ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας»
Α. Γενική παρουσίαση
Με το σχέδιο νόµου που προτείνεται για ψήφιση στην
Εθνική Αντιπροσωπεία θεσµοθετούνται τα απαραίτητα
µέτρα για την εφαρµογή του προγράµµατος στήριξης
της ελληνικής οικονοµίας, όπως το Πρόγραµµα αναθεωρήθηκε την 22.11.2010 και προβλέπονται στο Μνηµόνιο
Συνεννόησης. Η Κυβέρνηση στο πλαίσιο της αντιµετώπισης της πρωτοφανούς οικονοµικής και δηµοσιονοµικής
κρίσης της χώρας, των δυσµενών συνθηκών στην εγχώρια και διεθνή αγορά και της ανάγκης προστασίας και
προαγωγής του γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, έχει ήδη λάβει και εισηγείται τη λήψη κατεπειγόντων µέτρων, άµεσης και επιτακτικής ανάγκης, για την περαιτέρω δηµοσιονοµική προσαρµογή, τη µείωση των λειτουργικών δαπανών, τον εξορθολογισµό στη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναµικού και την αναδιάρθρωση των φορέων και επιχειρήσεων που είτε επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό είτε ανήκουν ή ελέγχονται µετοχικά από το Ελληνικό Δηµόσιο.
Εξαιτίας της δεινής θέσης των δηµοσίων οικονοµικών
της χώρας και ιδίως του υψηλού ελλείµµατος και του υπέρογκου δηµόσιου χρέους της και κάτω από το βάρος
της χρηµατοπιστωτικής κρίσης που προκλήθηκε εξαιτίας
αυτών των γεγονότων και που κατέστησε αδύνατη την
υλοποίηση του δανειακού προγράµµατος της Ελλάδας
µέσω της δυνατότητας προσφυγής της στις διεθνείς αγορές χρήµατος, ψηφίστηκαν οι νόµοι 3833/2010 και
3845/2010.
Η αναθεώρηση των στοιχείων για το έλλειµµα της Γενικής Κυβέρνησης από τη Eurostat αποτύπωσε το πραγµατικό µέγεθος του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος της
χώρας έως το 2009. Συγκεκριµένα το έλλειµµα του 2009
αναθεωρήθηκε από το 13,6% σε 15,4% του ΑΕΠ και οφείλεται µεταξύ άλλων και στην ένταξη στο χρέος της
Γενικής Κυβέρνησης του χρέους νέων φορέων και οργανισµών, που αύξησε το έλλειµµα κατά 0,7% του ΑΕΠ. Η
αναθεώρηση επηρεάζει προφανώς και τα στοιχεία του
δηµοσίου χρέους, στο οποίο ενσωµατώθηκαν τα συσσωρευµένα χρέη των δηµοσίων επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στην Γενική Κυβέρνηση. Το χρέος Γενικής Κυβέρνησης του 2009 αναθεωρήθηκε σε 126,8% του ΑΕΠ από το
115,4% του ΑΕΠ: αύξηση 11,4 µονάδων του ΑΕΠ. Η αναθεώρηση οφείλεται κυρίως στην ένταξη των ΔΕΚΟ στα
στοιχεία Γενικής Κυβέρνησης, αυξάνοντας το χρέος κατά 7,75% του ΑΕΠ.
Παρά την αναθεώρηση των δηµοσιονοµικών δεδοµένων που επηρέασε τα δηµοσιονοµικά µεγέθη του 2010
και δηµιούργησε µια «νέα αφετηρία» για τη δηµοσιονοµική προσαρµογή, επιτεύχθηκε εντός του 2010 µείωση
του ελλείµµατος άνω των 14 δισ. ευρώ – µεγαλύτερη από αυτή στην οποία είχε δεσµευτεί η χώρα µας– και η
Κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια για την επίτευξη
των µεσοπρόθεσµων δηµοσιονοµικών στόχων του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής και τη δραστική µείωση του ελλείµµατος µε στόχο, το 2014, το έλλειµµα να
φτάσει κάτω από το 3% του ΑΕΠ.

Με βάση τις προβλέψεις του Προγράµµατος Οικονοµικής Πολιτικής το έλλειµµα της Κεντρικής Κυβέρνησης
θα µειωθεί στο 9,1% του ΑΕΠ, από 9,9% το 2010 και
14,3% το 2009, ενώ σε επίπεδο Γενικής Κυβέρνησης περιορίζεται στο 7,4% του ΑΕΠ από 9,4% το 2010 και
15,4% το 2009.
Μετά την υπογραφή του επικαιροποιηµένου Μνηµονίου Συνεννόησης το µεγαλύτερο µέρος των νέων παρεµβάσεων για το 2011, θα προέλθει µεταξύ άλλων και από
εξοικονοµήσεις από παρεµβάσεις για τις ΔΕΚΟ. Η διεύρυνση της Γενικής Κυβέρνησης µε την ένταξη νέων φορέων κάνει επιτακτική την ανάγκη για στοχευµένες παρεµβάσεις σε τοµείς όπου ήδη έχουν δροµολογηθεί µεταρρυθµίσεις, όπως η εξυγίανση και αναδιάρθρωση των
ΔΕΚΟ.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα των ΔΕΚΟ, επηρεάζουν
άµεσα βασικά µεγέθη της ελληνικής οικονοµίας, όπως
το έλλειµµα και το δηµόσιο χρέος, την απασχόληση, τις
επενδύσεις και το ρυθµό της οικονοµικής ανάπτυξης. Από τα καταγραφέντα αποτελέσµατα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. για το
2009, ο απολογισµός του συνολικού οικονοµικού αποτελέσµατος των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης κλείνει
µε αρνητικό πρόσηµο στα -1.743 εκατ. Ευρώ, ενώ οι εκτιµήσεις για το 2010 και οι προβλέψεις για το 2011 ανέρχονται στα -540 εκατ. ευρώ και στα +300 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Στο πλαίσιο αυτό, η εξυγίανση και ανάπτυξη
των ΔΕΚΟ αποτελεί σηµαντική προτεραιότητα για την εφαρµογή ενός ολοκληρωµένου προγράµµατος που στοχεύει στη συγκράτηση των δαπανών, στην ανάκαµψη
της οικονοµικής δραστηριότητας, στην ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής δικαιοσύνης, στη στήριξη της
ανταγωνιστικότητας και στην αποκατάσταση της εµπιστοσύνης των πολιτών στο κράτος.
Χαρακτηριστικά µεγέθη των περισσότερων ΔΕΚΟ καταδεικνύουν ότι τα συνολικά έσοδά τους µειώνονται συνεχώς, ενώ σε πολλές περιπτώσεις ο καθαρός δανεισµός τους (σύνολο µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων δανειακών υποχρεώσεων µείον ταµειακά διαθέσιµα) υπερβαίνει τα ετήσια έσοδα. Από την άλλη πλευρά, ο
µέσος µισθός είναι σχεδόν διπλάσιος από τον αντίστοιχο του ιδιωτικού τοµέα και κατά 44,1% µεγαλύτερος του
δηµοσίου. Για παράδειγµα η ΕΘΕΛ δαπανά το µεγαλύτερο ποσό από όλες τις δηµόσιες επιχειρήσεις, για µισθοδοσία, 319,41 εκατ. ευρώ το 2009, ενώ τα έσοδά της ανέρχονταν στα 193,93 εκατ. ευρώ για το ίδιο έτος.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι ρυθµίσεις για την
αναπροσαρµογή των αποδοχών στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τις εταιρείες του Οµίλου της,
καθώς και για την πρόσληψη από το ΙΚΑ των επιτυχόντων σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και κατάργηση ισάριθµων θέσεων
τακτικού προσωπικού στην Τράπεζα.
Στο πλαίσιο των δοµικών µεταρρυθµίσεων που προωθεί η Κυβέρνηση ενόψει της µείωσης των πρωτογενών
δαπανών για την µείωση του ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους, καθώς βρισκόµαστε στην καρδιά της δηµοσιονοµικής κρίσης που υπέστη η χώρα, λαµβάνονται µε
το παρόν νοµοσχέδιο πρόσθετα µέτρα για την προστασία και προαγωγή του δηµόσιου συµφέροντος µε την εξυγίανση και ανάπτυξη των δηµοσίων επιχειρήσεων και
οργανισµών καθώς και φορέων της γενικής κυβέρνησης,
εξασφαλίζοντας όµως µια δίκαιη ισορροπία ανάµεσα
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στις απαιτήσεις του γενικού συµφέροντος και την ανάγκη προστασίας των εισοδηµάτων σε βιώσιµα επίπεδα.
Επιπλέον, για την περαιτέρω µείωση των λειτουργικών
δαπανών, στον κανόνα των προσλήψεων (1 πρόσληψη
για 5 αποχωρήσεις) συµπεριλαµβάνονται όλες οι προσλήψεις και οι διορισµοί για τα έτη 2011 έως και 2013
χωρίς εξαιρέσεις, στις δε προσλήψεις συνυπολογίζονται, προκειµένου για τον στενό δηµόσιο τοµέα και οι
µεταφορές και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Τα µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής συµπληρώνονται από φορολογικά µέτρα για την αύξηση των εσόδων,
µε την αναπροσαρµογή των συντελεστών σε επιλεγµένους έµµεσους φόρους. Παράλληλα, λαµβάνονται και
σηµαντικά µέτρα για την τόνωση της πραγµατικής οικονοµίας µε την ελάφρυνση ή και την απαλλαγή από φόρους, όπως είναι οι ρυθµίσεις για την µείωση του Φ.Π.Α.
στο 6,5% για τις υπηρεσίες διαµονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, παρόµοιους χώρους και κάµπινγκ. Στο 6,5% εντάσσονται και τα φάρµακα, τα εµβόλια
καθώς επίσης τα βιβλία, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, τα
εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται και οι ρυθµίσεις που
προβλέπουν ελαφρύνσεις και απαλλαγές του ειδικού
φόρου κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια, η εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση πρώτης κατοικίας από το «πόθεν έσχες», τα κίνητρα για την αντικατάσταση
αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας, η αναπροσαρµογή
του φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα.
Επίσης, εναρµονίζεται η εθνική µας νοµοθεσία «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ν.2960/2001), µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 16ης
Φεβρουαρίου 2010 «για την τροποποίηση των Οδηγιών
92/79/ΕΟΚ, 92/80/ΕΟΚ και 95/59/ΕΚ όσον αφορά τη δοµή και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά και
της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ» (EE L 50/27.02.2010).
Στο σχέδιο νόµου περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για την
διαγραφή των ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών προς το
Δηµόσιο µε τη θεσµοθέτηση διαδικασίας διαγραφής. Αυτό καθίσταται αναγκαίο καθώς µε τις υφιστάµενες διατάξεις του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ δεν υπάρχει δυνατότητα
διαγραφής ανεπίδεκτης είσπραξης απαίτησης, µε µόνη
εξαίρεση την οίκοθεν αίτηση διαγραφής του προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αποβιώσαντος οφειλέτη
που δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και οι κληρονόµοι του
έχουν αποποιηθεί την κληρονοµιά. Το ποσό των χρεών
που έχουν χαρακτηρισθεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης αποτελεί ποσοστό 73,46% επί του συνόλου των ληξιπροθέσµων της 31.12.2009, ή ποσοστό 49,27% των εσόδων
του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού ή ποσοστό
10,18% του ΑΕΠ. Και τα τρία ποσοστά είναι πολύ υψηλότερα από τον µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η
βελτίωσή τους συνδέεται µε την συνολική προσπάθεια εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου των ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η προτεινόµενη διαδικασία διαγραφής προβλέπει την συγκρότηση νέας ειδικής για τον λόγο αυτό γνωµοδοτικής επιτροπής, η οποία θα συνεξετάζει όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία που θα πρέπει να τεκµηριώνουν
και να αποδεικνύουν το ανεπίδεκτο της είσπραξης.
Στο δεύτερο κεφάλαιο περιλαµβάνονται ρυθµίσεις για
τις Ειδικές Επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργα-

σίας, τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών, για
τα θέµατα της µερικής απασχόλησης, της εκ περιτροπής
εργασίας, της προσωρινής απασχόλησης, της δοκιµαστικής περιόδου απασχόλησης καθώς και την απλοποίηση
των διαδικασιών εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας
µε σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας και την βελτίωση του ρυθµού ανάπτυξής της.

Β. Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Α΄
Επί του άρθρου 1
Με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού επαναπροσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του
ν.3429/2005 «Δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί».
Με την αντικατάσταση του άρθρου 19 του ίδιου νόµου,
καταργούνται όλες οι εξαιρέσεις που ίσχυσαν, είτε µε ειδικές διατάξεις, είτε µε κοινές υπουργικές αποφάσεις
που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού,
όπως ισχύει µέχρι σήµερα, ώστε στο πεδίο εφαρµογής
του να υπάγονται όλες οι δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί που πληρούν τα κριτήρια του Κεφαλαίου Α΄. Επιπλέον, επειδή µε το ν. 2362/1995, όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 3871/2010, τα στοιχεία του προϋπολογισµού της
Γενικής Κυβέρνησης λαµβάνονται πλέον υπόψη για τον
προσδιορισµό του ελλείµµατος και του δηµοσίου χρέους, θεωρείται κρίσιµο να υπαχθεί στις ρυθµίσεις του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 και κάθε νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που είναι φορέας της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτή ορίζεται µε το άρθρο 1Β του ν. 2362/
1995.
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση του ελέγχου και
της εποπτείας επί των δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών του Κεφαλαίου Α΄ του ν.2362/1995, µε την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού, τα εν λόγω νοµικά πρόσωπα
υποχρεούνται, εκτός από τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις που υποβάλλουν στην Ειδική Γραµµατεία Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών του Υπουργείου Οικονοµικών, να υποβάλλουν και τριµηνιαίες, οι οποίες έχουν ελεγχθεί από ορκωτό ελεγκτή-λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών τους.
Με την παράγραφο 3, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται και επιβάλλονται κυρώσεις για
τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που δεν υποβάλλουν τις πληροφορίες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 78 του
ν.2362/1995, σύµφωνα µε τις οδηγίες και εγκυκλίους του
Υπουργείου Οικονοµικών. Μεταξύ των κυρώσεων µπορεί
να είναι και η διακοπή της χρηµατοδότησης ή και της επιχορήγησης του φορέα.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζονται κατ’ αναλογία προς
τα άρθρα 15 έως και 21 του ν. 3891/2010 τα ζητήµατα
πλεονάζοντος προσωπικού της εταιρείας Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ. Τα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα ΑΒΕΕ (Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία)
έχουν σωρεύσει ένα τεράστιο χρέος, πάνω από ένα δισ.
ευρώ και παρουσιάζουν σοβαρά λειτουργικά προβλήµατα. Παράλληλα, καταγράφεται ένα πλεονάζον προσωπικό που αυξάνει το λειτουργικό κόστος της εταιρείας σε
µια περίοδο που αυτή δεν έχει παραγγελίες – νέα συµβόλαια.
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Επισηµαίνεται δε ότι το προσωπικό της Εταιρείας είναι
πλεονάζον σε σχέση µε τις πραγµατικές παραγωγικές –
επιχειρησιακές δυνατότητες αυτής, λόγος για τον οποίο
είναι αναγκαίο να εφαρµοστεί και σε αυτήν το µοντέλο
του ΟΣΕ, ώστε µε τη µεταφορά του πλεονάζοντος προσωπικού να επιτευχθεί εξορθολογισµός λειτουργικού
κόστους και παραγωγής.

