

- τον κανονισµό οικονοµικής οργάνωσης και λειτουρ-
γίας του Κ.Ε.Α.Ο.,

- κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την υλοποίηση του πα-
ρόντος.
Επίσης µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-

κών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κα-
θορίζεται ο χρόνος, ο τρόπος και η διαδικασία της έκτα-
κτης χρηµατοδότησης του Κ.Ε.Α.Ο..
Με απόφαση του Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ µπορεί να

συνάπτονται συµβάσεις µε εξωτερικούς συνεργάτες,
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα.
Παράγραφος 11: Ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα που

αφορούν στη διαδικασία είσπραξης των ασφαλιστικών ο-
φειλών από τους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς,
όπως η άσκηση ενδίκων βοηθηµάτων, η ρύθµιση οφειλών
και η επιβολή προσαυξήσεων και επιβαρύνσεων επί των
οφειλών. 
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η άσκηση διοικητικών

προσφυγών ή ενδίκων βοηθηµάτων κατά την ισχύουσα
διαδικασία στους ασφαλιστικούς οργανισµούς για την
αµφισβήτηση των καθυστερούµενων ασφαλιστικών ο-
φειλών δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα.
Συνεπώς, όπου από την κείµενη διαδικασία προβλέπε-

ται η δυνατότητα υποβολής ένστασης διοικητικής φύσε-
ως ή ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου βοηθήµατος ε-
νώπιον των δικαστηρίων, αυτή εξακολουθεί να υφίστα-
ται, όµως πλέον ρυθµίζεται ρητά ότι δεν έχει ανασταλτι-
κό αποτέλεσµα. 
Η εν λόγω ρύθµιση κρίνεται αναγκαία καθώς µέχρι σή-

µερα η σηµαντική καθυστέρηση που παρατηρείται στην
είσπραξη των καθυστερούµενων ασφαλιστικών εισφο-
ρών οφείλεται στο γεγονός ότι η άσκηση ενδίκων βοη-
θηµάτων από τους οφειλέτες αναστέλλει σε ορισµένες
περιπτώσεις τη διαδικασία είσπραξης (άρθρο 4, παρ. 5
ν.2556/1997, άρθρο 32, παρ.8, ν.3232/2004). Αυτό έχει
ως αποτέλεσµα να απαιτείται µεγάλο χρονικό διάστηµα
για την είσπραξη των οφειλών, καθώς πρέπει προηγου-
µένως να τελεσιδικήσει η εκδίκαση της υπόθεσης στα
αρµόδια όργανα των ασφαλιστικών οργανισµών ή τα δι-
καστήρια. Η σηµαντική αυτή καθυστέρηση στην είσπρα-
ξη των οφειλών επιβαρύνει την οικονοµική κατάσταση
των ασφαλιστικών οργανισµών.
Επισηµαίνεται ότι τα ένδικα βοηθήµατα µπορούν να α-
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σκηθούν τόσο κατά το πρώτο στάδιο βεβαίωσης της ο-
φειλής στους ασφαλιστικούς οργανισµούς (βεβαίωση
της οφειλής σε ευρεία έννοια), όσο και κατά το δεύτερο
στάδιο βεβαίωσης της οφειλής στο Κ.Ε.Α.Ο. (βεβαίωση
της οφειλής σε στενή έννοια) και τη λήψη µέτρων ανα-
γκαστικής είσπραξης.
Επιπλέον, προβλέπεται ότι στο πρώτο στάδιο βεβαίω-

σης της οφειλής από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς,
ο οφειλέτης µπορεί να ρυθµίσει την οφειλή του σύµφω-
να µε τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο πρώτο, παρ. ΙΑ, υ-
ποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2, του ν.4152/2013, όπως ισχύ-
ει). Η ρύθµιση της οφειλής γίνεται στους ασφαλιστικούς
οργανισµούς. Όπως ήδη έχει αναφερθεί, εάν η αίτηση
για ρύθµιση της οφειλής γίνει στο δεύτερο στάδιο εντός
του ΚΕΑΟ, η ρύθµιση γίνεται από την αρµόδια υπηρεσία
του Κ.Ε.Α.Ο. (παράγραφος 4).
Όσον αφορά στην επιβολή προσαυξήσεων και επιβα-

ρύνσεων επί των οφειλών, οι ασφαλιστικές οφειλές (κα-
θυστερούµενες και ληξιπρόθεσµες) βαρύνονται µε τις
προβλεπόµενες κατά περίπτωση προσαυξήσεις και επι-
βαρύνσεις. 
Ειδικότερα, οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που

έχουν καταστεί καθυστερούµενες µέχρι 31/12/2012 βα-
ρύνονται µε πρόσθετα τέλη σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 27, παρ. 1, του α.ν. 1846/1951, όπως ισχύει
(3% για τον πρώτο µήνα και 1% για κάθε επόµενο µήνα
και µέχρι 100% συνολικά). Η εν λόγω ρύθµιση εφαρµό-
ζεται από τον ΟΑΕΕ (άρθρο 15, παρ. 3, π.δ. 258/2005),
καθώς και από το ΕΤΑΑ (άρθρο 56, παρ.3, ν.2676/1999). 
Οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που έχουν κατα-

στεί καθυστερούµενες από 1/1/2013 και εφεξής, βαρύ-
νονται µε ετήσιο επιτόκιο (άρθρο πρώτο, της παραγρά-
φου ΙΑ, υποπαράγραφοι ΙΑ1 και ΙΑ2, περίπτωση 11, του
ν. 4152/2013, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου δεύτερου του ν. 4158/2013).
Επίσης, το Κ.Ε.Α.Ο. ορίζεται ως διάδοχος για την διοι-

κητική εκτέλεση σε περίπτωση που αυτή έχει αρχίσει
στους οικείους ασφαλιστικούς οργανισµούς. Συνεπώς,
οι υπηρεσίες του Κ.Ε.Α.Ο. θα αναλάβουν τη συνέχιση
της αναγκαστικής είσπραξης κατά ΚΕΔΕ, στις περιπτώ-
σεις οφειλών που θα διαβιβαστούν στο Κ.Ε.Α.Ο., και ε-
φόσον αυτή έχει ξεκινήσει από τις υπηρεσίες των ασφα-
λιστικών οργανισµών.
Τέλος, προβλέπεται η έγκριση του Προϋπολογισµού