Επί του άρθρου 2
Με το άρθρο 2 προστίθεται στο άρθρο τρίτο του
ν.3845/2010 «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη-µέλη
της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο», παράγραφοι που αφορούν περαιτέρω µέτρα δηµοσιονοµικής προσαρµογής για τις δηµόσιες επιχειρήσεις
και οργανισµούς καθώς και για τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.
Με τις ρυθµίσεις της νέας παραγράφου 17 θεσπίζεται
από 1.1.2011, όριο στις συνολικές αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές όλων των απασχολουµένων µε
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, συµπεριλαµβανοµένων
και των απασχολουµένων µε σύµβαση έµµισθης εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005 όπως τροποποιήθηκε
µε το προηγούµενο άρθρο, το δηµόσιο. Συγκεκριµένα,
καθορίζεται ως όριο το ποσό των 4000 ευρώ µηνιαία, υπολογιζόµενο σε δωδεκάµηνη βάση. Στο ποσό αυτό δεν
συµπεριλαµβάνονται τα επιδόµατα που συνδέονται µε
την οικογενειακή κατάσταση και την κατοχή θέσης ευθύνης ενώ ο υπολογισµός του γίνεται µετά την µείωση των
πάσης φύσεως αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών κατ΄ εφαρµογή των επόµενων παραγράφων
που προστίθενται µε το ίδιο άρθρο.
Με ειδική αιτιολογηµένη γνώµη του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµόδιου καθ’ ύλην υπουργού, ύστερα από
σύµφωνη γνώµη της Ειδικής Γραµµατείας ΔΕΚΟ, επιτρέπεται η υπέρβαση του ορίου αυτού για στελέχη των ανωτέρω φορέων, τα οποία κατέχουν θέση ιδιαίτερης ευθύνης και έχουν ειδικά προσόντα ή ειδικές συνθήκες απασχόλησης στον φορέα. Το ανώτατο όριο για τα στελέχη
αυτά δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου, χωρίς την οικογενειακή παροχή, τα επιδόµατα εορτών και αδείας καθώς και τα επιδόµατα των παραγράφων 7, 8 και 9 του άρθρου 12 του
ν.3205/2003, όπως αυτές καθορίζονται κάθε φορά.
Για τον Πρόεδρο ή Διοικητή ή Διευθύνοντα Σύµβουλο,
το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών
τους παραµένει το ίδιο, όπως έχει καθοριστεί µε τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του
ν.3833/2010.
Με την παράγραφο 18 που προστίθεται στο άρθρο τρίτο του ν.3845/2010, πέραν του ορίου στις αποδοχές των
αναφεροµένων στην προηγούµενη παράγραφο, προβλέπεται και οριζόντια µείωση 10% των αποδοχών τους (τακτικές αποδοχές, αποζηµιώσεις, επιδόµατα οποιασδήποτε φύσης και είδους), κατά παρέκκλιση οποιασδήποτε
γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής
σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής
σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας. Από το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόµατα
που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση καθώς

και µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας. Ειδικά,
το επίδοµα εορτών και αδείας των απασχολούµενων
στις δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, εφόσον είχε καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου τρίτου του
ν.3845/2010, δεν περικόπτεται.
Οι περικοπές που προβλέπονται στην παράγραφο αυτή εφαρµόζονται εφόσον οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές υπερβαίνουν το ποσό των 1800 ευρώ το µήνα, υπολογιζόµενο σε δωδεκάµηνη βάση. Αν υπερβαίνουν το όριο αυτό, η µείωση διενεργείται µέχρι του ποσού αυτού. Στο ποσό των 1800
ευρώ συνυπολογίζονται και τα επιδόµατα που εξαιρούνται από την περικοπή του 10%.
Με την νέα παράγραφο 19, προκειµένου να τεθεί περιορισµός στις δαπάνες για υπερωρίες, υπερεργασία και
εκτός έδρας µετακινήσεις και οδοιπορικά, τίθεται πλαφόν στις επιχειρήσεις που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών. Συγκεκριµένα, οι εν λόγω αµοιβές δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν, σε επίπεδο φορέα, ετησίως το 10% των οριζοµένων στις προηγούµενες παραγράφους αποδοχών, επιδοµάτων αποζηµιώσεων και αµοιβών που καταβάλλονται από τον φορέα σε ετήσια βάση, µετά την µείωσή τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
Η παράγραφος 20 προβλέπει ότι οι ρυθµίσεις των παραγράφων 17 έως 19 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής
διάταξης ή ρήτρας ή όρου συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης
ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας ενώ κάθε
αντίθετη ρύθµιση, µε την οποία θεσπίζεται υπέρβαση του
ανωτάτου ορίου της παραγράφου 17 καταργείται και τυχόν αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές αναπροσαρµόζονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.
Τέλος, µε τη νέα παράγραφο 21 που προστίθεται µε το
παρόν άρθρο, προσδιορίζονται οι αποδοχές των µετατασσοµένων ή µεταφεροµένων µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, από και προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών κατά
την έννοια των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 1
του ν.3429/2005 ή νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου
που ελέγχονται και χρηµατοδοτούνται κυρίως από
Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στους εν
λόγω υπάλληλους θα καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών της νέας τους θέσης, ενώ στην περίπτωση που ελάµβαναν επιπλέον αποδοχές στον φορέα από τον οποίο µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν, οι αποδοχές αυτές
δεν διατηρούνται ως προσωπική διαφορά. Η ισχύς της
διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2011 ενώ τυχόν καταβληθείσα προσωπική διαφορά δεν αναζητείται. Στο πεδίο της ρύθµισης περιλαµβάνονται οι µεταταχθέντες ή
µεταφερθέντες από 1.1.2010 και εφεξής.

Επί του άρθρου 3
Με το εν λόγω άρθρο καθορίζεται η εισοδηµατική πολιτική της Κυβέρνησης µέχρι τέλους του έτους 2011. Ειδικότερα, µε τις παραγράφους 1 και 2 προβλέπεται ότι
για το έτος 2011 απαγορεύεται οποιαδήποτε αύξηση
των αποδοχών των λειτουργών, υπαλλήλων και εργαζοµένων κατά την ίδια χρονική περίοδο και µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας στο Δηµόσιο εν γένει, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους
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Ο.Τ.Α. καθώς και τα Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν σε ΟΤΑ ή ΟΚΑ
ή επιχορηγούνται τακτικά από τον κρατικό προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον 50% του προϋπολογισµού
τους, καθώς και στις δηµόσιες επιχειρήσεις, Ν.Π.Ι.Δ. και
οργανισµούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του
Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005, όπως τροποποιήθηκε µε
το άρθρο 3 του νόµου αυτού, καλύπτοντας κάθε συνοµολόγηση αυξήσεων που γίνεται µε γενική ή ειδική διάταξη
νόµου ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας,
διαιτητικής απόφασης, υπουργικής απόφασης ή οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης κανονιστικού χαρακτήρα ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία και αφορά σε αποδοχές, δηλαδή µισθούς, ηµεροµίσθια, ωροµίσθια, επιδόµατα, βοηθήµατα ή µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία (µπόνους κ.λπ.) ή µορφή, είτε µε αύξηση υφιστάµενων είτε µε θέσπιση ή συνοµολόγηση νέων τέτοιων αποδοχών ή παροχών, καταργώντας κάθε άλλη αντίθετη διάταξη. Ειδικά στον υπολογισµό των συνολικών αποδοχών του προσωπικού των φορέων του Κεφαλαίου
Α΄ του ν.3429/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 3
του νοµοσχεδίου, λαµβάνονται υπόψη οι µειώσεις του
προηγούµενου άρθρου.
Εξαίρεση προβλέπεται µόνο για τις αυξήσεις αποδοχών που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή
τη µισθολογική ή υπηρεσιακή εξέλιξη των προσώπων
που εµπίπτουν στις ρυθµίσεις του παρόντος σχεδίου νόµου.
Με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, πέραν των
κυρώσεων που επιβάλλονται µε την παράγραφο 4 του
άρθρου 3 του ν.3833/2010 στους διοικητές, προέδρους,
διευθύνοντες συµβούλους και στα µέλη Διοικητικών
Συµβουλίων των νοµικών προσώπων που υπάγονται στο
πεδίο των ρυθµίσεων του άρθρου αυτού, προβλέπεται επιπλέον και καταγγελία της σύµβασης του διευθύνοντος
συµβούλου µε τον φορέα καθώς και λήξη της θητείας
του προέδρου, αντιπροέδρου και των µελών του ΔΣ του
φορέα, σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του
προηγούµενου άρθρου αλλά και των παραγράφων του
άρθρου αυτού. Η καταγγελία της σύµβασης και η λήξη
της θητείας, διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας
ΔΕΚΟ, αζηµίως για τον φορέα.
Με την παράγραφο 4 καταργούνται οι εξαιρέσεις από
τον κανόνα πέντε προς ένα στις προσλήψεις στο δηµόσιο τοµέα (1 πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις)
κατά τα έτη 2011 έως και 2013 και προβλέπεται ότι στον
κανόνα ένα προς πέντε λαµβάνονται υπόψη για τον στενό δηµόσιο τοµέα και τυχόν µεταφορές και εντάξεις
προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ) έως και θ) της παραγράφου 1 του άρθρου
14 του ν.2190/1994.
Τέλος, θεσπίζεται περιορισµός και στις προσλήψεις
προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και στις συµβάσεις µίσθωσης έργου για
το έτος 2011, κατά 15% σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.

Επί του άρθρου 4
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1 έως και 5 αυξάνεται ο µειωµένος συντελεστής Φ.Π.Α. από
11% σε 13% και ο υπερµειωµένος από 5,5% σε 6,5% για

να αντιµετωπιστούν οι δηµοσιονοµικές ανάγκες δεδοµένης της κρίσιµης οικονοµικής συγκυρίας που βρίσκεται η
χώρα µας. Η αύξηση αυτή πραγµατοποιείται προκειµένου να εξευρεθούν τα αναγκαία έσοδα και ταυτόχρονα
να αποφευχθεί η µαζική µετάταξη αγαθών και υπηρεσιών από το 11% στο 23%.
Ταυτόχρονα για λόγους αναπτυξιακούς και βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τοµέα εντάσσονται οι υπηρεσίες διαµονής σε ξενοδοχεία, ενοικιαζόµενα δωµάτια, παρόµοιους χώρους και κάµπινγκ στο
6,5%.
Επιπλέον, εντάσσονται στον υπερµειωµένο συντελεστή 6,5% τα φάρµακα και τα εµβόλια για την ιατρική του
ανθρώπου µε σκοπό την ελάφρυνση των καταναλωτών
και των ασφαλιστικών ταµείων.
Σηµειώνεται ότι στο συντελεστή 6,5% παραµένουν τα
βιβλία, οι εφηµερίδες, τα περιοδικά, τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και επιπλέον εντάσσονται τα βιβλία
µε εικόνες για παιδιά.
Διευκρινίζεται ότι για τα νησιά του Αιγαίου, που ισχύει
µειωµένος συντελεστής κατά 30%, οι εφαρµοστέοι συντελεστές Φ.Π.Α. αντίστοιχα είναι ο µεν µειωµένος 9%
(από 13% στη λοιπή Ελλάδα) και ο υπερµειωµένος 5%
(από 6,5% στη λοιπή Ελλάδα).
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 7 παρατείνεται όπως και για τις υποθέσεις φορολογίας εισοδήµατος, η
προθεσµία παραγραφής των υποθέσεων φορολογίας κεφαλαίου µέχρι 31.12.2011.

Επί του άρθρου 5
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1, καταργείται η εξοµοίωση των συντελεστών Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) του πετρελαίου θέρµανσης και κίνησης µε διαδικασία επιστροφής φόρου αποκλειστικά
για το πετρέλαιο θέρµανσης και επιβάλλεται απευθείας
στο πετρέλαιο θέρµανσης που τίθεται σε ανάλωση κατά
τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου µέχρι και την
30η Απριλίου κάθε έτους, συντελεστής Ε.Φ.Κ., ο οποίος
ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.
Με το ως άνω µέτρο επιτυγχάνεται η απλοποίηση της
διαδικασίας διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης στους καταναλωτές, ενώ παραµένει, χάριν ελέγχου της νόµιµης διάθεσης και χρήσης του πετρελαίου θέρµανσης, η υποχρέωση των επιτηδευµατιών ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ να καταχωρούν ανελλιπώς και µε
ακρίβεια, στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης
Πετρελαίου Θέρµανσης που τηρείται στην Γ.Γ.Π.Σ., όλες
τις συναλλαγές που πραγµατοποιούν για το ως άνω
προϊόν από την κατάθεση της Δήλωσης Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.) µέχρι και τη διάθεσή του στην
τελική κατανάλωση.
Με την απλοποίηση της διαδικασίας επιτυγχάνεται αφ’
ενός η απαλλαγή των διακινητών πετρελαίου που διαθέτουν πετρέλαιο θέρµανσης στους καταναλωτές (πρατηριούχοι υγρών καυσίµων κλπ) από την υποχρέωση αγοράς του εν λόγω καυσίµου µε υψηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ.
και διάθεσή του µε χαµηλό, αναµένοντας στη συνέχεια
την επιστροφή της διαφοράς του φόρου, αφ’ ετέρου από
µέρους του Δηµοσίου η µείωση του κόστους διοικητικής
διαχείρισης όπως προµήθεια τραπεζών, κόστος αποθήκευσης και φύλαξης φορολογικών παραστατικών, απα-
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σχόλησης µεγάλου αριθµού υπαλλήλων.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2, καταργείται η δεκαήµερη πίστωση για την καταβολή των
φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων της Δήλωσης
Ε.Φ.Κ. (Δ.Ε.Φ.Κ.) η οποία είχε προβλεφθεί ειδικά για την
περίπτωση του πετρελαίου θέρµανσης, λόγω του γεγονότος ότι το εν λόγω προϊόν τελωνιζόταν από 15 Φεβρουαρίου 2008, µε τον υψηλό –εξοµοιωµένο µε το πετρέλαιο κίνησης συντελεστή.
Με την κατάργηση της εξοµοίωσης των συντελεστών
κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 1, εκλείπουν και οι
λόγοι της διαφορετικής αντιµετώπισης των δύο προϊόντων (πετρέλαιο κίνησης και θέρµανσης) αναφορικά µε
το χρονικό σηµείο για την καταβολή των φορολογικών
και λοιπών επιβαρύνσεων .
Οµοίως διαγράφεται και η παράγραφος 6, λόγω της
κατάργησης της διαδικασίας επιστροφής ειδικά για την
περίπτωση του πετρελαίου θέρµανσης.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπονται κυρώσεις για τις περιπτώσεις που το πετρέλαιο θέρµανσης, το οποίο επιβαρύνεται µε χαµηλό συντελεστή Ε.Φ.Κ., διακινηθεί ή κατέχεται ή χρησιµοποιηθεί χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις της περίπτωσης α
της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 2960/2001, όπως προβλέπονται από την παράγραφο 1 του παρόντος
άρθρου, επιφυλασσοµένων των διατάξεων περί λαθρεµπορίας για τις περιπτώσεις που διέφυγαν ή έγινε απόπειρα διαφυγής δασµοφορολογικών επιβαρύνσεων.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 4, 5
και 6 επέρχονται τροποποιήσεις του ν.3634/2008 προς εναρµόνιση των διατάξεων του νόµου αυτού µε τις νέες
προτεινόµενες ρυθµίσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και την οµαλή µετάβαση από το προηγούµενο καθεστώς επιστροφής Ε.Φ.Κ. στο νέο καθεστώς
παρακολούθησης του φόρου αυτού.
Στην παράγραφο 7 προβλέπεται η διαχείριση των εκκρεµοτήτων που θα υπάρξουν µετά την λήξη της διαδικασίας επιστροφής του Ε.Φ.Κ., όπως προβλεπόταν από
τις διατάξεις του ν.3634/2008 και ειδικότερα την τακτοποίησή τους σύµφωνα µε τις προϊσχύουσες διατάξεις
και βάσει των αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση
αυτών.

Επί του άρθρου 6
Η Οδηγία 2010/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου 2010, εκδόθηκε µετά από εµπεριστατωµένη
επανεξέταση των συντελεστών και της δοµής των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα προϊόντα καπνού, η οποία
προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 92/79/ΕΟΚ «για την προσέγγιση των φόρων στα
τσιγάρα» και του άρθρου 4 της οδηγίας 92/80/ΕΟΚ «για
την προσέγγιση των φόρων στα βιοµηχανοποιηµένα καπνά εκτός των τσιγάρων». Σύµφωνα µε τις διατάξεις αυτές, κάθε τέσσερα χρόνια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει στο Συµβούλιο έκθεση και ενδεχοµένως πρόταση
σχετικά µε τους συντελεστές και τη δοµή των ειδικών
φόρων κατανάλωσης. Στην έκθεση της Επιτροπής και
κατά την εξέταση του θέµατος από το Συµβούλιο λαµβάνονται υπόψη η ορθή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, τα
πραγµατικά επίπεδα του ειδικού φόρου κατανάλωσης,

καθώς και οι ευρύτεροι στόχοι της συνθήκης.
Η ανάγκη αναθεώρησης των Οδηγιών 92/79/ΕΟΚ,
92/80/ΕΟΚ, 95/59/ΕΚ και 2008/118/ΕΚ, προέκυψε κυρίως
για να εξασφαλισθεί η εύρυθµη και οµαλή λειτουργία
της εσωτερικής αγοράς µέσω της περαιτέρω σύγκλισης
των φορολογικών συντελεστών µεταξύ των κρατών - µελών, παράλληλα µε την αύξηση των ελάχιστων επιπέδων
φορολογίας που ισχύουν στην Ε.Ε. Επιπλέον, µε δεδοµένο ότι η Ευρωπαϊκή Κοινότητα είναι συµβαλλόµενο
µέρος στη σύµβαση- πλαίσιο για τον έλεγχο του καπνού
του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας και ότι το επίπεδο
φορολογίας αποτελεί βασική συνιστώσα της τιµής των
προϊόντων καπνού, η οποία µε τη σειρά της επηρεάζει
τις καπνιστικές συνήθειες των καταναλωτών, σκοπός
της αναθεώρησης είναι να εξασφαλιστεί ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας, όπως προβλέπεται από το
άρθρο 168 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εναρµόνιση προς την νέα Οδηγία επιτυγχάνεται µε τροποποίηση ή αντικατάσταση ορισµένων άρθρων του τρίτου µέρους του ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ενώ δεν τροποποιούνται οι διατάξεις
που δεν θίγονται βάσει της νέας Οδηγίας.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η περίπτωση β) του άρθρου 94 του Ε.Τ.Κ.,
σχετικά µε τα είδη των βιοµηχανοποιηµένων καπνών και
συγκεκριµένα αντικαθίσταται ο όρος «τα πούρα και τα
σιγαρίλλος» από τον όρο «τα πούρα και τα πουράκια»,
λόγω αντικατάστασης του όρου αυτού µε τη νέα Οδηγία,
προς εναρµόνιση µε τη περιγραφή του Κοινού Δασµολογίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Συνδυασµένη Ονοµατολογία, Καν. 2658/87 του Συµβουλίου).
Με την παράγραφο 2 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 95 του Ε.Τ.Κ. και αναδιατυπώνονται οι ορισµοί για τα πούρα ή τα πουράκια, το λεπτοκοµµένο καπνό που προορίζεται για την κατασκευή των χειροποίητων τσιγάρων και τα άλλα καπνά για κάπνισµα, ώστε να
συµφωνούν µε τους ορισµούς που περιλαµβάνονται στη
νέα Οδηγία. Η αναδιατύπωση των ορισµών αυτών έγινε
προκειµένου να επιτευχθεί ακριβέστερη διάκριση µεταξύ
των εν λόγω προϊόντων και να αποφεύγεται η άτοπη φορολόγηση, καθώς έχουν εµφανιστεί στην αγορά ορισµένα νέα προϊόντα των οποίων ο διαχωρισµός δεν είναι απόλυτα ευχερής.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 96 του Ε.Τ.Κ., σχετικά
µε τον προσδιορισµό του φόρου των βιοµηχανοποιηµένων καπνών και συγκεκριµένα εισάγεται ο νέος όρος της
«σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης» των τσιγάρων, ως ποσοστό επί της οποίας ορίζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων, λόγω αντικατάστασης
του όρου της πλέον ζητούµενης τιµής µε την νέα Οδηγία.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 97 του Ε.Τ.Κ., σχετικά µε τη βάση υπολογισµού και τους συντελεστές του φόρου των διαφόρων ειδών βιοµηχανοποιηµένων καπνών.
Συγκεκριµένα αναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του υπό αντικατάσταση άρθρου, όσον αφορά στα τσιγάρα, ώστε να αντικατασταθεί ο όρος της πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών µε τον όρο της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησής τους. Για τον ίδιο
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λόγο αναδιατυπώνονται τα εδάφια του άρθρου αυτού
και παράλληλα αναπροσαρµόζεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων και του καπνού καπνίσµατος .
Συγκεκριµένα µειώνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα από 67% σε 65% και αυξάνεται ο πάγιος φόρος από 10% σε 15%. Η διαφοροποίηση αυτή αποσκοπεί στην εξασφάλιση του υγιούς ανταγωνισµού µεταξύ των εµπλεκοµένων φορέων στην
παραγωγή και διακίνηση των προϊόντων καπνού.
Στη νέα παράγραφο 2 του υπό αντικατάσταση άρθρου
περιλαµβάνονται πλέον οι διατάξεις της περίπτωσης α)
της παραγράφου 2 του υπό αντικατάσταση άρθρου, όσον αφορά τα πούρα και τα πουράκια, χωρίς καµία αλλαγή.
Στη νέα παράγραφο 3 του υπό αντικατάσταση άρθρου
περιλαµβάνονται πλέον οι διατάξεις που αφορούν στη
βάση υπολογισµού και στο συντελεστή του φόρου του
λεπτοκοµµένου καπνού για την κατασκευή χειροποίητων
(στριφτών) τσιγάρων (διαχωρίζεται η περίπτωση β) της
παραγράφου 2 του υπό αντικατάσταση άρθρου).
Με τις νέες διατάξεις µειώνεται ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης του λεπτοκοµµένου καπνού
που προορίζεται για κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων
από 69% σε 67% και παράλληλα καθορίζονται ελάχιστα
επίπεδα φορολογίας του (75% επί της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης), για να προσεγγίσουν τα ελάχιστα επίπεδα που εφαρµόζονται σήµερα στα τσιγάρα, ώστε να ληφθεί υπόψη καλύτερα το επίπεδο ανταγωνισµού που υφίσταται µεταξύ των δύο προϊόντων, το
οποίο αντικατοπτρίζεται στα παρατηρούµενα καταναλωτικά πρότυπα, καθώς και ο εξίσου επιβλαβής χαρακτήρας
τους.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής του λεπτοκοµµένου καπνού για την
κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και ο τρόπος καθορισµού αυτής.
Στη νέα παράγραφο 4 του υπό αντικατάσταση άρθρου
περιλαµβάνονται πλέον οι διατάξεις που αφορούν στη
βάση υπολογισµού και στο συντελεστή του φόρου των
άλλων καπνών για κάπνισµα (διαχωρίζεται η περίπτωση
β) της παραγράφου 2 του υπό αντικατάσταση άρθρου).
Με τις νέες διατάξεις µειώνεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης στα άλλα καπνά για κάπνισµα
από 69% σε 67% και καθορίζεται ελάχιστο επίπεδο φορολογίας 75% επί της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης, όπως και για το λεπτοκοµµένο καπνό κατασκευής χειροποίητων τσιγάρων.
Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παραγράφου αυτής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για κάπνισµα και ο τρόπος καθορισµού αυτής.
Εισάγεται νέα παράγραφος 5 στην οποία περιλαµβάνονται πλέον οι διατάξεις της παραγράφου 3 του υπό αντικατάσταση άρθρου, οι σχετικές µε τη βάση υπολογισµού του φόρου των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που
παράγονται κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εµπορία, χωρίς καµία αλλαγή, ενώ οι διατάξεις της ίδιας παραγράφου οι σχετικές µε τα προϊόντα
που διατίθενται στην αγορά δωρεάν για ερευνητικούς
σκοπούς, συσκευασµένα σε λευκά πακέτα καταργού-

νται.
Η ανάγκη κατάργησης των διατάξεων αυτών προκύπτει από το γεγονός ότι η δωρεάν διάθεση των προϊόντων αυτών απαγορεύεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 2 του ν.3730/08 «περί προστασίας ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις».
Εισάγεται νέα παράγραφος 6 στην οποία µεταφέρονται τροποποιηµένες οι διατάξεις της παραγράφου 4 του
υπό αντικατάσταση άρθρου, σχετικά µε τη βάση υπολογισµού του φόρου των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που
αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής πώλησής τους, δηλαδή δεν διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση.
Η τροποποίηση των διατάξεων αυτών καθίσταται αναγκαία κατ’ αρχάς για να αντικατασταθεί ο όρος της πλέον ζητούµενης τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων µε
τον όρο της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης αυτών. Επιπλέον, µε τις διατάξεις της παραγράφου
αυτής καθορίζεται η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που ισχύει κάθε φορά ανά είδος προϊόντος, προσαυξηµένη κατά δέκα τοις εκατό (10%), ως βάση υπολογισµού του φόρου για το λεπτοκοµµένο καπνό για στριφτά τσιγάρα και τα άλλα καπνά για κάπνισµα που αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας και δεν έχει καθοριστεί
η τιµή λιανικής πώλησής τους, για λόγους οµοιόµορφης
εφαρµογής και διαφάνειας ως προς τη βάση υπολογισµού του φόρου. Οι διατάξεις της υπό αντικατάσταση
παραγράφου σχετικά µε τη βάση υπολογισµού του φόρου προκειµένου για πούρα ή πουράκια µεταφέρονται
αυτούσιες.
Τέλος, εισάγεται νέα παράγραφος 7, µε τις διατάξεις
της οποίας καθορίζεται η βάση υπολογισµού του φόρου
των βιοµηχανοποιηµένων καπνών που διακινούνται υπό
καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιµή λιανικής πώλησής τους, δηλαδή δεν διατίθενται στην εγχώρια κατανάλωση.
Η εισαγωγή της παραγράφου αυτής κρίνεται αναγκαία
για τις περιπτώσεις που απαιτείται ο καθορισµός της εγγύησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 112, ο υπολογισµός της οποίας γίνεται βάσει των φορολογικών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα
ανωτέρω προϊόντα. Η βάση υπολογισµού του φόρου των
προϊόντων αυτών προτείνεται κατ’ αναλογία µε τα προϊόντα της παραγράφου 6.
Με την παράγραφο 5 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται το άρθρο 99 του Ε.Τ.Κ., αναφορικά µε το µήκος των
τσιγάρων για τον υπολογισµό του φόρου και συγκεκριµένα καθορίζονται εκ νέου τα µήκη ανάλογα µε τα οποία
τα τσιγάρα θεωρούνται ως ένα, δύο ή περισσότερα, λόγω αλλαγής των προβλεποµένων ορίων µήκους µε τη
νέα Οδηγία, που έγινε για λόγους οµοιόµορφης και δίκαιης φορολόγησης, προς αποφυγή φαινοµένων καταστρατήγησης της εύρυθµης λειτουργίας της αγοράς και
ενδεχόµενη απώλεια εσόδων.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού αντικαθίσταται µια φράση του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 104, αναφορικά µε τις περιπτώσεις στις οποίες χορηγείται πίστωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης βιοµηχανοποιηµένων καπνών, µε την οποία γίνεται παραποµπή στην παράγραφο 4 του άρθρου 54 του Ε.Τ.Κ. Η αντι-
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κατάσταση αυτή καθίσταται απαραίτητη καθόσον εκ παραδροµής δεν περιελήφθη στις τροποποιήσεις του
Ε.Τ.Κ. που πραγµατοποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58 Α΄), µε τις οποίες αντικαταστάθηκε στο σύνολό του και το άρθρο 54 του
Ε.Τ.Κ.

Επί του άρθρου 7
Τα ληξιπρόθεσµα χρέη προς το Δηµόσιο, που είναι βεβαιωµένα στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες
(Δ.Ο.Υ.), ανέρχονται σήµερα, µε βάση την 31.12.2009 σε
32.564.129.627 ευρώ. Από το ποσό αυτό, έχει χαρακτηριστεί από τις ίδιες τις υπηρεσίες ως ανεπίδεκτο είσπραξης ποσό 23.920.631.933 ευρώ. Για το χαρακτηρισµό
των χρεών αυτών, ως ανεπίδεκτων είσπραξης, τεκµαίρεται ότι έχουν γίνει από τις υπηρεσίες ενέργειες από τις
οποίες δεν προέκυψε δυνατότητα είσπραξης. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να έχει γίνει έρευνα για τον εντοπισµό
των οφειλετών και των λοιπών προσώπων που ευθύνονται αλληλέγγυα µε το νοµικό πρόσωπο για την καταβολή των χρεών, οι οποίοι, είτε δεν έχουν ανευρεθεί ή εφόσον ανευρέθηκαν, δεν είναι κάτοχοι περιουσιακών
στοιχείων που να καλύπτουν µέρος ή το σύνολο του
χρέους.
Με τις υφιστάµενες διατάξεις του άρθρου 82 του ΚΕΔΕ δεν υπάρχει δυνατότητα διαγραφής ανεπίδεκτης είσπραξης απαίτησης, µε µόνη εξαίρεση την οίκοθεν αίτηση διαγραφής του προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αποβιώσαντος οφειλέτη που δεν έχει περιουσιακά στοιχεία και οι κληρονόµοι του έχουν αποποιηθεί την
κληρονοµιά.
Η προτεινόµενη διαδικασία διαγραφής προβλέπει την
συγκρότηση νέας ειδικής για τον λόγο αυτό γνωµοδοτικής επιτροπής, η οποία θα συνεξετάζει όλα τα υποβαλλόµενα στοιχεία που θα πρέπει να τεκµηριώνουν και να
αποδεικνύουν το ανεπίδεκτο της είσπραξης. Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιτρέπεται η υποβολή από τον
Προϊστάµενο της αρµόδιας Δ.Ο.Υ (ή άλλης Υπηρεσίας όπως αυτή στο µέλλον θα προσδιοριστεί) αίτησης διαγραφής που θα έχει συνταχθεί από το καθ’ ύλην αρµόδιο
τµήµα (σήµερα Δικαστικό) και θα συνυπογράφεται ως
προς την ορθότητα και πληρότητα των ενεργειών από
τον αρµόδιο Οικονοµικό Επιθεωρητή. Η αίτηση θα υποβάλλεται µε τα πλήρη στοιχεία από τα οποία θα αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της προτεινόµενης προς διαγραφή οφειλής και δεν υπάρχει καµία πηγή αποπληρωµής
της. Έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων του υποβαλλόµενου φακέλου θα γίνεται και από την εκάστοτε
αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία (σήµερα Διεύθυνση Δηµοσίων Εσόδων), η οποία και θα εισηγείται δια του Διευθυντή της στην Επιτροπή την διαγραφή.
Εφόσον υπάρχει πιθανότητα µερικής είσπραξης, δεν
χωρεί υποβολή αιτήσεως διαγραφής.
Για την πλήρη κατοχύρωση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου, µε την διάταξη εισάγεται και διαδικασία αναβίωσης των οφειλών σε οποιαδήποτε περίπτωση προκύψει
δυνατότητα έστω και µερικής είσπραξης της διαγραφείσας απαίτησης.

Επί του άρθρου 8
Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης τροποποίησης σκοπείται η φορολογική ελάφρυνση για τον οικιακό
καταναλωτή, αφού µειώνεται κατά 50% ο ειδικός φόρος
κατανάλωσης στη συγκεκριµένη χρήση, µε παράλληλη
αύξηση του ΕΦΚ στις λοιπές χρήσεις πλην της επιχειρηµατικής σε καταναλωτές υψηλής τάσης, που αποτελούν
την πρωτογενή παραγωγή της χώρας και είναι ιδιαιτέρως ενεργοβόρες.
Με την παράγραφο 2 ενισχύεται η ελληνική γεωργία
µε την απαλλαγή της από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης
για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιεί.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 λαµβάνεται µέριµνα για το σταδιακό εξορθολογισµό των τιµολογίων ηλεκτρικής ενέργειας µέσης και χαµηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε., κατά την µεταβατική περίοδο που
προβλέπεται στο ν.3845/2010, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι το τµήµα των χρεώσεων για τις ανταγωνιστικές δραστηριότητες αντανακλά σταδιακά τις τιµές
χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που επηρεάζουν τις αντίστοιχες της λιανικής αγοράς µέχρι τη
λήξη της µεταβατικής περιόδου.