του Κ.Ε.Α.Ο. από τον Διοικητή του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, και η τε-
λική του έγκριση από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εντός των προθεσµιών
που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις.
Παράγραφος 12: Προβλέπει την κατάργηση κάθε αντί-

θετης διάταξης που αφορά στη διαδικασία είσπραξης κα-
θυστερούµενων ασφαλιστικών οφειλών µε τρόπο διαφο-
ρετικό από το παρόν, για τους ασφαλιστικούς οργανι-
σµούς που εντάσσονται στο Κ.Ε.Α.Ο., από την ηµεροµη-
νία ένταξης κάθε Οργανισµού. 
Δεδοµένου όµως ότι στο Κ.Ε.Α.Ο. διαβιβάζονται συ-

γκεκριµένες οφειλές (οφειλές συνολικού ύψους άνω
των 5.000,00 € και οφειλές που έχουν εκπέσει ρύθµι-
σης), οι ανωτέρω καταργούµενες διατάξεις εξακολου-
θούν να ισχύουν για τις καθυστερούµενες ασφαλιστικές
οφειλές που δεν διαβιβάζονται στο Κ.Ε.Α.Ο..

Άρθρο 102 
Λοιπές διατάξεις

Με τις παραγράφους 1 έως 2 του άρθρου 102 και προ-
κειµένου να συνεχιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη λει-
τουργία των φορέων Πρόνοιας (ΝΠΔΔ) µέχρι τον ορισµό
των Διοικητικών Συµβουλίων της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16) απαιτείται η εισαγόµενη
µε την παράγραφο 1 αντικατάσταση της παρ. 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16) µε την οποία χορηγείται
παράταση της προβλεπόµενης προθεσµίας µέχρι την 30-
9-2013. 
Επίσης µε την παράγραφο 3 ρυθµίζονται θέµατα που

προκύπτουν µετά τη συγχώνευση των τριάντα οκτώ (38)
Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας σε δώδεκα (12) νέα
Ν.Π.Δ.Δ. µετά το Ν.4109/2013 και αφορούν τη µεταβατι-
κή περίοδο µέχρι να συγκροτηθούν τα Δ.Σ. των δώδεκα
νέων Ν.Π.Δ.Δ. και εκδοθεί ο Οργανισµός Λειτουργίας
τους. Ειδικότερα οι τριάντα οκτώ Μονάδες Κοινωνικής
Φροντίδας να λειτουργούν µε προϋπολογισµούς που ε-
γκρίνονται από τον Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Α-
σφάλισης και Πρόνοιας µέχρι την πλήρη συγχώνευσή
τους στα δώδεκα νέα Ν.Π.Δ.Δ και πάντως όχι µετά την
30.9.2013. Ακόµη, επειδή οι προϋπολογισµοί των
Ν.Π.Δ.Δ. µε βάση τη διάταξη της παρ. 3 του Άρθρου 2
του ν. 4111/2013 (ΦΕΚ Α΄18/2013) θα πρέπει να έχουν ε-
γκριθεί µέχρι 31.01.2013 προτείνεται η παρέκκλιση από
τη παραπάνω διάταξη ειδικά για το µεταβατικό στάδιο
και όχι µετά την 30-9-2013 ώστε να ισχύσουν οι διατά-
ξεις του αρ. 1 του Ν. 369/1976 που δίδουν την ευχέρεια
να πραγµατοποιούνται δαπάνες έως ότου εγκριθεί ο
προϋπολογισµός και µέχρι του ύψους του 50% των πι-
στώσεων όπως έχουν διαµορφωθεί του προηγούµενου
έτους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 4 επι-

λύονται προβλήµατα τα οποία προέκυψαν κατά την αρχι-
κή φάση λειτουργίας του Ενιαίου Κεφαλαίου Αποζηµίω-
σης Φορτοεκφορτωτών (ΕΚΑΦ) και έτσι δίδεται η δυνα-
τότητα τα υπάρχοντα σήµερα ΚΑΦ Λιµένων και Ξηράς
να συνεχίσουν να λειτουργούν µέχρι 31.12.2013 και το
ΕΚΑΦ να λειτουργήσει πλήρως για την επιτέλεση του
σκοπού του από 1.1.2014. Επίσης επιλύονται προβλήµα-
τα που αφορούν τη λειτουργία των ΚΑΦ µέχρι
31.12.2013, λήξης της θητείας ή αναπλήρωσης µελών
και προέδρου των Διοικουσών Επιτροπών αυτών. Από τις
διατάξεις της παρούσας ρύθµισης δεν προκαλείται δα-
πάνη στον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Άρθρο 103
Διατάξεις για τον κατώτατο µισθό

Το σύστηµα καθορισµού κατώτατου µισθού και ηµερο-
µισθίου νοµοθετικά, είναι ο πλέον διαδοµένος τρόπος ο-
ρισµού του κατώτατου µισθού σε σύγκριση µε τον ορι-
σµό του µέσω συλλογικών συµβάσεων εργασίας. 
Σκοπός του νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού είναι η

διασφάλιση ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης των εργαζο-
µένων µε την κάλυψη των ρυθµιστικών κενών µεταξύ
των πεδίων εφαρµογής των διαφόρων ειδών συλλογι-
κών συµβάσεων εργασίας.