Επί του άρθρου 9
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 1 που
προβλέπει την απαλλαγή από το «πόθεν έσχες» του τεκµηρίου απόκτησης πρώτης κατοικίας, επιδιώκεται η τόνωση της οικοδοµικής δραστηριότητας δεδοµένης της
αρνητικής οικονοµικής συγκυρίας. Η ρύθµιση αυτή είναι
εξαιρετικού χαρακτήρα και θα ισχύσει µέχρι 31.12.2012.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 6 του άρθρου αυτού παρέχεται φορολογικό κίνητρο µε τη µορφή
µειωµένου τέλους ταξινόµησης στα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας
που τελωνίζονται σε αντικατάσταση αποσυροµένων από
την κυκλοφορία για καταστροφή επιβατικών ρυπογόνων
αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας.
Η ρύθµιση αποσκοπεί στην αντικατάσταση κυκλοφορούντων αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας ηλικίας άνω
των 12 ετών που αποτελούν το σηµαντικότερο παράγοντα ρύπανσης του περιβάλλοντος, µε αυτοκίνητα σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, τα οποία λόγω
των µειωµένων εκποµπών ρύπων συµβάλλουν στη βελτίωση του περιβάλλοντος.
Το µέτρο αυτό της ανανέωσης του στόλου των κυκλοφορούντων οχηµάτων εφαρµόζεται στα επιβατικά αυτοκίνητα κυλινδρισµού µέχρι και 2000 κυβικά εκατοστά, επειδή τα αυτοκίνητα της κατηγορίας αυτής απευθύνονται κυρίως σε χαµηλές και µεσαίες εισοδηµατικές τάξεις και παράλληλα αποσκοπεί στο να υποβοηθήσει τον
κλάδο της αγοράς του αυτοκινήτου που βρίσκεται σήµερα σε µεγάλη κρίση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 7 αναδιαρθρώνονται
τα χαµηλά φορολογικά κλιµάκια επιβολής του φόρου πολυτελείας στα επιβατικά αυτοκίνητα, µε σκοπό να µειωθεί η φορολογική επιβάρυνση επιβατικών αυτοκινήτων
και να τονωθεί η αγορά του αυτοκινήτου.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 8, επέρχεται ρύθµιση, µε την οποία παρατείνεται η υπαγωγή
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των επιβατικών οχηµάτων που πληρούν εκ κατασκευής
τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69/ΕΚ φάση Β (Euro
4), στους χαµηλότερους συντελεστές του τέλους ταξινόµησης. Ειδικότερα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της
παραγράφου 7 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ
265 Α΄), τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν από
πλευράς εκποµπών ρύπων τις προδιαγραφές των Κανονισµών Ε.Κ. αριθµ. 715/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Ιουνίου 2007 (EL L
171/29.06.2007) και 692/2008 της Επιτροπής της 18ης Ιουλίου 2008 (EL L 199/28.07.2008) ή µεταγενέστερων, η
ισχύς των οποίων αρχίζει από 1.01.2011, υπάγονται από
την ηµεροµηνία αυτή στους χαµηλούς συντελεστές τέλους ταξινόµησης της περίπτωσης (α) της παραγράφου
2 του άρθρου 121 του ως άνω νόµου.
Αντίθετα, τα επιβατικά αυτοκίνητα που πληρούν ως
προς τις εκποµπές ρύπων τις προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ φάση Β ή µεταγενέστερης και της
98/69/ΕΚ φάση Α υπάγονται στους συντελεστές τέλους
ταξινόµησης των περιπτώσεων (β) και (γ), αντίστοιχα,
του ως άνω άρθρου. Με την προτεινόµενη ρύθµιση λαµβάνεται πρόνοια, ώστε τα επιβατικά αυτοκίνητα που θα
έχουν κοµισθεί στη χώρα µέχρι την 8η Δεκεµβρίου 2010
και για τα οποία θα έχουν κατατεθεί στις τελωνειακές
αρχές µέχρι την ηµεροµηνία αυτή δηλωτικά εισαγωγής ή
δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο
όταν πρόκειται για αυτοκίνητα µετοικούντων προσώπων,
να εξακολουθήσουν να υπάγονται στους ισχύοντες συντελεστές τέλους ταξινόµησης µέχρι 30.06.2011, προκειµένου να διασφαλιστεί η οµαλή µετάβαση στο νέο
φορολογικό καθεστώς.

Επί του άρθρου 10
Η προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 κρίνεται απαραίτητη, προκειµένου να συνεχισθεί οµαλά η µισθοδοσία του προσωπικού των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων,
το οποίο από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό
των Περιφερειών, ή µετατάσσεται σε δήµο, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του «Καλλικράτη».
Παρέχεται µια µεταβατική περίοδος τεσσάρων µηνών,
ώστε οι Περιφέρειες να µπορέσουν να συγκροτήσουν τα
συλλογικά τους όργανα, να γίνει ανάθεση αρµοδιοτήτων
σε αιρετούς και υπαλλήλους των οικονοµικών υπηρεσιών, αλλά και η κατάρτιση του προϋπολογισµού τους.
Σηµειώνεται ότι, ο προϋπολογισµός των Περιφερειών
που θα καταρτισθεί, θα πρέπει να ελεγχθεί ως προς τη
νοµιµότητα των εσόδων και δαπανών που έχουν εγγραφεί σε αυτόν, από τον Ελεγκτή Νοµιµότητας. Το γεγονός δε, ότι στον προϋπολογισµό της Περιφέρειας εγγράφονται όλες οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις των καταργούµενων νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων και µέχρι την
κατάρτιση και ψήφιση αυτού, εκτελούνται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010, οι προϋπολογισµοί
των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων που συνιστούν την οικεία Περιφέρεια, καθιστά αδύνατη την καταβολή της µισθοδοσίας στους ως άνω υπαλλήλους από 1.1.2011, δεδοµένου ότι ο σηµερινός τύπος προϋπολογισµού των
νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, δεν περιλαµβάνει κωδικούς δαπανών µισθοδοσίας, η οποία µέχρι σήµερα καλύπτεται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό.

Τέλος, προβλέπεται ότι, το ποσό που απαιτείται για
την κάλυψη της µισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού
µέχρι την 30.4.2011, θα πρέπει απολογιστικά µέσα στο
επόµενο από αυτή την ηµεροµηνία δίµηνο, να έχει τακτοποιηθεί και παρακρατηθεί αναλόγως της διάθεσής
του, από τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του
«Καλλικράτη», που προορίζονται για τους δήµους και τις
περιφέρειες και θα έπρεπε να τους αποδοθούν από τον
Τακτικό Προϋπολογισµό.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 οι
συµβάσεις για το προσωπικό του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προβλέπεται ότι θα είναι τριετούς διάρκειας.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 προβλέπεται ότι για την έγκαιρη, απαρέγκλιτη και προσήκουσα εφαρµογή του ν. 3845/2010, καθίσταται αναγκαία
η εισαγωγή, κατ’ ελάχιστον, της εν λόγω ρύθµισης, προκειµένου να επισπευσθούν οι διαδικασίες ανάθεσης ειδικών κατηγοριών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, σε τοµείς άµεσης προτεραιότητας, και να καταστεί εφικτή η έγκαιρη επίτευξη αυτών των ενεργειών και στόχων εντός
των στενών χρονικών ορίων που τίθενται. Σηµειώνεται
ότι παρά την µεταβολή αυτή, τα όρια που τίθενται είναι
χαµηλότερα από τα όρια των κοινοτικών οδηγιών που έχουν ενσωµατωθεί µε τα αντίστοιχα προεδρικά διατάγµατα στην ελληνική έννοµη τάξη. Η ρύθµιση αφορά τη
σύναψη δηµοσίων συµβάσεων µόνο από φορείς του
Κράτους (Κεντρικής Διοίκησης ή Δηµοσίου, κατά την έννοια του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3871/2010), και ορισµένες κατηγορίες συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, ιδιαίτερα κρίσιµες για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, που
επιπλέον πρέπει να συνδέονται ρητά και άµεσα µε την εφαρµογή των διατάξεων και ρυθµίσεων του ν. 3845/2010.
Περαιτέρω, η εφαρµογή των γενικών αρχών του κοινοτικού δικαίου κατά την σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων, αλλά και η θέση σε ισχύ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ
112 Α΄) για την «Ενίσχυση της διαφάνειας: ανάρτηση
νόµων – πράξεων στο διαδίκτυο» (βλέπε, ιδίως, το άρθρο 2, παράγραφος 4, εδάφιο 16 αυτού), διασφαλίζουν
την πλήρη διαφάνεια και την ευρεία δηµοσιότητα της
διαδικασίας ανάθεσης των ανωτέρω συµβάσεων. Παράλληλα, η ανωτέρω δυνατότητα ανάθεσης είναι χρονικά
περιορισµένη, παρεχόµενη µέχρι το τέλος του 2013, εν
όψει του ιδιαίτερα κρίσιµου και εξαιρετικού χαρακτήρα
του χρονικού αυτού διαστήµατος για την επίτευξη των
ανωτέρω τεθειµένων ρυθµίσεων και στόχων.
Επίσης, εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονοµικών, ως
κατ’ εξοχήν αρµόδιος για την εφαρµογή του ν. 3845/
2010 και των δηµοσιολογιστικών διατάξεων, για την έκδοση κανονιστικής απόφασης, µε την οποία καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις της προσήκουσας και λυσιτελούς εφαρµογής των παραπάνω ρυθµίσεων.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 5 παρατείνεται η προθεσµία της παραγράφου 19 του άρθρου
10 του ν. 3863/2010 επειδή η προθεσµία αυτή ήταν πολύ
µικρή και είχε ως αποτέλεσµα πολύ υπάλληλοι να µην
µπορούν να κάνουν χρήση του δικαιώµατος που τους παρείχε ο νόµος για παραµονή στην υπηρεσία µέχρι την
συµπλήρωση, κατ’ ανώτατο όριο, του 65ου έτους της ηλικίας τους.
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Επί του άρθρου 11
Με το άρθρο 10 τροποποιείται ο ν. 3832/2010 «Ελληνικό Στατιστικό Σύστηµα (ΕΛ.Σ.Σ.) Σύσταση της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) ως Ανεξάρτητης Αρχής».
Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις αποσαφηνίζονται οι αρµοδιότητες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου και οι αρµοδιότητες του Προέδρου της ως µονοµελούς οργάνου της Αρχής σε συµφωνία µε τον Κώδικα
Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές (Σύσταση της Επιτροπής της 25.05.2005 σχετικά µε την ανεξαρτησία, την ακεραιότητα και την υπευθυνότητα των
εθνικών και κοινοτικών στατιστικών αρχών). Οι βελτιώσεις αυτές, ιδίως στο πεδίο των άρθρων 10 και 14 του
νόµου, ενισχύουν την κανονιστική πυκνότητα των ρυθµίσεων που διέπουν τη λειτουργία της Αρχής και µε τον
τρόπο αυτό τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας και αυτόνοµης
λειτουργίας της. Παράλληλα, µε την τροποποίηση του
άρθρου 13 του νόµου που αφορά τη λειτουργία της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου, οι σχετικές διατάξεις
προσαρµόζονται περισσότερο προς τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Επί των άρθρων 12 και 13
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ είναι ανώνυµη
τραπεζική εταιρεία (δεν ανήκει στις ΔΕΚΟ), βασικός µέτοχος της οποίας είναι το Δηµόσιο, µε ποσοστό 77%.
Η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ιδίως λόγω
διαρθρωτικών προβληµάτων, της δυσµενούς οικονοµικής
συγκυρίας που ανέκυψε από το 2008 και της ανάγκης
διενέργειας υψηλών προβλέψεων, από τη χρήση 2009
εµφανίζει υψηλά ζηµιογόνα αποτελέσµατα.
Ειδικότερα, στη χρήση 2009 εµφάνισε ζηµίες 401,5 εκατ. Ευρώ σε ενοποιηµένη και 384,8 εκατ. Ευρώ σε εταιρική βάση, ενώ το 9µηνο της τρέχουσας χρήσης εµφανίζει ζηµίες 117,2 εκατ. Ευρώ σε ενοποιηµένη και 119 εκατ. Ευρώ σε εταιρική βάση.
Επίσης, µε βάση τόσο το σηµερινό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας όσο και τα αποτελέσµατα του τελευταίου
stress test, είναι επιτακτική ανάγκη γενναίας αύξησης
µετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας, ώστε να θωρακιστεί
και να επιτύχει τους αναγκαίους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Για την επιτυχή κάλυψη της επικείµενης αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου πρέπει το Δηµόσιο, ως βασικός µέτοχος, να ασκήσει τα εκ του νόµου και του καταστατικού δικαιώµατά του και υπό τις σηµερινές δηµοσιονοµικές συγκυρίες και το Πρόγραµµα Σταθερότητας
και Ανάπτυξης, να καταβάλλει ένα σηµαντικό ποσό που
του αναλογεί.
Οι ρυθµίσεις που προτείνονται σκοπούν στην προστασία του δηµόσιου συµφέροντος, που συνδέεται ιδίως µε
την εξασφάλιση των θέσεων εργασίας και τη βιωσιµότητα της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και του
Οµίλου της και υλοποιούν µέρος του σχεδίου εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της Τράπεζας και του Οµίλου
της γενικότερα, καθώς και της αναγκαίας κεφαλαιακής
ενίσχυσής της.
Οι παρούσες ρυθµίσεις προχωρούν σε περικοπή των
λειτουργικών δαπανών της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ και του Οµίλου της, µέσω µείωσης των µικτών
µηνιαίων αποδοχών των εργαζοµένων σε ποσοστό 10%

για µικτές µηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό
των 1.800 Ευρώ, χωρίς να θίγονται οι µικτές µηνιαίες αποδοχές µέχρι το ποσό των 1.800 Ευρώ, κατάργησης
των εξόδων περιποίησης πελατείας και εξορθολογισµού
της χορήγησης της ενίσχυσης χαµηλόµισθων, καθώς και
σε πάγωµα των προσλήψεων, µε παράλληλη µέριµνα για
πρόσληψη των αδιόριστων από τους πίνακες διοριστέων
του ΑΣΕΠ έτους 2009 και 2010 (προκηρύξεις έτους
2008) στο ΄Ιδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προς κάλυψη άµεσων αναγκών αυτού.