30



Στην ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική ο καθορισµός του
νοµοθετηµένου κατώτατου µισθού γίνεται είτε µε διάτα-
ξη νόµου ή µε Υπουργική Απόφαση που εκδίδεται έπειτα
από νοµοθετική εξουσιοδότηση ή µε απόφαση συλλογι-
κού οργάνου της διοίκησης που έχει συγκεκριµένη αρµο-
διότητα για το σκοπό αυτό µέσω νόµου. Σε όλες αυτές
τις περιπτώσεις προηγείται διαβούλευση µεταξύ της Κυ-
βέρνησης και εκπροσώπων των Κοινωνικών Εταίρων η ο-
ποία , ναι µεν δεν είναι δεσµευτική για την Κυβέρνηση,
ασκεί όµως υψηλή πολιτική επιρροή στα σηµεία για τα ο-
ποία οι Κοινωνικοί Εταίροι έχουν σύµφωνη άποψη.
Σε 20 από τις 27 χώρες της Ευρώπης ο κατώτατος µι-

σθός καθορίζεται από την Κυβέρνηση έπειτα από δια-
βούλευση µε τους Κοινωνικούς Εταίρους (ενδεικτικά
Γαλλία, Ηνωµένο Βασίλειο, Βουλγαρία, Ιρλανδία, Λιθου-
ανία, Λουξεµβούργο, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία,
Ισπανία και Τσεχία). 
Με συλλογικές συµβάσεις µόνον, ο κατώτατος µισθός

καθορίζεται στο Βέλγιο, την Εσθονία, την Ρουµανία, την
Σλοβακία την Σλοβενία και την Ουγγαρία καθώς και στην
Ελλάδα µέχρι τη ψήφιση του ν. 4093/2012.
Όπου ο κατώτατος µισθός ορίζεται από όργανο της

κυβέρνησης µετά από διαβούλευση µε τους Κοινωνικούς
Εταίρους, οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας και οι ατο-
µικές συµβάσεις εργασίας δεν επιτρέπεται να ορίζουν α-
µοιβές κατώτερες από το νοµοθετηµένο κατώτατο µι-
σθό. 
Σε πολλές χώρες ορίζεται χαµηλότερος νοµοθετηµέ-

νος µισθός για νέους, όπως συµβαίνει στο Βέλγιο, στο
Καναδά, στην Γαλλία, το Λουξεµβούργο , την Ολλανδία,
την Πορτογαλία, την Ισπανία, το Ηνωµένο Βασίλειο, κλπ. 
Ακολουθώντας την ευρωπαϊκή και διεθνή πρακτική µε

το Ν.4093/2012 θεσπίστηκε ο νοµοθετηµένος κατώτατος
µισθός και ηµεροµίσθιο, µε αντίστοιχο περιορισµό της έ-
κτασης εφαρµογής των µισθολογικών όρων της ΕΓΣΣΕ
στους εργαζόµενους που απασχολούνται από επιχειρή-
σεις εκπροσωπούµενες από τις συµβαλλόµενες εργοδο-
τικές οργανώσεις  
Η εξέλιξη αυτή προσδίδει στο νοµοθετηµένο κατώτα-

το µισθό συµπληρωµατικό χαρακτήρα στο ισχύον σύστη-
µα καθορισµού κατώτατων µισθών µε συλλογικές συµ-
βάσεις εργασίας που εφαρµόζεται στην Ελλάδα σύµφω-
να µε την ισχύουσα νοµοθεσία (ν.1876/1990). 
Το ισχύον πλέον σύστηµα µισθών δοµείται ιεραρχικά

µε ελάχιστο όριο το νοµοθετηµένο κατώτατο µισθό και
ηµεροµίσθιο και στη συνέχεια οργανώνεται αποκεντρω-
µένα µε βάση τις λοιπές συλλογικές συµβάσεις εργα-
σίας (κλαδικές, οµοιεπαγγελµατικές) που εφαρµόζονται
µόνο για τους εργοδότες και εργαζόµενους των συµ-
βαλλοµένων εργοδοτικών και συνδικαλιστικών οργανώ-
σεων εκπροσωπούµενους και τις επιχειρησιακές συλλο-
γικές συµβάσεις.
Η διαβούλευση της Κυβέρνησης µε τους Κοινωνικούς

Εταίρους και την επιστηµονική υποστήριξη ερευνητικών
και επιστηµονικών φορέων καθώς και εµπειρογνωµόνων
υψηλού γνωστικού κύρους, διασφαλίζει στο νέο σύστη-
µα καθορισµού κατωτάτου µισθού και ηµεροµισθίου, που
θα ισχύσει από το 2017, αφενός τη στενή παρακολουθη-
µατικότητα που απαιτείται των δυνατοτήτων της ελληνι-
κής οικονοµίας, την αναγκαία συνάφεια που χρειάζεται
να υπάρχει για την καταπολέµηση της ανεργίας και την
αύξηση της απασχόλησης και αφετέρου βοηθά δραστικά

στην ανάπτυξη ενός ώριµου, καλόπιστου, αντικειµενι-
κού, πλούσιου, παραγωγικού και σύγχρονου Κοινωνικού
Διαλόγου, χωρίς την καχύποπτη λογική του παρελθό-
ντος, αλλά µε όρους το Εθνικό και Κοινωνικό Συµφέρον. 
Ειδικότερα το παρόν άρθρο βασιζόµενο:
α) Στην υποπαράγραφο ΙΑ 11 παρ. 1 του ν. 4093/2012

(Α' 222), όπως ισχύει, σύµφωνα µε την οποία «1. Με την
παρούσα διάταξη θεσπίζεται νέο σύστηµα καθορισµού
νόµιµου κατωτάτου µισθού υπαλλήλων και ηµεροµισθίου
εργατοτεχνιτών, το οποίο τίθεται σε ισχύ την 1.4.2013.
Εντός του πρώτου τριµήνου του 2013 θεσπίζεται µε πρά-
ξη υπουργικού συµβουλίου η διαδικασία διαµόρφωσης
νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού
και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ι-
διωτικού δικαίου όλης της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη
την κατάσταση και τις προοπτικές της ελληνικής οικονο-
µίας, της αγοράς εργασίας (ιδίως ως προς τα ποσοστά α-
νεργίας και απασχόλησης) και τη διαβούλευση της κυ-
βέρνησης µε εκπροσώπους κοινωνικών εταίρων, εξειδι-
κευµένους επιστηµονικούς, ερευνητικούς και λοιπούς
φορείς. Κατά το Α' τρίµηνο του 2014 το σύστηµα αυτό α-
ξιολογείται ως προς την απλότητα και αποτελεσµατικό-
τητα της εφαρµογής, τη µείωση της ανεργίας, την αύξη-
ση της απασχόλησης και τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητας.»,