Ειδικότερα επί του Κεφαλαίου Β΄
Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β’ του παρόντος σχεδίου νόµου (άρθρα 14 έως 18) προβλέπονται ρυθµίσεις
µε τις οποίες επιδιώκεται η διεύρυνση του συστήµατος
συλλογικών διαπραγµατεύσεων, η βελτίωση του συστήµατος επίλυσης συλλογικών διαφορών, καθώς και η προώθηση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας, µε στόχο τη
διατήρηση και διεύρυνση των θέσεων εργασίας και την
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 14 που προσθέτει νέα παράγραφο 5α στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990, εισάγεται στο
συλλογικό Εργατικό Δίκαιο µια νέα µορφή συλλογικής
σύµβασης, η οποία θα είναι η «Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβασης Εργασίας» (ΕΕΣΣΕ), µε κύριο σκοπό τη
δηµιουργία και διατήρηση θέσεων εργασίας, καθώς και
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
Οι όροι της ΕΕΣΣΕ προσδιορίζονται από τον εργοδότη
και τους εργαζόµενους στο επίπεδο της επιχείρησης σε
ετήσια βάση, όπως άλλωστε συµβαίνει σε όλες τις συλλογικές συµβάσεις. Με τις διατάξεις αυτές, είναι δυνατόν, στο πλαίσιο των ΕΕΣΣΕ, οι µισθοί να αποκλίνουν από το επίπεδο της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής
σύµβασης εργασίας, µέχρι το κατώφλι της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, και να προσδιορίζονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, καθώς και λοιποί
όροι, όπως µερική απασχόληση, εκ περιτροπής εργασία,
διαθεσιµότητα και διάρκεια εφαρµογής τους. Λόγω του
ειδικού τους χαρακτήρα, στις ΕΕΣΣΕ, δεν ισχύει η αρχή
της ευνοϊκότερης ρύθµισης των κλαδικών συλλογικών
συµβάσεων, ούτε εφαρµόζονται σε αυτές τυχόν επεκταθείσες κλαδικές συλλογικές συµβάσεις.
Επιπλέον, δυνατότητα σύναψης ΕΕΣΣΕ υπάρχει και
για τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολούνται λιγότεροι από 50 εργαζόµενοι. Στις περιπτώσεις αυτές, η ΕΕΣΣΕΕ συνάπτεται από τον εργοδότη και το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία .
Προκειµένου να συναφθεί ΕΕΣΣΕ, τα µέρη, εργοδότης
και εργαζόµενοι, υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική
έκθεση των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους
για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας
προς το Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης
Εργασίας (Σ.Κ.Ε.Ε.), το οποίο διατυπώνει απλή γνώµη,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 20 ηµερών µετά την
πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η χορήγηση της. Με την
ίδια διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
Με τα άρθρα 15, 16 και 17 ρυθµίζονται η διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών µε Μεσολάβηση και Διαιτησία, καθώς και η οργάνωση και λειτουργία του Οργανι-
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σµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.). Τα άρθρα
15, 16 και 17 τροποποιούν την ισχύουσα νοµοθεσία
(Ν.1876/1990) µε σκοπό την αξιοποίηση της εµπειρίας
των 18 ετών λειτουργίας του συστήµατος επίλυσης συλλογικών διαφορών και τη βελτίωσή του .
Τα βασικά σηµεία τροποποιήσεων είναι τα ακόλουθα:
α) Αναβάθµιση µε ευθείες νοµοθετικές ρυθµίσεις ουσιωδών κανόνων της διαδικασίας µεσολάβησης και διαιτησίας, που αποτελούσαν αντικείµενο των κανονισµών
του Ο.ΜΕΔ..
β) Η άρση της ασυµµετρίας στην άσκηση του δικαιώµατος προσφυγής στη διαιτησία, ώστε η εργατική και η
εργοδοτική πλευρά να έχουν δικαίωµα προσφυγής στη
διαιτησία.
γ) Η ιδιαίτερη έµφαση κατά τη διαδικασία µεσολάβησης και διαιτησίας στην οικονοµική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζεται η ανταγωνιστικότητα
των επιχειρήσεων σε σχέση µε το κόστος των συντελεστών παραγωγής, την παραγωγικότητα και την βιωσιµότητά τους. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί διεύρυνση των
θεµάτων τα οποία είχαν υποχρέωση να λαµβάνουν υπόψη οι µεσολαβητές και οι διαιτητές µε βάση το άρθρο 15
παρ. 4 του ν.1876/1990 και τα οποία στην παρούσα οικονοµική κρίση αποκτούν µεγάλη βαρύτητα. Σε κάθε περίπτωση κεντρικό σηµείο των συλλογικών διαπραγµατεύσεων αποτελεί η εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων και
η εξισορρόπηση οικονοµικών και κοινωνικών συµφερόντων.
δ) Η ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών συµβάσεων
έναντι των διαιτητικών αποφάσεων, ιδίως στο επίπεδο
της επιχείρησης µε τον περιορισµό των θεµάτων, που
µπορεί να ρυθµίζει η διαιτητική απόφαση σε επίπεδο επιχείρησης.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 15 του σχεδίου νόµου αντικαθίστανται τα άρθρα 14, 15, 16 και 17 του ν. 1876/1990 ως
εξής:
1. Ορίζονται οι γενικοί κανόνες της διαδικασίας µεσολάβησης και διαιτησίας µε έµφαση στην προτεραιότητα
της συµφωνίας των µερών, την ορθή κρίση, την αντικειµενικότητα και τη διαφάνεια.
2. Ρυθµίζονται συστηµατικά οι διαδικαστικοί κανόνες
που αφορούν τη µεσολάβηση που παρέχεται από τις υπηρεσίες του Ο.Μ.Ε.Δ.
3. Ρυθµίζονται µε πληρότητα οι διαδικαστικοί κανόνες
που αφορούν τη διαιτησία και διευκρινίζεται ότι η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε
στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή συµφωνία των
µερών ή µονοµερώς στις εξής περιπτώσεις: α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση , ή β) από οποιοδήποτε µέρος µετά τη υποβολή της πρότασης µεσολάβησης, εφόσον και τα δύο µέρη
προσήλθαν και συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή/και βασικού µισθού. Για τα
λοιπά θέµατα µπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγµάτευση προκειµένου να συναφθεί συλλογική σύµβαση εργασίας.
4. Ορίζεται ο σκοπός, η οργάνωση και λειτουργία του
Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας και προσδιορίζεται η σύνθεση του διοικητικού του συµβουλίου, που γί-

νεται επταµελές, και που αποτελείται από:
α) ένα εκπρόσωπο του ΣΕΒ, ένα της ΓΣΕΒΕΕ και ένα
της ΕΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους,
β) τρεις εκπροσώπους της Γ.Σ.Ε.Ε., µε τους αναπληρωτές τους και
γ) τον Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε οµόφωνη απόφαση των µελών των εκπροσώπων
των κοινωνικών εταίρων.
Στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας συµµετέχει ως παρατηρητής και χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
Επίσης καθορίζεται ότι µε την οµοφωνία των εκπροσώπων των κοινωνικών εταίρων µελών του Δ.Σ. επιλέγονται και αξιολογούνται οι µεσολαβητές – διαιτητές.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16, προβλέπεται ότι µετά
την παρέλευση 3 ετών από τη ισχύ του παρόντος, οι κοινωνικοί εταίροι που συµβάλλονται για την κατάρτιση της
εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του θεσµού Μεσολάβηση
και Διαιτησία, και προτείνουν προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη διατήρηση, κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθµίσεών τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 17, προβλέπονται γενικές
διατάξεις καθώς και οι αναγκαίες µεταβατικές ρυθµίσεις
για την άµεση λειτουργία της νέας οργάνωσης του
Ο.Μ.ΕΔ.
Με το άρθρο 18 του παρόντος σχεδίου νόµου, ρυθµίζονται επιµέρους θέµατα µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας, προσωρινής απασχόλησης, και δοκιµαστικής περιόδου απασχόλησης, ενώ προβλέπεται η απλοποίηση των διαδικασιών εφαρµογής της εργατικής
νοµοθεσίας.
Ειδικότερα, µε την παράγραφο 1 του άρθρου 18, ευθυγραµµίζεται η αµοιβή της µερικής απασχόλησης µε την
αντίστοιχη αµοιβή του συγκρίσιµου εργαζόµενου σε αναλογία µε τον συµφωνηθέντα χρόνο εργασίας, και τροποποιείται αντίστοιχα, η παράγραφος 8 του άρθρου 38
του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 2
του ν. 3846/2010.
Με την παράγραφο 2, διευκρινίζεται η αµοιβή της πρόσθετης εργασίας του µερικώς απασχολούµενου, για τις
τυχόν πρόσθετες ώρες απασχόλησης πέραν των συµφωνηθέντων, και αντικαθίσταται η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε από το
άρθρο 2 του ν. 3846/2010.
Με την παράγραφο 3, ρυθµίζεται η διάρκεια της διαθεσιµότητας των εργαζοµένων σε 9 µήνες και αντικαθίσταται η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3846/2010.
Με την παράγραφο 4, ρυθµίζεται η συνολική διάρκεια
απασχόλησης εργαζόµενου στον έµµεσο εργοδότη σε
36 µήνες µετά την πάροδο της οποίας η συνέχιση της απασχόλησης στον έµµεσο εργοδότη καθιστά τη σύµβαση εργασίας σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου
χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη. Για το σκοπό αυτό η
παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 2956/2001, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται.
Με την παράγραφο 5, ρυθµίζεται για πρώτη φορά νοµοθετικά η σύµβαση δοκιµαστικής περιόδου, της οποίας
η διάρκεια προβλέπεται να είναι 12 µήνες. Επίσης, τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/
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2010, και προβλέπεται περίοδος προειδοποίησης ενός
µήνα για την καταγγελία σύµβασης εργασίας αορίστου
χρόνου, µετά τη συµπλήρωση 12 µηνών και έως δύο ετών.
Τέλος µε την παράγραφο 6 του άρθρου αυτού, ρυθµίζονται διαδικασίες για την απλούστευση των τρόπων ανακοίνωσης στοιχείων στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και γενικά διευκολύνεται η εποπτεία της τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας.
Αθήνα , 9 Δεκεµβρίου 2010
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Άρθρο 1
Επέκταση πεδίου εφαρµογής του ν. 3429/2005
1.α. Το άρθρο 19 του ν. 3429/2005 (ΦΕΚ 314 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
Κατάργηση εξαιρέσεων, επέκταση πεδίου εφαρµογής
Στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του νόµου
αυτού, υπάγονται οι δηµόσιες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως αν έχουν εξαιρεθεί από τις ισχύουσες κάθε φορά
διατάξεις για τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και τα
νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στη
Γενική Κυβέρνηση σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου
1Β του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α΄) µε εξαίρεση το Ταµείο
του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) και τις εταιρείες στις οποίες το Δηµόσιο αν και πλειοψηφών µέτοχος, δεν ασκεί
τη διοίκηση και διαχείρισή τους.»
β. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19 του ν. 3429/2005, όπως ίσχυε πριν την αντικατάστασή του µε τις διατάξεις
της προηγούµενης περίπτωσης, καταργούνται.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3429/2005 προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε) τριµηνιαίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ελεγµένες από ορκωτό ελεγκτή – λογιστή, ανεξάρτητα από τον ετήσιο κύκλο εργασιών, που υποβάλλονται
στην Ειδική Γραµµατεία Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών µέσα σε ένα µήνα από τη λήξη της τρίµηνης
περιόδου.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 2362/
1995 (ΦΕΚ 247 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι κυρώσεις οι οποίες επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών σε βάρος των φορέων που δεν τηρούν την υποχρέωση του πρώτου εδαφίου και τις οδηγίες και εγκυκλίους
του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου αυτής. Μεταξύ
των κυρώσεων που µπορεί να επιβληθούν είναι και η διακοπή της χρηµατοδότησης ή της επιχορήγησης του φορέα.»
4. Τα άρθρα 15 έως και 21 του ν. 3891/2010 (ΦΕΚ 188
Α΄) εφαρµόζονται αναλόγως και στα Ελληνικά Αµυντικά
Συστήµατα Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία
(ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.).
Άρθρο 2
Αναπροσαρµογή αποδοχών εργαζοµένων
σε δηµόσιες επιχειρήσεις και Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται
στη Γενική Κυβέρνηση
Στο τέλος του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ
65 Α΄), προστίθενται παράγραφοι ως εξής:

«17. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης
εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε σύµβαση εργασίας ή
συµφωνία προβλεπόµενα, που καταβάλλονται στους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και στους απασχολούµενους µε σύµβαση έµµισθης
εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής, απαγορεύεται από 1.1.2011 να υπερβαίνουν κατά
µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, το ποσό
των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ.
Για την εφαρµογή του ορίου του προηγούµενου εδαφίου, λαµβάνονται υπόψη οι πάσης φύσεως αποδοχές και
πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές ή αποζηµιώσεις, όπως
διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των επόµενων παραγράφων.
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, µετά από εισήγηση της
Ειδικής Γραµµατείας Δ.Ε.Κ.Ο. επιτρέπεται υπέρβαση του
ορίου που καθορίζεται στο πρώτο εδάφιο, ανάλογα µε τα
ειδικά προσόντα ή τις ειδικές συνθήκες απασχόλησης
και τη θέση ιδιαίτερης ευθύνης στην οποία υπηρετούν,
σε στελέχη των ανωτέρω φορέων και µέχρι του ορίου
της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄).
Για το ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων παροχών του Προέδρου ή Διοικητή ή Διευθύνοντος Συµβούλου των φορέων, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 2 του ν. 3833/2010.
18. Οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης
εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε σύµβαση εργασίας ή
συµφωνία προβλεπόµενα, που καταβάλλονται στους απασχολούµενους µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και στους απασχολούµενους µε σύµβαση έµµισθης
εντολής, των φορέων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής, µειώνονται, από 1.1.2011, κατά ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%).
Από τη µείωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή
κατάσταση, καθώς και µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της
εργασίας.
Εξαιρούνται επίσης, τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας, εφόσον τα επιδόµατα αυτά έχουν καθοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου αυτού.
Η µείωση του πρώτου εδαφίου διενεργείται εφόσον οι
πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και
αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων
που εξαιρούνται κατά τα οριζόµενα στα δύο προηγούµενα εδάφια, υπερβαίνουν κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε
δωδεκάµηνη βάση, τα χίλια οκτακόσια (1.800) ευρώ.
Αν µε την εφαρµογή της διατάξεως του πρώτου εδαφίου οι πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις ή αµοιβές γενικά, υπολείπονται του ορίου του προηγούµενου εδαφίου, η µείωση περιορίζεται στο όριο των
χιλίων οκτακοσίων (1.800) ευρώ.
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19. Το σύνολο των µειώσεων που επέρχεται µε την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 17 και 18 δεν
επιτρέπεται να υπερβεί κατά µήνα, υπολογιζόµενο σε
δωδεκάµηνη βάση, το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) των
πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων
και αµοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν µηνιαίως, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, χωρίς την εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Αν οι µειώσεις υπερβαίνουν
το ποσοστό αυτό, το όριο του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 17 αυξάνεται µέχρι του ποσοστού αυτού.
20. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιείται και ισχύει κατά την έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής, το σύνολο των καταβαλλόµενων σε ετήσια βάση
πάσης φύσεως αµοιβών για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εκτός έδρας µετακίνηση και οδοιπορικά, καθώς για εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνει σε
ποσοστό, το δέκα τοις εκατό (10%) των πάσης φύσεως
αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά, που καταβάλλονται σε ετήσια βάση, όπως αυτές
διαµορφώνονται µετά την εφαρµογή των προηγούµενων
παραγράφων.
21. Οι διατάξεις των παραγράφων 17 έως και 20 κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου
συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρος συλλογικής ή κλαδικής ή επιχειρησιακής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας που καθορίζει αποδοχές
και πρόσθετες αµοιβές ή απολαβές οι οποίες υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που ορίζονται στις παραγράφους
17 και 19, καταργείται. Αποδοχές, πρόσθετες αµοιβές ή
απολαβές που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια αυτά αναπροσαρµόζονται αυτοδίκαια στο αντίστοιχο όριο.
22. Όσοι από 1.1.2010 έχουν µεταταχθεί ή µεταφερθεί, καθώς και όσοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται εφεξής, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας από οποιονδήποτε
φορέα του δηµόσιου τοµέα, σε άλλο φορέα του δηµόσιου τοµέα, δικαιούνται µόνον το σύνολο των αποδοχών
της θέσης στην οποία µετατάσσονται ή µεταφέρονται,
χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές που ελάµβαναν στον φορέα από τον οποίο µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα αυτό καταργείται. Αποδοχές που έχουν καταβληθεί ως προσωπική διαφορά µέχρι την έναρξη ισχύος της παραγράφου
αυτής δεν αναζητούνται.
Ως δηµόσιος τοµέας για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής, νοείται αυτός που ορίζεται στην περίπτωση 1
του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, συµπεριλαµβανοµένων
και των Ν.Π.Ι.Δ. που ελέγχονται και χρηµατοδοτούνται
κυρίως, από Ο.Τ.Α. και Ο.Κ.Α.. Η ισχύς της παραγράφου
αυτής αρχίζει από 1.1.2011.»
Άρθρο 3
Εισοδηµατική πολιτική έτους 2011 και ρυθµίσεις
για τον περιορισµό των προσλήψεων
στους κρατικούς φορείς
1. Στο άρθρο 3 του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων για

την εισοδηµατική πολιτική του έτους 2010 εφαρµόζονται
και για την εισοδηµατική πολιτική του έτους 2011.»
2. Στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 3, ως συνολικές αποδοχές για την εφαρµογή της προηγούµενης παραγράφου λογίζονται οι συνολικές αποδοχές που καταβάλλονται κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, όπως αναπροσαρµόζονται µε την εφαρµογή των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου.
3. Η παράβαση των διατάξεων του προηγούµενου άρθρου, καθώς και των προηγούµενων παραγράφων του
άρθρου αυτού, συνιστά σπουδαίο λόγο:
α) καταγγελίας της συµβάσεως του Διευθύνοντος
Συµβούλου µε το φορέα και β) λήξεως της θητείας του
Προέδρου, Αντιπροέδρου και των µελών Δ.Σ. του φορέα.
Η καταγγελία της σύµβασης και η λήξη της θητείας
διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
µετά από εισήγηση της Ειδικής Γραµµατείας Δ.Ε.Κ.Ο., αζηµίως για τον φορέα.
4.α. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, καταργείται.
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ειδικά στους κρατικούς φορείς του δηµόσιου τοµέα, των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του
άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 Α΄) , για τον υπολογισµό του λόγου της προηγούµενης παραγράφου, συνυπολογίζονται στις προσλήψεις και οι τυχόν µεταφορές
και εντάξεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου από τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως και θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 µε εξαίρεση τις µεταφορές
προσωπικού που προβλέπονται στις διατάξεις του
ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄).»
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010 καταργείται και οι επόµενες παράγραφοι αναριθµούνται.
δ. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του
ν. 3833/2010, όπως αναριθµήθηκε από την προηγούµενη
περίπτωση, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου για το έτος 2011 περιορίζονται
κατά δεκαπέντε τοις εκατό (15%) σε σχέση µε τις αντίστοιχες εγκρίσεις του έτους 2010.»
Άρθρο 4
Τροποποιήσεις του Κώδικα Φ.Π.Α.
και των νόµων 3845/2010 και 3888/2010
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Κώδικα
Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248
Α΄), αντικαθίσταται και προστίθεται και νέο τρίτο εδάφιο
ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δεκατρία τοις εκατό
(13%).
Για τα αγαθά και τις υπηρεσίες για τα οποία υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).»
2. Ο τίτλος του Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
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«ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ (δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 21)».
3. Στο τέλος της περίπτωσης 36 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Προκειµένου για τα φάρµακα για την ιατρική του ανθρώπου των δασµολογικών κλάσεων 3003 και 3004 και
τα εµβόλια για την ιατρική του ανθρώπου της δασµολογικής κλάσης 3002, ο συντελεστής του φόρου µειώνεται
κατά 50%.»
4. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 43 του Κεφαλαίου Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήµατος ΙΙΙ αντικαθίσταται ως
εξής:
«Προκειµένου για τα βιβλία της δασµολογικής κλάσης
4901, τα βιβλία µε εικόνες για παιδιά της δασµολογικής
κλάσης 4903 και τις εφηµερίδες και περιοδικές εκδόσεις
της δασµολογικής κλάσης 4902, ο συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά 50%.»
5. Στο τέλος της περίπτωσης 5 του Κεφαλαίου Β. Υπηρεσίες του Παραρτήµατος ΙΙΙ προστίθεται νέο εδάφιο ως
εξής:
«Για τις υπηρεσίες της περίπτωσης αυτής, ο συντελεστής του φόρου µειώνεται κατά 50%.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου
του ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ισχύς των διατάξεων της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2013.»
7. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 12 του
ν. 3888/2010 (ΦΕΚ 175 Α΄) καταργείται.
Άρθρο 5
Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για την εφαρµογή των παραπάνω περιπτώσεων ζ΄
για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και ια΄
για το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), που χρησιµοποιούνται ως καύσιµα θέρµανσης για τη χρονική περίοδο από τη 15η Οκτωβρίου µέχρι και την 30ή Απριλίου κάθε έτους, ο συντελεστής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε είκοσι ένα (21) ευρώ το χιλιόλιτρο.
Στην περίπτωση που οι παραπάνω ηµεροµηνίες συµπίπτουν µε µη εργάσιµες ηµέρες, ως ηµεροµηνία λαµβάνεται η προηγούµενη εργάσιµη για την έναρξη και η επόµενη εργάσιµη για τη λήξη.
1. Ειδικά το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL)
της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 1 τίθεται σε ανάλωση, διακινείται και διατίθεται από επιτηδευµατίες που εντάσσονται σε Μητρώο Διακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (ΔΙΠΕΘΕ), µε την εξαίρεση της περίπτωσης των Ενόπλων Δυνάµεων για τις οποίες δεν υπάρχει υποχρέωση ένταξής τους στο Μητρώο ΔΙΠΕΘΕ.
2. Τα µέλη του µητρώου ΔΙΠΕΘΕ υποχρεούνται να καταχωρούν µε ακρίβεια εντός 14 ηµερών στο Πληροφοριακό Σύστηµα Παρακολούθησης Πετρελαίου Θέρµανσης
που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών, όλες τις συναλλαγές του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης που πραγµατοποιούν σε όλα τα στάδια, αρχής γενοµένης από την κατάθεση στην Τελωνειακή Αρχή της
Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Δ.Ε.Φ.Κ.), µέχρι

και την τελική κατανάλωση.
Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες ένταξης
των ενδιαφερόµενων επιτηδευµατιών στο µητρώο ΔΙΠΕΘΕ, ο τρόπος ελέγχου µέσω του ανωτέρω Πληροφοριακού Συστήµατος της νόµιµης χρήσης του πετρελαίου
θέρµανσης, οι υπηρεσίες ελέγχου, καθώς και η διαδικασία για την παραλαβή πετρελαίου θέρµανσης από πρόσωπα που δεν είναι συνδεδεµένα µε το δίκτυο της ΔΕΗ
και οι ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από
Αυτόνοµους Σταθµούς Ενέργειας.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) βεβαιώνεται και εισπράττεται κατά την ίδια χρονική στιγµή ο
Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), καθώς και κάθε
άλλη σχετική επιβάρυνση.
Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου για την αιθυλική αλκοόλη,
ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) θα εισπράττεται
το αργότερο µέχρι την 25η του επόµενου µήνα από το
µήνα εξόδου αυτής από το καθεστώς αναστολής.
Οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης, αλκοολούχων ποτών, καθώς και οι εγκεκριµένοι αποθηκευτές, εγγεγραµµένοι παραλήπτες,
εκτός των περιστασιακά εγγεγραµµένων παραληπτών
κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 113 και
οι εισαγωγείς βιοµηχανοποιηµένων καπνών, ασκούν το
δικαίωµα έκπτωσης του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.) των εισροών τους µε την κατάθεση του παραστατικού εγγράφου ή κατά την εκκαθάριση των φόρων
που γίνεται µε την κατάσταση φορολογίας βιοµηχανοποιηµένων καπνών αντίστοιχα µε βάση τα δικαιολογητικά δαπανών που κατέχουν αυτοί κατά το χρόνο της κατάθεσης του παραστατικού εγγράφου ή της εκκαθάρισης
των φόρων κατά περίπτωση.
Το δικαίωµα έκπτωσης του Φ.Π.Α., όπως αυτό προβλέπεται ανωτέρω, ασκούν και τα πρόσωπα που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή, εξόρυξη, εισαγωγή, και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και οπτάνθρακα
των δασµολογικών κλάσεων 2701, 2702 και 2704.»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 καταργείται και οι παράγραφοι 7 και 8 του ιδίου άρθρου αναριθµούνται αντίστοιχα σε 6 και 7.
4. Στο άρθρο 147 του ν. 2960/2001, προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Σε περίπτωση µη καταχώρισης ή εκπρόθεσµης καταχώρισης ή ανακριβούς καταχώρισης των συναλλαγών
πετρελαίου θέρµανσης στο πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης πετρελαίου θέρµανσης, εντός της, κατά
το άρθρο 73 παράγραφος 2 περίπτωση α΄ του παρόντος
νόµου, περιόδου, επιφυλασσοµένων των περί λαθρεµπορίας διατάξεων, επιβάλλεται πρόστιµο ισόποσο µε το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ε.Φ.Κ.
µεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, υπολογιζόµενης επί της ποσότητας που αφορούν οι ανωτέρω πράξεις ή παραλείψεις.
Σε περίπτωση που οι ως άνω πράξεις ή παραλείψεις
διαπραχθούν από το ίδιο µέλος ΔΙΠΕΘΕ δεύτερη φορά,
το µέλος αυτό διαγράφεται από το µητρώο ΔΙΠΕΘΕ.»
5. α) Στο α΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄), οι λέξεις «για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου αυτού» διαγράφονται.
β) Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄) διαγράφεται.
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6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (π.δ.
186/1992, ΦΕΚ 84 Α΄) καταργείται.
7. Οι περιπτώσεις ιγ΄, ιδ΄ και ιε΄ της παραγράφου 8 και
το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 5
του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) καταργούνται.
8. Οι εκκρεµείς συναλλαγές πετρελαίου θέρµανσης
των περιόδων 15.2.2008 µέχρι 15.5.2008, από
15.10.2008 µέχρι 15.5.2009, από 15.10.2009 µέχρι
15.5.2010 και από 15.10.2010 µέχρι 31.12.2010 τακτοποιούνται µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού.
Άρθρο 6
Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2010/12/ΕΕ του Συµβουλίου
της 16ης Φεβρουαρίου 2010 (EE L 50/27.2.2010)
Στο ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις και συµπληρώσεις:
1. Η περίπτωση β΄ του άρθρου 94 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) τα πούρα και τα πουράκια,».
2. Το άρθρο 95 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 95
Έννοια βιοµηχανοποιηµένων καπνών
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντα Κώδικα θεωρούνται:
Α. Τσιγάρα:
α) Οι κύλινδροι καπνού που µπορούν να καπνίζονται
ως έχουν και οι οποίοι δεν είναι πούρα ή πουράκια.
β) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι µε απλό µη βιοµηχανικό χειρισµό γλιστρούν µέσα σε σωλήνες τσιγάρων.
γ) Οι κύλινδροι καπνού, οι οποίοι µε απλό µη βιοµηχανικό χειρισµό περιτυλίγονται σε τσιγαρόχαρτα.
Β. Πούρα ή πουράκια:
α) Οι κύλινδροι καπνού µε εξωτερικό περίβληµα από
φυσικό καπνό.
β) Οι κύλινδροι καπνού µε τεµαχισµένο µείγµα καπνού
και µε εξωτερικό περιτύλιγµα στο σύνηθες χρώµα του
πούρου, από ανασυσταθέντα καπνό, που καλύπτει πλήρως το προϊόν και όπου χρειάζεται και το φίλτρο, όχι όµως και το επιστόµιο στην περίπτωση προϊόντων µε επιστόµιο, όπου το βάρος ανά µονάδα, µη περιλαµβανοµένου του φίλτρου ή του επιστοµίου, δεν είναι µικρότερο
από 2,3 γραµµάρια ούτε µεγαλύτερο από 10 γραµµάρια
και η περίµετρος στο ένα τρίτο τουλάχιστον του µήκους
δεν είναι µικρότερη από 34 χιλιοστά.
Τα προϊόντα των παραπάνω περιπτώσεων θεωρούνται
πούρα ή πουράκια αν µπορούν και προορίζονται αποκλειστικά να καπνίζονται ως έχουν, δεδοµένων των χαρακτηριστικών τους και των συνήθων καταναλωτικών
προσδοκιών.
Γ. Λεπτοκοµµένος καπνός που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων:
Ο κοµµένος ή κατ' άλλον τρόπο τεµαχισµένος καπνός,
φιλαρισµένος (νηµατοποιηµένος) ή πεπιεσµένος σε πλάκες, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί για κάπνισµα χωρίς
µεταγενέστερη βιοµηχανική µεταποίηση και του οποίου
τουλάχιστον το 25% του βάρους των σωµατιδίων καπνού έχει πλάτος κοπής µικρότερο από 1,5 χιλιοστόµετρο ή έχει πλάτος κοπής ίσο προς 1,5 χιλιοστόµετρο ή
µεγαλύτερο, εφόσον ο καπνός αυτός πωλείται ή έχει
πωληθεί για στρίψιµο τσιγάρων.

Δ. Άλλα καπνά για κάπνισµα:
α) Ο κοµµένος ή κατ’ άλλον τρόπο τεµαχισµένος καπνός, φιλαρισµένος (νηµατοποιηµένος) ή πεπιεσµένος
σε πλάκες, ο οποίος είναι κατάλληλος για κάπνισµα χωρίς µεταποίηση.
β) Τα συσκευασµένα υπολείµµατα καπνού για λιανική
πώληση, που δεν εµπίπτουν στις παραπάνω περιπτώσεις
Α, Β και Γ, τα οποία µπορεί να χρησιµοποιηθούν για κάπνισµα. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως «υπολείµµατα καπνού» νοούνται τα κατάλοιπα των φύλλων καπνού και τα υποπροϊόντα που προέρχονται από
την επεξεργασία του καπνού ή την παραγωγή προϊόντων καπνού.
2. Εξοµοιώνονται µε πούρα και πουράκια τα προϊόντα
που αποτελούνται κατά ένα µέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό, ανταποκρίνονται όµως στα λοιπά
κριτήρια της περίπτωσης Β της προηγούµενης παραγράφου.
3. Εξοµοιώνονται µε τσιγάρα και άλλα καπνά για κάπνισµα τα προϊόντα που αποτελούνται εξ ολοκλήρου ή
κατά ένα µέρος από ουσίες διαφορετικές από τον καπνό,
ανταποκρίνονται όµως στα άλλα κριτήρια των περιπτώσεων Α και Δ της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού.
4. Τα προϊόντα που δεν περιέχουν καπνό, εφόσον προορίζονται αποκλειστικά για ιατρική χρήση, δεν θεωρούνται βιοµηχανοποιηµένα καπνά.»
3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 96 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των βιοµηχανοποιηµένων καπνών ορίζεται, προκειµένου µεν για τα τσιγάρα, σε ποσοστό επί της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση
στο εσωτερικό της χώρας και αποτελείται από ένα πάγιο
στοιχείο (πάγιος φόρος) και από ένα αναλογικό στοιχείο
(αναλογικός φόρος), προκειµένου δε για τα λοιπά προϊόντα σε ποσοστό επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής
πώλησης αυτών.»
4. Το άρθρο 97 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 97
Βάση υπολογισµού και συντελεστές του φόρου
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που επιβάλλεται στα
βιοµηχανοποιηµένα καπνά υπολογίζεται ως εξής:
1. Στα τσιγάρα και τα προϊόντα που εξοµοιώνονται µε
αυτά, ως βάση υπολογισµού του φόρου λαµβάνεται η
σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης αυτών, ανεξάρτητα από το σήµα και την προέλευσή τους. Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα στοιχεία φορολογίας που είναι
γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε αναγωγή
στη συνολική αξία όλων των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώλησης, περιλαµβανοµένων όλων των φόρων, διαιρούµενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση.
Στην τιµή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 65%.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων για τον υπολογισµό της νέας φορολογικής επιβάρυνσης καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών βάσει των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές
ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.
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Σε περίπτωση που η µεταβολή της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων έχει ως αποτέλεσµα τη µείωση της συνολικής επίπτωσης που προκύπτει από το ποσοστό του φόρου που προβλέπεται στο
δεύτερο εδάφιο, η έναρξη εφαρµογής της απόφασης αυτής επιτρέπεται να ορίζεται το αργότερο µέχρι την 1η Ιανουαρίου του δεύτερου έτους που έπεται εκείνου της
µεταβολής.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης των τσιγάρων διαρθρώνεται:
α) σε έναν πάγιο φόρο, ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 15%
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροισµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης
καπνού και του φόρου προστιθέµενης αξίας, που επιβάλλονται στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης
των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιµή λιανικής πώλησής τους και
β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου
είναι 52,445% και προκύπτει από το κλάσµα που έχει ως
αριθµητή το γινόµενο του συντελεστή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) επί τη σταθµισµένη µέση τιµή
µείον τον πάγιο φόρο και παρονοµαστή τη σταθµισµένη
µέση τιµή.
Ο αναλογικός συντελεστής 52,445% υπολογίζεται
στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ο ίδιος για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων.
Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης,
που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις
α΄ και β΄ δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εβδοµήντα
πέντε τοις εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης που επιβάλλεται στη σταθµισµένη µέση τιµή
λιανικής πώλησης των τσιγάρων.
2. Στα πούρα ή στα πουράκια ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 34% επί
της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
3. Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για
την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων, ο συντελεστής
του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό
67% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής
τους.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που υπολογίζεται µε το
συντελεστή αυτόν δεν µπορεί να είναι κατώτερος του
σαράντα τοις εκατό (75%) της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης του λεπτοκοµµένου καπνού που
προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων
ο οποίος τίθεται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας,
ανεξάρτητα από το σήµα και την προέλευσή του.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων υπολογίζεται, σύµφωνα
µε τα στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την
1η Ιανουαρίου κάθε έτους, µε αναγωγή στη συνολική αξία του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την
κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε
ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώλησης, περιλαµβανοµένων όλων των φόρων, η οποία διαιρείται δια της συνολικής ποσότητας λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων ο οποίος τίθεται σε ανάλωση.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης του λεπτοκοµµένου καπνού που προορίζεται για την κατα-