β) Στην ανάγκη να ρυθµιστούν τα ζητήµατα για την ε-
φαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων και ειδικότερα την α-
νάγκη να καθοριστεί, αφενός η διαδικασία ορισµού νο-
µοθετηµένου κατώτατου µισθού υπαλλήλων και ηµερο-
µισθίου εργατοτεχνιτών, στο πλαίσιο των κανόνων που
τέθηκαν µε την Υποπαράγραφο ΙΑ 11 του ν. 4093 /2012
(Α' 222), όπως αυτός ισχύει και του ν. 1876/1990, όπως
αυτός ισχύει και αφετέρου των όρων και προϋποθέσεων
που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη για τον καθορισµό
του νοµοθετηµένου νόµιµου κατωτάτου µισθού υπαλλή-
λων και ηµεροµισθίου εργατοτεχνιτών και οι οποίοι αφο-
ρούν ιδίως: την κατάσταση της ελληνικής οικονοµίας, τις
προοπτικές ανάπτυξής της, τα επίπεδα παραγωγικότη-
τας και ανταγωνιστικότητας, την επίτευξη και διατήρηση
υψηλού επιπέδου απασχόλησης και κυρίως την µείωση
του υψηλού ποσοστού της ανεργίας, όπως αυτοί έχουν
τεθεί ως όροι και προϋποθέσεις από το άρθρο 1 του
ν. 4046/2012 (ΦΕΚ Α΄ 28/14.2.12), και τα παραρτήµατα
αυτού, ήτοι το αντίστοιχο «Μνηµόνιο Κατανόησης» που
υπογράφηκε µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας, της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξ ονόµατος των Κρατών Με-
λών της ζώνης του ευρώ, και το αντίστοιχο Μνηµόνιο Οι-
κονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής, που υπε-
γράφει µεταξύ της Ελληνικής Δηµοκρατίας και του ΔΝΤ
καθώς και από την υποπαράγραφο ΙΑ 11 παρ. 1 του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222),

γ) Στην υποπαράγραφο ΙΑ 11 παρ. 3 του ν. 4093/2012
(Α' 222),όπως ισχύει, σύµφωνα µε την οποία «3. Μέχρι
τη λήξη της περιόδου οικονοµικής προσαρµογής που
προβλέπουν τα Μνηµόνια που προσαρτώνται στο
ν. 4046/2012 και οι επακολουθούσες τροποποιήσεις αυ-
τών καθορίζεται ο νόµιµος κατώτατος µισθός υπαλλή-
λων και το ηµεροµίσθιο εργατοτεχνιτών ως εξής: 

(α) Για τους υπάλληλους άνω των 25 ετών ο κατώτα-
τος µισθός ορίζεται 586,08 ευρώ και για τους εργατοτε-
χνίτες άνω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορίζε-
ται σε 26,18 ευρώ.
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(β) Για τους υπάλληλους κάτω των 25 ετών ο κατώτα-
τος µισθός ορίζεται 510,95 ευρώ και για τους εργατοτε-
χνίτες κάτω των 25 ετών το κατώτατο ηµεροµίσθιο ορί-
ζεται σε 22,83 ευρώ.

(γ) i) Ο κατά τα άνω κατώτατος µισθός των υπαλλήλων
άνω των 25 ετών προσαυξάνεται µε ποσοστό 10% για
κάθε τριετία προϋπηρεσίας και έως τρεις τριετίες και συ-
νολικά 30% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω και το κα-
τώτατο ηµεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών άνω των 25 ε-
τών προσαυξάνεται µε ποσοστό 5% για κάθε τριετία
προϋπηρεσίας και έως έξι τριετίες και συνολικά 30% για
προϋπηρεσία 18 ετών και άνω. ii) Ο κατά τα άνω κατώτα-
τος µισθός των υπαλλήλων κάτω των 25 ετών προσαυ-
ξάνεται µε ποσοστό 10% για µία τριετία προϋπηρεσίας
και για προϋπηρεσία 3 ετών και άνω και το κατώτατο η-
µεροµίσθιο των εργατοτεχνιτών κάτω των 25 ετών προ-
σαυξάνεται µε ποσοστό 5% για κάθε τριετία προϋπηρε-
σίας και έως δύο τριετίες και συνολικά 10% για προϋπη-
ρεσία 6 και άνω ετών. 
δ) Οι ως άνω προσαυξήσεις προϋπηρεσίας καταβάλλο-

νται σε εργαζόµενο µε προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε
εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα, για µεν τους
εργατοτεχνίτες µετά τη συµπλήρωση του 18ου έτους
της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους µετά τη συ-
µπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας τους και ισχύουν
για την συµπληρωθείσα υπηρεσία την 14.2.2012.

ε) Πέραν της µηνιαίας τακτικής προσαύξησης λόγω
προϋπηρεσίας καµία άλλη προσαύξηση δεν περιλαµβά-
νεται στο νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και
ηµεροµίσθιο.
στ) Έως ότου η ανεργία διαµορφωθεί σε ποσοστό κά-

τω του 10% αναστέλλεται η προσαύξηση του νοµοθετι-
κώς καθορισµένου νόµιµου κατώτατου µισθού και ηµε-
ροµισθίου για προϋπηρεσία, που συµπληρώνεται µετά
την 14.2.2012», θεσπίζει και’ εφαρµογή και στο πλαίσιο
των ανωτέρων διατάξεων, το νέο Μηχανισµό Καθορι-
σµού Κατώτατου Μισθού και Ηµεροµισθίου σύµφωνα µε
τον οποίο: 
α) Έπειτα από διαβούλευση, που διεξάγεται σύµφωνα