σκευή χειροποίητων τσιγάρων, για τον υπολογισµό της
νέας φορολογικής επιβάρυνσης, καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, βάσει των δεδοµένων
που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε
ανάλωση κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και η
έναρξη εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου κάθε έτους.
4. Στα άλλα καπνά για κάπνισµα, ο συντελεστής του
ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 67%
επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που υπολογίζεται µε το
συντελεστή αυτόν δεν µπορεί να είναι κατώτερος του
σαράντα τοις εκατό (75%) της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για κάπνισµα,
τα οποία τίθενται σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας
ανεξάρτητα από το σήµα και την προέλευσή τους.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για κάπνισµα υπολογίζεται, σύµφωνα µε τα
στοιχεία φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους µε αναγωγή στη συνολική αξία των
άλλων καπνών για κάπνισµα τα οποία τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιµής πώλησης, περιλαµβανοµένων όλων των φόρων, η οποία διαιρείται δια της συνολικής ποσότητας των άλλων καπνών για κάπνισµα τα οποία τίθενται σε ανάλωση.
Η σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης των άλλων καπνών για κάπνισµα, για τον υπολογισµό της νέας
φορολογικής επιβάρυνσης, καθορίζεται µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών, βάσει των δεδοµένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση
κατά το προηγούµενο ηµερολογιακό έτος και η έναρξη
εφαρµογής της ορίζεται µεταξύ 1ης και 31ης Ιανουαρίου
κάθε έτους.
5. Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που παράγονται
κατόπιν ειδικής παραγγελίας και δεν προορίζονται για εµπορία, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται
στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών
προϊόντων της επιχείρησης που τα παράγει ή τα διαθέτει
στην αγορά, εκτός αν έχει συµφωνηθεί µεγαλύτερη τιµή.
6. Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που αποτελούν αντικείµενο λαθρεµπορίας και δεν έχει καθοριστεί η τιµή
λιανικής πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, προκειµένου για τσιγάρα, λεπτοκοµµένο καπνό
που προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών) τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισµα, στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 4 και ισχύει κάθε
φορά ανά είδος προϊόντος, προσαυξηµένη κατά δέκα
τοις εκατό (10%), και για τα πούρα και τα πουράκια στην
ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.
7. Για τα βιοµηχανοποιηµένα καπνά που διακινούνται
υπό καθεστώς αναστολής και δεν έχει καθοριστεί η τιµή
λιανικής πώλησης αυτών, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του
παρόντα Κώδικα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης υπολογίζεται, για τους σκοπούς της παραγράφου 6 του άρθρου
112, προκειµένου για τσιγάρα, λεπτοκοµµένο καπνό που
προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων (στριφτών)
τσιγάρων και άλλα καπνά για κάπνισµα, στη σταθµισµένη µέση τιµή λιανικής πώλησης που καθορίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 3 και 4 και ισχύει κάθε φορά ανά είδος προϊόντος και για τα πούρα και τα πουράκια
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στην ανώτατη τιµή λιανικής πώλησης των οµοειδών
προϊόντων που κυκλοφορούν στο εσωτερικό της χώρας.»
5. Το άρθρο 99 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 99
Μήκος τσιγάρων για τον υπολογισµό του φόρου
Για τον υπολογισµό του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
(Ε.Φ.Κ.) καπνού, ανάλογα µε το µήκος του τσιγάρου, χωρίς να λαµβάνεται υπόψη το φίλτρο και το επιστόµιο θεωρείται:
α) ως ένα τσιγάρο, όταν έχει µήκος µέχρι οκτώ (8) εκατοστά,
β) ως δύο τσιγάρα, όταν έχει µήκος µεγαλύτερο από
οκτώ (8) εκατοστά και µέχρι έντεκα (11) εκατοστά,
γ) ως τρία τσιγάρα, όταν έχει µήκος µεγαλύτερο από
έντεκα (11) εκατοστά και µέχρι δεκατέσσερα (14) εκατοστά και ούτω καθεξής.»
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
104 η φράση «συµπεριλαµβανοµένων των εδαφών της
παραγράφου 4 του άρθρου 54 του παρόντος Κώδικα» αντικαθίσταται από τη φράση «συµπεριλαµβανοµένων
των εδαφών των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 54 του
παρόντος Κώδικα».
Άρθρο 7
Διαγραφή οφειλών προς το Δηµόσιο
Μετά το άρθρο 82 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων ν.δ. 356/1974 (ΦΕΚ 90 Α΄) προστίθεται νέο άρθρο
µε αριθµό 82 Α ως εξής:
«Αρθρο 82 Α
Διαγραφή ανεπίδεκτων είσπραξης οφειλών
προς το Δηµόσιο
1. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία στην οποία είναι
βεβαιωµένες, διαγράφονται από τις µερίδες των οφειλετών και τα βιβλία της υπηρεσίας, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από γνωµοδότηση του οργάνου της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.
2. Ως ανεπίδεκτες είσπραξης οφειλές χαρακτηρίζονται εκείνες για τις οποίες έχουν εξαντληθεί όλες οι απαιτούµενες ενέργειες εντοπισµού πηγών αποπληρωµής και αναγκαστικής είσπραξης και σε κάθε περίπτωση
οι εξής:
α. Έχουν πραγµατοποιηθεί έρευνες ακίνητης και κινητής περιουσίας.
β. Εφόσον έχουν εντοπιστεί ακίνητα ή κινητά πράγµατα, ικανά να καλύψουν µέρος ή το σύνολο των οφειλών,
έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης
µε επίσπευση από το Δηµόσιο ή τρίτους και από το προϊόν της εκποίησης των πάσης φύσεων περιουσιακών
στοιχείων και προσόδων του οφειλέτη δεν εξοφλήθηκαν
πλήρως οι απαιτήσεις του Δηµοσίου.
γ. Έχει πραγµατοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόµενο προς το σκοπό αυτό ελεγκτή, ο οποίος πιστοποιεί κα-

τόπιν ελέγχου ότι δεν υφίσταται άλλη πηγή αποπληρωµής.
δ. Εφόσον πρόκειται για πτωχό, οι εργασίες της πτώχευσης έχουν κλείσει ελλείψει ενεργητικού.
ε. Εφόσον πρόκειται για επιχείρηση υπό εκκαθάριση,
πιστοποιείται ότι από τη διαδικασία της εκκαθάρισης δεν
πρόκειται να ικανοποιηθούν εν όλω ή εν µέρει οι απαιτήσεις του Δηµοσίου.
στ. Ειδικά στην περίπτωση διαγραφής απαιτήσεων νοµικών προσώπων, έχουν ολοκληρωθεί για τα συνυπόχρεα ή συνυπεύθυνα φυσικά πρόσωπα τουλάχιστον οι ενέργειες των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄.
Η αίτηση για τη διαγραφή υποβάλλεται οίκοθεν από
τον προϊστάµενο της υπηρεσίας στην οποία είναι βεβαιωµένη η οφειλή προς την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία,
µε τα πλήρη στοιχεία. Από τα στοιχεία πρέπει να αποδεικνύεται ότι έχουν εξαντληθεί όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την είσπραξη της προτεινόµενης προς διαγραφή οφειλής και δεν υπάρχει πλέον καµία πηγή αποπληρωµής της. Έλεγχος και επαλήθευση των στοιχείων των
υποβαλλόµενων στοιχείων διενεργείται από την αρµόδια Κεντρική Υπηρεσία, η οποία και εισηγείται στην Επιτροπή της παραγράφου 4 τη διαγραφή.
3. Υποβολή αιτήσεως διαγραφής δεν χωρεί εφόσον υπάρχει πιθανότητα έστω και µερικής είσπραξης της απαίτησης.
Στην περίπτωση εντοπισµού από µέρους της Κεντρικής Υπηρεσίας κενών στην υποβολή της πρότασης διαγραφής, η αίτηση µε τα επισυναπτόµενα στοιχεία επιστρέφεται προς συµπλήρωση, ενώ στην περίπτωση εντοπισµού πηγής µερικής ή ολικής αποπληρωµής, ο φάκελος επιστρέφεται και η απαίτηση κατά το µέρος που
µπορεί να εισπραχθεί χαρακτηρίζεται εισπράξιµη.
4. Η αίτηση και τα παραστατικά στοιχεία που τη συνοδεύουν, µε τη θετική εισήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας
υποβάλλονται σε Επιτροπή που συνιστάται από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως Πρόεδρο,
β) τον Γενικό Διευθυντή Φορολογίας ως µέλος,
γ) το Γενικό Διευθυντή Φορολογικών Ελέγχων ως µέλος.
Εισηγητής στην Επιτροπή είναι, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο εκάστοτε Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων.
Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά τελωνειακή οφειλή
συµµετέχει στην Επιτροπή και ο Γενικός Διευθυντής Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης, µε εισηγητή
τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Τελωνειακών Διαδικασιών.
Γραµµατείς της Επιτροπής ορίζονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ της Διεύθυνσης Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ο οποίος ορίζει ως αναπληρωτή του
κάθε Γενικού Διευθυντή, έναν από τους Προϊσταµένους
των Διευθύνσεων που συγκροτούν τη Γενική Διεύθυνση.
5. Η Επιτροπή αξιολογεί τα στοιχεία του φακέλου της
υπόθεσης, αναζητά εφόσον το κρίνει σκόπιµο συµπληρωµατικά στοιχεία από οποιαδήποτε υπηρεσία ή τρίτο
και γνωµοδοτεί υπέρ της ολικής διαγραφής της οφειλής
ή της απόρριψης του αιτήµατος. Ο Υπουργός Οικονοµικών αποδέχεται τη γνωµοδότηση της Επιτροπής ή την
τροποποιεί επί το δυσµενέστερο για τον οφειλέτη.
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6. Οφειλή που έχει διαγραφεί µε την παραπάνω διαδικασία αναβιώνει εάν σε διάστηµα δέκα ετών από τη διαγραφή της, διαπιστωθεί η ύπαρξη ή η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου που καλύπτει µερικά ή ολικά την οφειλή.
Για χρονικό διάστηµα από τη διαγραφή της οφειλής
µέχρι και την ηµερολογιακή λήξη του δέκατου έτους από
αυτή, δεν χορηγείται φορολογική ενηµερότητα στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα για οποιαδήποτε αιτία, δεσµεύονται οι τραπεζικοί λογαριασµοί κατά τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2523/1997 και δεν
χορηγούνται πιστοποιητικά για µεταβίβαση ή απόκτηση
περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται και για τις διαγραφές που
διενεργούνται µε το άρθρο 82.»
Άρθρο 8
Ελαφρύνσεις και απαλλαγές Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης για την ηλεκτρική ενέργεια
1. Η περίπτωση κα΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του
άρθρου 73 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
κα) Ηλεκτρική ενέργεια

2716

1) για επιχειρηµατική χρήση
- από καταναλωτές υψηλής τάσης
- από τους λοιπούς καταναλωτές

2,5 MWh
5 MWh

2) για µη επιχειρηµατική χρήση
- από οικιακή χρήση
- από λοιπές χρήσεις

2,2 MWh
5 MWh

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 78 του ν. 2690/2001
προστίθεται περίπτωση ια΄ ως ακολούθως:
«ια) η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται για γεωργική χρήση».
3. Στο άρθρο 29 του ν. 2773/1999 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Τα τιµολόγια προµήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη µέση
και χαµηλή τάση µέχρι την 30.06.2013 εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε..»
Άρθρο 9
Εξαίρεση της δαπάνης για την απόκτηση
πρώτης κατοικίας από τις δαπάνες απόκτησης
περιουσιακών στοιχείων.
Κίνητρα για την αντικατάσταση αυτοκινήτων
παλαιάς τεχνολογίας.
Αναπροσαρµογή φόρου πολυτελείας
στα επιβατικά αυτοκίνητα.
1. Εξαιρείται και δεν υπάγεται στις ρυθµίσεις της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε. η από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού και µέχρι 31/12/2012 δαπάνη για
την αγορά από ενήλικο, µε δικαίωµα πλήρους κυριότητας, καθώς και η ανέγερση από αυτόν οικοδοµής, ως
πρώτης κατοικίας, εφόσον η επιφάνειά της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ., και η συνολική αξία της το
ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ.
Αν η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ ή η επιφάνειά της τα ε-