µε τα οριζόµενα στο παρόν,, ορίζεται ο νοµοθετηµένος
κατώτατος µισθός και το νοµοθετηµένο κατώτατο ηµε-
ροµίσθιο, για πλήρη απασχόληση, ήτοι µηνιαίος µισθός
για εργασία 25 ηµερών µηνιαίως και ηµεροµίσθιο για ερ-
γασία 8 ωρών ηµερησίως, για τους υπαλλήλους και ερ-
γατοτεχνίτες όλης της χώρας, των οποίων η αµοιβή δεν
ρυθµίζεται από συλλογική σύµβαση εργασίας, 
β) Διευκρινίζεται ότι οι ατοµικές συµβάσεις εργασίας

και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας κάθε είδους δεν
επιτρέπεται να ορίζουν µηνιαίες τακτικές αποδοχές ή η-
µεροµίσθιο πλήρους απασχόλησης, υπολειπόµενες από
το νοµοθετικώς καθορισµένο κατώτατο µισθό και ηµερο-
µίσθιο ή της αντίστοιχης προκύπτουσας αναλογίας για
τις συµβάσεις µερικής απασχόλησης,
γ) Προβλέπεται ότι η νέα διαδικασία - µηχανισµός δια-

µόρφωσης νοµοθετικώς καθορισµένου νόµιµου κατώτα-
του µισθού και κατώτατου ηµεροµισθίου για τους εργα-
ζόµενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας τίθεται σε ι-
σχύ µετά τα προγράµµατα Δηµοσιονοµικής Προσαρµο-
γής, δηλαδή όχι πριν από την 1.1.2017, 
δ) Ορίζεται ότι το ύψος του νοµοθετηµένου κατώτα-

του µισθού και νοµοθετηµένου ηµεροµισθίου θα πρέπει
να καθορίζεται λαµβάνοντας υπόψη την κατάσταση της
Ελληνικής οικονοµίας και τις προοπτικές της για ανάπτυ-
ξη από την άποψη της παραγωγικότητας, των τιµών, και

της ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης, του ποσο-
στού της ανεργίας, των εισοδηµάτων και µισθών,
ε) Προσδιορίζεται ότι για τον ορισµό του νοµοθετηµέ-

νου κατώτατου µισθού και νοµοθετηµένου κατώτατου η-
µεροµισθίου διεξάγεται διαβούλευση µεταξύ των κοινω-
νικών εταίρων και της Κυβέρνησης µε την τεχνική και ε-
πιστηµονική υποστήριξη, εξειδικευµένων επιστηµονικών,
ερευνητικών και συναφών φορέων και εµπειρογνωµό-
νων, σε θέµατα οικονοµίας και ιδίως οικονοµίας της ερ-
γασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργασιακών
σχέσεων και το συντονισµό από επιτροπή.,
Επίσης ορίζονται οι κοινωνικοί εταίροι που µετέχουν

στη διαβούλευση που είναι: 
αα) εκ µέρους των εργαζοµένων όλης της χώρας η Γε-

νική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ) και λοι-
πές δευτεροβάθµιες συνδικαλιστικές οργανώσεις κλαδι-
κές ή οµοιοεπαγγελµατικές που εκπροσωπούν εργαζό-
µενους του ιδιωτικού τοµέα σε εθνικό επίπεδο και προ-
τείνονται από τη ΓΣΕΕ ή καλούνται από την Επιτροπή
Συντονισµού της διαβούλευσης, 
ββ) εκ µέρους των οργανώσεων των εργοδοτών ευρεί-

ας εκπροσώπησης εργοδοτικές οργανώσεις, µεταξύ των
οποίων, ο Σύνδεσµος Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.), η Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτε-
χνών, Εµπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), η Εθνική Συνο-
µοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.), ο Σύνδεσµος
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (Σ.Ε.Τ.Ε.), και λοι-
πές εργοδοτικές οργανώσεις που προτείνονται από αυ-
τούς ή καλούνται από την Επιτροπή Συντονισµού της
διαβούλευσης, 
στ) Θεσπίζεται ότι η διαβούλευση συντονίζεται από

τριµελή Επιτροπή αποτελούµενη από τον Πρόεδρο του
Ο.ΜΕ.Δ., ως Πρόεδρο, ένα πρόσωπο κύρους ως εκπρό-
σωπο του Υπουργού Οικονοµικών και ένα πρόσωπο κύ-
ρους ως εκπρόσωπο του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Πρόνοιας, µε τη γραµµατειακή υπο-
στήριξη των υπηρεσιών του Ο.ΜΕ.Δ., καθώς επίσης ορί-
ζεται και το έργο της Επιτροπής Συντονισµού της δια-
βούλευσης, 
ζ) Προβλέπεται ότι το Κέντρο Προγραµµατισµού και

Οικονοµικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), αναλαµβάνει τη σύνταξη
του Σχεδίου Πορίσµατος Διαβούλευσης, σε συνεργασία
µε πενταµελή επιτροπή ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων,
εξειδικευµένων σε θέµατα οικονοµίας και κυρίως οικονο-
µίας της εργασίας, κοινωνικής πολιτικής καθώς και εργα-
σιακών σχέσεων, 

η) Προσδιορίζεται ακριβώς το περιεχόµενο του Σχεδί-
ου Πορίσµατος Διαβούλευσης, το οποίο θα πρέπει να πε-
ριέχει ιδίως τη συστηµατική καταγραφή των προτάσεων
των διαβουλευοµένων κοινωνικών εταίρων, τα σηµεία
συµφωνίας τους, τεκµηρίωση ως προς την κατάσταση
της ελληνικής οικονοµίας και της αγοράς εργασίας και
τους παράγοντες που επιδρούν στο καθορισµό του προ-
τεινόµενου νοµοθετηµένου κατωτάτου µισθού και ηµε-
ροµισθίου και το οποίο στο τέλος υποβάλλεται στον Υ-
πουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εργασίας, Κοινω-
νικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Καθορίζεται δε ότι το
Σχέδιο του Πορίσµατος Διαβούλευσης καθώς και όλες οι
εκθέσεις, τα υποµνήµατα και κάθε άλλο σχετικό έγγρα-
φο τεκµηρίωσης που αφορά την ανωτέρω διαδικασία δη-
µοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
θ) Τέλος ορίζεται µε σαφήνεια ότι η διαδικασία η οποία

ξεκινά το τελευταίο δεκαήµερο του µηνός Φεβρουαρίου

32



κάθε έτους, ολοκληρώνεται το τελευταίο δεκαπενθηµέ-
ρου του µηνός Ιουνίου κάθε έτους, µετά την εισήγηση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας του κατώτατου µισθού υπαλλήλων και του κα-
τώτατου ηµεροµισθίου των εργατοτεχνιτών, στο Υπουρ-
γικό Συµβούλιο, λαµβάνοντας υπόψη το Πόρισµα της
Διαβούλευσης, ο οποίος και εκδίδει τελικά απόφαση κα-
θορισµού του κατωτάτου µισθού για τους υπαλλήλους
και του κατωτάτου ηµεροµισθίου για τους εργατοτεχνί-
τες, µετά από την σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµ-
βουλίου.
Συνεπώς µε το ανωτέρω θεσπιζόµενο, µε το παρόν,

σύστηµα, συγκλίνουµε µε τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα και τις
Διεθνείς Πρακτικές, ως προς το µηχανισµό προσδιορι-
σµού των κατώτατων µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη τη
χώρα. Παράλληλα, το νέο αυτό σύστηµα όχι µόνο δεν ε-
µποδίζει, αλλά προάγει και υποκινεί τη διεξαγωγή συλ-
λογικών διαπραγµατεύσεων µεταξύ των κοινωνικών ε-
ταίρων και τη σύναψη συλλογικών συµβάσεων σε υψη-
λότερα µισθολογικά επίπεδα, σε επιµέρους κλαδικά ή ε-
πιχειρησιακά επίπεδα. Επιπρόσθετα, το νέο σύστηµα υ-
ποστηρίζει ουσιαστικά την ωρίµανση και την ποιοτική α-
ναβάθµιση του κοινωνικού διαλόγου στη χώρα µας, προ-
ωθώντας την αναζήτηση συναινετικών συγκλίσεων σε έ-
να πλαίσιο υπευθυνότητας, εθνικής συναίσθησης και συ-
νεκτίµησης των πραγµατικών δεδοµένων της αγοράς ερ-
γασίας, της παραγωγής και της οικονοµίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 104 
Τροποποίηση των ν. 3054/2002 

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 104 τροπο-
ποιούνται τα εδάφια α και β της παραγράφου 5 του άρ-
θρου του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, ώστε να παρέχεται
η δυνατότητα χορήγησης αδειών εµπορίας πετρελαιοει-
δών σε εταιρείες µε µικρότερα ελάχιστα όρια εταιρικού
κεφαλαίου, ή εναλλακτικά µε απαίτηση ασφαλιστικής
κάλυψης κατά συγκεκριµένων κινδύνων. Ειδικότερα τα
ελάχιστα όρια εταιρικού κεφαλαίου για τις άδειες κατη-
γορίας Α είναι πλέον κλιµακούµενα ανάλογα µε τις πω-
λήσεις πετρελαιοειδών κατά το προηγούµενο ηµερολο-
γιακό έτος, ώστε να µπορούν και οι επιχειρήσεις µε µι-
κρότερο µετοχικό κεφάλαιο από αυτό που καθόριζε ο
ν. 3054/2002 να δραστηριοποιηθούν στην αγορά πετρε-
λαιοειδών. Η απαίτηση ασφαλιστικής κάλυψης κατά συ-
γκεκριµένων κινδύνων, θα καθοριστεί µε κοινή υπουργι-
κή απόφαση η οποία προβλέπεται να εκδοθεί εντός τρι-
µήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Με τις
ανωτέρω ρυθµίσεις δίνεται ή δυνατότητα στις εταιρίες
του κλάδου να αντεπεξέλθουν στη δύσκολη οικονοµική
συγκυρία και να αποφευχθεί η αύξηση της ανεργίας,
λαµβανοµένης υπόψη της οικονοµικής ύφεσης και της υ-
λοποίησης πολιτικών βελτίωσης του ανταγωνισµού στην
αγορά πετρελαιοειδών. Είναι σηµαντικό οι εταιρείες ε-
µπορίας πετρελαιοειδών να διατηρήσουν ένα επίπεδο οι-
κονοµικής αξιοπιστίας µεγαλύτερο από αυτό των κοινών
ανωνύµων εταιρειών, δεδοµένης και της αξίας των προϊ-
όντων που αυτές εµπορεύονται.
Περαιτέρω, επιτρέπεται η λειτουργία αποθηκευτικών

χώρων υγρών καυσίµων οι οποίοι τροφοδοτούνται µε βυ-

τιοφόρα οχήµατα, για τους οποίους αποδεδειγµένα δεν
είναι εφικτή η σύνδεση µέσω συστηµάτων αγωγών µε
διυλιστήρια ή µε θάλασσα ή µε σιδηροδροµικό δίκτυο και
οι οποίοι δεν θεωρούνται ως αποθήκες τήρησης αποθε-
µάτων ασφαλείας, υπό την προϋπόθεση ότι για τα διακι-
νούµενα καύσιµα έχουν καταβληθεί οι προβλεπόµενοι
δασµοί και φόροι. 
Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης άδειας ε-

µπορίας της κατηγορίας Α΄ µε ελάχιστο όριο όγκου απο-
θηκευτικών χώρων κλιµακούµενο ανάλογα µε τις πωλή-
σεις πετρελαιοειδών κατά το προηγούµενο ηµερολογια-
κό έτος. Ειδικότερα, εφόσον ο όγκος πωλήσεων πετρε-
λαιοειδών προϊόντων που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
προηγούµενο ηµερολογιακό έτος δεν υπερβαίνει τους
300.000 Μ.Τ., οι ελάχιστοι αποθηκευτικοί χώροι καθορί-
ζονται στα 4.000 κυβικά µέτρα, αντί των 13.000 κυβικών
µέτρων, που ίσχυε. Με τα ανωτέρω, αίρεται η διακριτική
µεταχείριση των ήδη υφιστάµενων εταιριών σε σχέση µε
τις νεοεισερχόµενες ώστε να υπάρχει ισότιµη µεταχείρι-
ση των κατόχων αδειών κατηγορίας Α΄. Με τη κλιµάκω-
ση αυτή επιτρέπεται και διευκολύνεται η είσοδος µικρών
εταιριών εµπορίας τοπικής εµβέλειας µε ευνοϊκούς ό-
ρους, στα πλαίσια της οικονοµικής ύφεσης, της δυσκο-
λίας χωροθέτησης νέων αποθηκευτικών χώρων και της
υλοποίησης πολιτικών βελτίωσης του ανταγωνισµού
στην αγορά πετρελαιοειδών.  
Με την παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου καταργείται η

υποπερίπτωση α της περίπτωσης Γ΄ της παραγράφου 6
του άρθρου 6 του ν. 3054/2002, ώστε να παρέχεται η δυ-
νατότητα χορήγησης αδειών εµπορίας των κατηγοριών
Α, Β1 και Β2 χωρίς την υποχρέωση χρησιµοποίησης των
αποθηκευτικών χώρων κάθε φορά για την αποθήκευση
προϊόντων δύο τουλάχιστον κατηγοριών από τα Ελα-
φρά, Μεσαία και Βαρέα κλάσµατα και κάθε κατηγορία να
µην υπερβαίνει το ποσοστό του 80% του συνόλου του α-
ποθηκευτικού χώρου, ώστε να αρθεί αυτός ο περιορι-
σµός ο οποίος δυσκολεύει την εξεύρεση αποθηκευτικών
χώρων που να πληρούν αυτή την προϋπόθεση, µε αποτέ-
λεσµα να υπάρχει δυσκολία στη χορήγηση των σχετικών
αδειών.
Με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου καταργείται

η επιβολή ελάχιστης τιµής καταναλωτή προκειµένου να
αντιµετωπισθούν ενέργειες ή συνθήκες αθέµιτου αντα-
γωνισµού. Τα θέµατα αυτά ρυθµίζονται τόσο από το υ-
πάρχον νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο υπό την επο-
πτεία των αρµόδιων Υπηρεσιών και της Επιτροπής Αντα-
γωνισµού,, όσο και από το Παρατηρητήριο Τιµών, µέσω
του οποίου δίνεται η δυνατότητα έγκαιρης ενηµέρωσης
και σύγκρισης τιµών για τη διαµόρφωση προσφοράς και
ζήτησης στη λιανική αγορά καυσίµων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 105 
Τροποποίηση διατάξεων του Κ.Πολ.Δ.

Με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 105 επέρ-
χονται τροποποιήσεις στα άρθρα 691 παρ. 4 και 5 και 693
παράγραφος 1 του Κ.Πολ.Δ..
Ο σκοπός της τροποποιήσεως της παραγράφου 4 του

άρθρου 691 είναι η ταχεία εκδίκαση των υποθέσεων α-
σφαλιστικών µέτρων σε περίπτωση εκδόσεως προσωρι-
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νής διαταγής, και σε περίπτωση αναβολής της συζήτη-
σης της αίτησης, η αποφυγή του γνωστού φαινοµένου
µε τη συνήθως συναινετική διατήρηση της προσωρινής
διαταγής της δηµιουργίας επί µακρότατο χρόνο κατα-
στάσεων που δηµιουργούν δικαιώµατα και υποχρεώσεις
µε µία προσωρινή διαταγή. Επίσης αποσκοπεί τη χορή-
γηση µόνο µία φορά προσωρινής διαταγής και αν το σχε-
τικό αίτηµα απορριφθεί να µπορεί ο δικαστής που δίκασε
κατ’ ουσία την υπόθεση να τη χορηγήσει µετά την κατ’
ουσία συζήτηση της υποθέσεως. Επίσης διατηρείται η ή-
δη υπάρχουσα ευχέρεια του δικαστηρίου να παρατείνει
την ισχύ της προσωρινής διαταγής µέχρι την έκδοση α-
ποφάσεως επί των ασφαλιστικών µέτρων. Με τη διάταξη
της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου 691, όπως τροπο-
ποιείται ορίζεται ότι, αν δικαστής χορηγήσει ή παρατεί-
νει την ισχύ της προσωρινής διαταγής, οφείλει να εκδώ-
σει την απόφαση µέσα σε είκοσι ηµέρες από τη συζήτη-
ση. Διαφορετικά βέβαια η ισχύς της προσωρινής διατα-
γής παραµένει, διότι δεν είναι δίκαιο να θεσπισθεί κύρω-
ση σε βάρος του διαδίκου, που δεν τον βαρύνει υπαιτιό-
τητα για την καθυστέρηση. Σε κάθε άλλη περίπτωση η α-
πόφαση εκδίδεται σε τριάντα ηµέρες. Με τη διάταξη του
άρθρου 693 παρ. 1, όπως τροποποιείται, επαναφέρεται η
ρύθµιση που εισήχθη µε το άρθρο 4 ε παρ. 1 του ν. 3388/
2005, µε τη διαφορά ότι στην εξαίρεση της υποχρεώσε-
ως ασκήσεως αγωγής, πέραν των συναινετικών προση-
µειώσεων υποθήκης προστέθηκε και η περίπτωση των α-
σφαλιστικών µέτρων νοµής ή κατοχής, αφενός µεν διότι
οι σχετικές αγωγές υπόκειται σε βραχύτατη (ενός έ-
τους) παραγραφή, αφετέρου δε διότι η µη άσκηση αγω-
γής και η εξ αυτής άρση της ισχύος του ασφαλιστικού
µέτρου δηµιουργεί χωρίς λόγο δίκες µεταξύ των πολι-
τών. Δίδεται όµως και η ευχέρεια στο δικαστήριο να ορί-
σει µεγαλύτερη προθεσµία, αν κρίνει ότι η σύνταξη της
αγωγής απαιτεί, λόγω της φύσης της διαφοράς περισσό-
τερο χρόνο.
Με την παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται

παράγραφος 2 στο άρθρο 672 Α, µε σκοπό να µην διαιω-
νίζεται η σχετική διαφορά µε διαδοχικές αναβολές, στις
περιπτώσεις επικαλουµένης άκυρης απόλυσης εργαζο-
µένου. Ορίζεται ότι αναβολή επιτρέπεται µόνο µία φορά
και µόνο αν συντρέχει περίπτωση ανώτερης βίας, διαφο-
ρετικά αίρεται αυτοδικαίως το ασφαλιστικό µέτρο, το ο-
ποίο αίρεται επίσης και σε περίπτωση µαταιώσεως της
συζητήσεως. Επίσης ορίζεται ότι η απόφαση εκδίδεται
µέσα σε 60 ηµέρες από τη συζήτηση της αγωγής, προθε-
σµία που είναι εύλογη για την έκδοση της αποφάσεως.

Άρθρο 106
Μεταβατικές και καταργούµενες διατάξεις

Με το άρθρο 106 εισάγονται µεταβατικές διατάξεις, οι
οποίες αποσκοπούν στην ταχεία εκδίκαση των αιτήσεων
ασφαλιστικών µέτρων που εκκρεµούν, επί των οποίων έ-
χει εκδοθεί προσωρινή διαταγή που διατάσσει την προ-
σωρινή απασχόληση εργαζοµένου και των αγωγών που
επίσης εκκρεµούν και αφορούν άκυρη απόλυση εργαζο-
µένου, για τις οποίες έχει διαταχθεί ως ασφαλιστικό µέ-
τρο προσωρινή απασχόληση του εργαζοµένου. Αυτό κρί-
νεται αναγκαίο, διότι στα δικαστήρια εκκρεµεί άγνωστος
αριθµός τέτοιων αιτήσεων και αγωγών, οι οποίες έχουν
προσδιορισθεί να συζητηθούν σε µακρινές δικασίµους ή
έχουν αναβληθεί σε µακρινές δικασίµους, ο οποίος δεν

µπορεί να ελεγχθεί µε άλλο τρόπο, παρά µόνο µε επί-
σπευση της συζητήσεως από τους διαδίκους.
Με τις εισαγόµενες ρυθµίσεις επιδιώκεται να εξαλει-

φθεί το φαινόµενο της διατηρήσεως επί µακρόν σε θέ-
σεις εργασίας εργαζοµένων, των οποίων οι συµβάσεις
εργασίες έχουν λήξει, µε προσωρινές διαταγές και α-
σφαλιστικά µέτρα, δηλαδή µε βάση πιθανολόγηση της
βασιµότητας αυτών, και χωρίς κατ’ ουσίαν εκδίκαση των
διαφορών, δηλαδή να εξαλειφθεί το φαινόµενο της χρη-
σιµοποιήσεως κυρίως των προσωρινών διαταγών, µε τη
συµπαιγνία των διαδίκων µερών, ως µέσου για τη διαιώ-
νιση συµβάσεων εργασίας, που έχουν λήξει, χωρίς έκ-
πτωση από τα συνταγµατικά και ατοµικά τους δικαιώµα-
τα.
Η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 232 Α είναι α-

ναγκαία για το λόγο ότι εξαναγκάζει τον εργοδότη να α-
πασχολήσει τον εργαζόµενο, ακόµη και αν δεν υπάρχει
θέση εργασίας.

Άρθρο 107 
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2013/25/ΕΕ

Στο τεύχος L 158/10.06.2013 της Επίσηµης Εφηµερί-
δας της Ε.Ε. δηµοσιεύθηκε το οριστικό κείµενο της Οδη-
γίας 2013/25/ΕΕ του Συµβουλίου της 13ης Μαΐου 2013
για την προσαρµογή ορισµένων οδηγιών στον τοµέα του
δικαιώµατος εγκατάστασης και ελεύθερης παροχής υπη-
ρεσιών, λόγω της προσχώρησης της Δηµοκρατίας της
Κροατίας. Η παρούσα Οδηγία τροποποιεί µεταξύ άλλων
τις Οδηγίες 77/249/ΕΟΚ περί διευκολύνσεως της πραγ-
µατικής ασκήσεως της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών
από δικηγόρους και 98/5/ΕΚ για τη διευκόλυνση της µό-
νιµης άσκησης του δικηγορικού επαγγέλµατος σε κρά-
τος µέλος διάφορο εκείνου στο οποίο αποκτήθηκε ο ε-
παγγελµατικός τίτλος. Δεδοµένου ότι η ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2013/25/ΕΕ πρέπει να ολοκληρωθεί µέχρι
την προσχώρηση της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση
(ήτοι µέχρι την 1/7/2013) προωθείται το άρθρο 107 για το
µέρος της Οδηγίας που άπτεται της αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωµάτων, ήτοι σε ό,τι αφορά τα νοµικά επαγγέλµατα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Άρθρο 108

Με το άρθρο 108 ορίζεται ότι για το προσωπικό της κα-
ταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. και των θυγατρικών της, των ο-
ποίων οι συµβάσεις λύθηκαν από τη δηµοσίευση της διά-
ταξης του άρθρου 3 της υπ’αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοι-
νής απόφασης του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό και
του Υπουργού Οικονοµικών (Β’ 1414) δεν θα εφαρµοστεί
η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του α.ν.
173/1967, µε την οποία καθοριζόταν ανώτατο όριο για
τον καθορισµό των αποζηµιώσεων αυτών.  

Άρθρο 109 
Έναρξη ισχύος

Με το άρθρο 109 καθορίζεται η έναρξη ισχύος του πα-
ρόντος νόµου.
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Αθήνα, 9 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ι. Στουρνάρας Ι. Μιχελάκης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κ. Αρβανιτόπουλος Π. Παναγιωτόπουλος

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Κ. Μητσοτάκης Σ.–Α. Γεωργιάδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ι. Βρούτσης Ι. Μανιάτης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Χ. Αθανασίου Δ. Σταµάτης
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