κατόν είκοσι (120) τ.µ., λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 17 του Κ.Φ.Ε., η επιπλέον του ποσού αυτού δαπάνη ή η δαπάνη που αντιστοιχεί στην επιφάνεια των, πάνω από τα εκατόν είκοσι
(120), τετραγωνικών µέτρων. Αν συντρέχουν και οι δύο
ανωτέρω προϋποθέσεις, λαµβάνεται υπόψη το µεγαλύτερο κατά περίπτωση ποσό, µεταξύ της δαπάνης των πάνω των διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ και της δαπάνης που αντιστοιχεί στην επιφάνεια πάνω από τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ.. Κατά την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων δεν θεωρείται ότι αποκτάται πρώτη κατοικία, αν ο υπόχρεος, ο άλλος σύζυγος και τα τέκνα
που τους βαρύνουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, έχουν δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή ισόβιας επικαρπίας ή οίκησης, εξ ολοκλήρου ή επί ιδανικού µεριδίου, σε άλλη κατοικία ή κατοικίες, εφόσον το άθροισµα
της συνολικής επιφάνειας που τους αντιστοιχεί υπερβαίνει τα εβδοµήντα (70) τ.µ.. Η επιφάνεια αυτή προσαυξάνεται κατά είκοσι (20) τ.µ. για καθένα από τα δύο πρώτα
τέκνα και κατά είκοσι πέντε (25) τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα τέκνα που βαρύνουν τον υπόχρεο
ή τον άλλο σύζυγο.
Δωρεές ή γονικές παροχές χρηµατικών ποσών που
συνιστώνται αποκλειστικά για την αγορά ή ανέγερση
πρώτης κατοικίας, κατά τις διατάξεις των προηγούµενων
εδαφίων και µέχρι του ποσού που ορίζεται σε αυτές, απαλλάσσονται από τον οικείο φόρο που προβλέπεται από τον Κώδικα Φορολογίας Κληρονοµιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών, Προικών και Κερδών από Λαχεία, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2961/2001 (ΦΕΚ 266 Α΄).
2. α) Καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης κυλινδρισµού κινητήρα µέχρι και 1800 κυβικά εκατοστά που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της
Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. «Φάση Β» ή µεταγενέστερης και παραλαµβάνονται σε αντικατάσταση επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, που αποσύρονται από την κυκλοφορία για καταστροφή, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 121 του ν. 2960/
2001 τέλος ταξινόµησης, ως εξής :
αα) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα µέχρι και 900
κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο
τέλος ταξινόµησης για φορολογητέα αξία µέχρι και
6.000 ευρώ.
ββ) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού από 901 µέχρι και 1400
κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το προβλεπόµενο
τέλος ταξινόµησης για φορολογητέα αξία µέχρι και
8.000 ευρώ.
γγ) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα από 1401 µέχρι
και 1600 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από το 65%
του προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης και για φορολογητέα αξία µέχρι και 11.000 ευρώ.
δδ) Αυτοκίνητα κυλινδρισµού κινητήρα από 1601 µέχρι
και 2000 κυβικά εκατοστά, απαλλάσσονται από 50% του
προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης και για φορολογητέα αξία µέχρι και 14.000 ευρώ.
β) Η κατά την προηγούµενη περίπτωση φορολογητέα
αξία διαµορφώνεται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου
126 του ν. 2960/2001 και σε περίπτωση που είναι µεγαλύτερη των προαναφερόµενων ποσών θα εισπράττεται
για το επί πλέον ποσό, ο προβλεπόµενος ακέραιος συντελεστής τέλους ταξινόµησης.
γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι
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31.12.1998 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη
κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.
δ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης από την κυκλοφορία των αυτοκινήτων,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, οι αρµόδιες αρχές και
φορείς εν γένει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του ως άνω µέτρου της απόσυρσης της παραγράφου αυτής.
ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα
που θα αποσυρθούν µέχρι 31.12.2011.
3. α) Η περίπτωση α) της παραγράφου 1 του άρθρου 17
του ν. 3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής :
«α) από 20.000 ευρώ µέχρι και 22.000 ευρώ, ποσοστό
10%.»
β) Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) από 16.000 ευρώ µέχρι και 17.000 ευρώ, ποσοστό
10%,
β) από 17.000 ευρώ µέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστό
30%».
4. Επιβατικά αυτοκίνητα συµπεριλαµβανοµένων και
των αυτοκινήτων τύπου jeep που έχουν κοµισθεί στη χώρα µας µέχρι και την 8 Δεκεµβρίου 2010 και για τα οποία
µέχρι την παραπάνω ηµεροµηνία, έχουν κατατεθεί δηλωτικά εισαγωγής ή δηλώσεις άφιξης οχηµάτων ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία εισόδου όταν πρόκειται για µετοικούντα πρόσωπα, εφόσον πληρούν εκ κατασκευής τις
προδιαγραφές των Οδηγιών 98/69/ΕΚ Φάση Β ή µεταγενέστερης και της 98/69/ΕΚ Φάση Α ή µεταγενέστερης, εξακολουθούν να υπάγονται στους συντελεστές τέλους
ταξινόµησης που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α΄
και β΄ αντίστοιχα της παραγράφου 2 του άρθρου 121 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄), µε την προϋπόθεση ότι µέχρι
30.06.2011 θα έχουν τελωνισθεί και καταβληθεί γι’ αυτά,
οι οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις.
Άρθρο 10
Ρυθµίσεις για το προσωπικό των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και τη σύναψη συµβάσεων
παροχής υπηρεσιών
1. Η µισθοδοσία του µονίµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού, που υπηρετεί στις νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις την 31.12.2010
και από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια προσωπικό των
περιφερειών, ή µετατάσσεται σε δήµο, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) και ανεξαρτήτως
δηµοσιεύσεως ή µη των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή µετάταξής του, καταβάλλεται έως τον
Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και
ειδικότερα σε βάρος των οικείων ΚΑΕ του Ε.Φ. 07-120
του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, µε
την ίδια έως την 31.12.2010 διαδικασία.
Η τακτοποίηση των ανωτέρω πληρωµών γίνεται απολογιστικά έως την 30.6.2011, µε µεταφορά στον ανωτέρω Ε.Φ. και τους σχετικούς ΚΑΕ αντίστοιχων κατά περί-

πτωση ποσών από τους πόρους των άρθρων 259 και 260
του προαναφερθέντος νόµου.
2. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 5
του ν. 3864/2010 (ΦΕΚ 119 Α΄) η λέξη «ετήσιας» αντικαθίσταται µε τη λέξη «τριετούς».
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995
(ΦΕΚ 247 Α΄), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι φορείς της Κεντρικής Διοίκησης, όπως ορίζεται
στην περίπτωση 4 του άρθρου 1Β, επιτρέπεται µέχρι την
31.12.2013 να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις παροχής
συµβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών
πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης µελετών (µε εξαίρεση µελέτες τεχνικών έργων), µε απευθείας ανάθεση, για ετήσια δαπάνη µέχρι ποσού εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στο ποσό
αυτό ο Φ.Π.Α. που αναλογεί, εφόσον οι ανωτέρω υπηρεσίες και µελέτες είναι αναγκαίες για την εφαρµογή του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας σύµφωνα µε το ν. 3845/2010 (ΦΕΚ 65 Α΄).
Από το ποσό αυτό και µέχρι εκατό χιλιάδες (100.000)
ευρώ, χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στο ποσό αυτό ο
Φ.Π.Α. που αναλογεί, απαιτείται διαγωνισµός µε συνοπτική διαδικασία (πρόχειρος) που θα διενεργείται από
τριµελή επιτροπή.
Άνω του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ,
χωρίς να συµπεριλαµβάνεται στο ποσό αυτό ο Φ.Π.Α.
που αναλογεί, απαιτείται σύναψη δηµόσιας σύµβασης
κατόπιν διενέργειας τακτικού διαγωνισµού (ανοικτού ή
κλειστού), βάσει της ισχύουσας νοµοθεσίας.
Σύναψη σύµβασης παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών
µε την ίδια διαδικασία γίνεται και στην περίπτωση µικτής
προµήθειας, κατά την οποία η αξία των παρεχόµενων υπηρεσιών υπερβαίνει την αξία των προϊόντων.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις εφαρµογής των τεσσάρων
προηγούµενων εδαφίων.»
4. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Καταστατικού
της εταιρείας µε την επωνυµία «Επενδύσεις στην Ελλάδα Α.Ε.» το οποίο κυρώθηκε µε το άρθρο 4 του
ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α΄), αντί των λέξεων «τα δε λοιπά τρία (3) µέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παρ. 4» τίθενται οι λέξεις «τα δε
λοιπά τέσσερα (4) µέλη τα οποία δεν εκλέγονται ή υποδεικνύονται σύµφωνα µε την παρ. 5».
5. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 19 του άρθρου 10 του
ν. 3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατά την πρώτη εφαρµογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται αποδεκτή εφόσον υποβληθεί µέχρι 31.12.2010.
Δυνατότητα ασκήσεως δικαιώµατος έχουν και όσοι έχουν αυτοδικαίως απολυθεί από 1ης Ιουνίου 2010, εφόσον δεν έχει εκδοθεί η πράξη συνταξιοδοτήσεως κατά
την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης.»
Άρθρο 11
Θέµατα του ΕΛ.Σ.Σ. και της ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Στο ν. 3832/2010 (ΦΕΚ 38 Α΄), όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 7, οι λέξεις «του αρµόδιου οργάνου» και «η ΕΛ.ΣΤΑΤ.» αντικαθίστανται από
τις λέξεις «του Προέδρου» και «ο Πρόεδρος της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντίστοιχα.
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 10, οι λέξεις «από
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την ΕΛ.ΣΤΑΤ.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «από τον
Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ.».
3. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 10, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η πιστοποίηση παρέχεται µε απόφαση του Προέδρου
της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
4. Η παράγραφος 7 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ., ως συλλογικό όργανο:
α) εγκρίνει το ΕΛ.Σ.Π.,
β) εγκρίνει τον «Κανονισµό Στατιστικών Υποχρεώσεων των Φορέων του ΕΛ.Σ.Σ.»,
γ) εγκρίνει το ετήσιο στατιστικό πρόγραµµα εργασίας
της, το οποίο υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Βουλή, στον Υπουργό Οικονοµικών και
στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat),
δ) εκδίδει τις οδηγίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του παρόντος νόµου,
ε) εγκρίνει την έκθεση αξιολόγησης του στατιστικού
προγράµµατος του προηγούµενου έτους,
στ) εγκρίνει το σχέδιο του Κανονισµού Λειτουργίας
και Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το οποίο υποβάλλεται από
τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στη Βουλή προς συζήτηση ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής, καθώς και το τελικό κείµενο του Κανονισµού,
ζ) καθορίζει τις «εθνικές αρχές» σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου,
η) καθορίζει τους φορείς του ΕΛ.Σ.Σ. που έχουν την
αρµοδιότητα ή την υποχρέωση συλλογής στατιστικών
στοιχείων, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 10
του παρόντος νόµου,
θ) εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων που υποβάλλεται από τον Πρόεδρο της ΕΛ.ΣΤΑΤ. στον Πρόεδρο
της Βουλής σύµφωνα µε τον Κανονισµό της,
ι) αποφασίζει για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων
σύµφωνα µε τα άρθρα 8 και 11 του παρόντος νόµου,
ια) διατυπώνει γνώµη για τον Οργανισµό της
ΕΛ.ΣΤΑΤ.,
ιβ) αποφασίζει για τα θέµατα που υπάγονται από το
νόµο ρητώς στην αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου,
ιγ) αποφασίζει, εκφράζει γνώµη ή διαβουλεύεται για
κάθε θέµα που εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο ο Πρόεδρος προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση
γνώµης ή προς διαβούλευση.»
5. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 1 και
το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 καταργούνται.
6. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 13, το οποίο λαµβάνει τη θέση του καταργούµενου πρώτου εδαφίου αυτής, προστίθεται η φράση:
«ο οποίος διευθύνει τη συνεδρίαση όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται».
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 λαµβάνει τον αριθµό 5 και εισάγεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο δεν επιτρέπεται
να σχηµατίζει κλιµάκια από τα µέλη της και να αναθέτει
σε αυτά την άσκηση αρµοδιοτήτων της».
8. Το κείµενο του άρθρου 14 ορίζεται ως παράγραφος
1 του άρθρου αυτού και τροποποιείται ως εξής:
α) Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 14, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ασκεί κάθε αρµοδιότητα

της ΕΛ.ΣΤΑΤ. η οποία δεν ανατίθεται από το νόµο ρητώς
στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο και έχει την ευθύνη της εύρυθµης λειτουργίας της για την εκπλήρωση
των σκοπών της, σύµφωνα µε τις διατάξεις της εθνικής
και ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, του Κώδικα Ορθής Πρακτικής για τις ευρωπαϊκές στατιστικές και των βέλτιστων
διεθνών στατιστικών πρακτικών. Ο Πρόεδρος της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. έχει ιδίως τις ακόλουθες αρµοδιότητες:»
β) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης α΄
του άρθρου 14, προστίθεται η φράση: «συµπεριλαµβανοµένων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 4 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου.»
γ) Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ του άρθρου
14, διαγράφεται η φράση «σε άλλο µέλος της».
δ) Στο τέλος της περίπτωσης β΄ του άρθρου 14 προστίθεται η φράση: «παρέχει τις υπηρεσιακές εντολές για
την εκτέλεση κάθε ενέργειας που αφορά την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και συγκροτεί οµάδες
εργασίας από το ειδικό επιστηµονικό ή το λοιπό προσωπικό της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ορίζοντας και το αντικείµενό τους».
ε) Η περίπτωση γ΄ του άρθρου 14 αναριθµείται σε δ΄
και προστίθεται νέα περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) Λαµβάνει τις αποφάσεις σχετικά µε τις στατιστικές
µεθόδους, τα πρότυπα και τις διαδικασίες, καθώς και µε
το περιεχόµενο και τη χρονική στιγµή της δηµοσίευσης
στατιστικών στοιχείων, σχετικά µε τη διαβίβαση των επίσηµων στατιστικών του ΕΛ.Σ.Σ. στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία (Eurostat) και γενικότερα σχετικά µε τη
διαβίβαση, υποβολή ή γνωστοποίηση στατιστικών στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής και διεθνούς στατιστικής συνεργασίας».
στ) Η περίπτωση ε΄ του άρθρου 14 αναριθµείται σε ζ΄
και προστίθενται νέες περιπτώσεις ε΄ και στ΄ ως εξής:
«ε) Είναι αρµόδιος για το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων των λοιπών φορέων του ΕΛ.Σ.Σ. που αφορούν την ανάπτυξη, την παραγωγή και τη διάδοση των επίσηµων στατιστικών της χώρας.
στ) Παραγγέλλει την πρόσβαση του προσωπικού της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε όλες τις διοικητικές πηγές και τα δηµόσια
µητρώα και αρχεία που τηρούνται εγγράφως ή µε ηλεκτρονικά, µαγνητικά, ή άλλα ανάλογα µέσα, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός
ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 1 του ν. 1256/
1982, και τη λήψη στοιχείων από αυτά, καθώς και σε όλες τις πηγές και αρχεία που τηρούνται από νοµικά πρόσωπα του ιδιωτικού τοµέα, ενώσεις προσώπων και φυσικά πρόσωπα, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
2 του παρόντος νόµου».
ζ) Οι περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ του άρθρου 14 καταργούνται και στη θέση τους εισάγονται περιπτώσεις η΄ έως και ιζ΄ ως εξής:
«η) Μεριµνά για τη συµµετοχή του ανθρώπινου δυναµικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. σε επιχειρησιακά, εκπαιδευτικά και
σε επιχορηγούµενα προγράµµατα και γενικότερα για τη
διαρκή αναβάθµισή του κατά τα οριζόµενα στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του παρόντος νόµου.
θ) Συντονίζει, εποπτεύει και είναι γενικά αρµόδιος για
την εκπόνηση των προγραµµάτων, κανονισµών, οδηγιών,
εκθέσεων και όλων των λοιπών πράξεων επί των οποίων
αποφασίζει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό όργανο.
ι) Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της
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ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου, καταρτίζει την ηµερήσια διάταξη και είναι αρµόδιος για την εισήγηση επί όλων των θεµάτων. Με απόφασή του µπορεί να αναθέσει
την εισήγηση σε µέλος του ειδικού επιστηµονικού ή του
λοιπού προσωπικού της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ια) Είναι αρµόδιος για την εκτέλεση του ετήσιου στατιστικού προγράµµατος, καθώς και γενικότερα όλων των
αποφάσεων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου.
ιβ) Μπορεί να αποφασίζει τη διενέργεια κάθε είδους
στατιστικών ερευνών, απογραφών και µελετών επιπλέον
αυτών που προβλέπονται στο ΕΛ.Σ.Π. και στο ετήσιο
στατιστικό πρόγραµµα εργασίας της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ιγ) Καταρτίζει τους ετήσιους προϋπολογισµούς, απολογισµούς και ισολογισµούς της ΕΛ.ΣΤΑΤ..
ιδ) Είναι αρµόδιος για κάθε θέµα που αφορά τη διοικητική λειτουργία και την οικονοµική διαχείριση της
ΕΛ.ΣΤΑΤ. και αναλαµβάνει ως διατάκτης των δαπανών
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τις υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού της. Στο πλαίσιο αυτό λαµβάνει µεταξύ άλλων και τις αποφάσεις για τη διενέργεια και την
έγκριση δαπανών και την ανάθεση των συµβάσεων έργων, προµηθειών ή υπηρεσιών, εκδίδει τις προκηρύξεις,
συγκροτεί τις επιτροπές διενέργειας των διαγωνισµών
και αξιολόγησης των προσφορών, καθώς και παρακολούθησης των συµβάσεων και παραλαβής και υπογράφει τις
σχετικές συµβάσεις.
ιε) Δύναται να εξουσιοδοτεί µε απόφασή του όργανα
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. να υπογράφουν «µε εντολή Προέδρου»
έγγραφα ή άλλες πράξεις της.
ιστ) Δύναται να εισάγει στην ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικό
όργανο προς λήψη απόφασης ή προς έκφραση γνώµης ή
προς διαβούλευση οποιοδήποτε θέµα που εµπίπτει στις
αρµοδιότητές του.
ιζ) Ασκεί κάθε άλλη αρµοδιότητα της ΕΛ.ΣΤΑΤ. που
προβλέπει ο νόµος και ο Κανονισµός Λειτουργίας και
Διαχείρισης της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»
9. Στο άρθρο 14, προστίθεται παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατός του ο Πρόεδρος αναπληρώνεται στην άσκηση όλων των καθηκόντων του, εκτός από τις αρµοδιότητές του ως Προέδρου
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ως συλλογικού οργάνου, από τον Γενικό
Διευθυντή Στατιστικών Ερευνών, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύµατος και αυτού, από τον Γενικό Διευθυντή Διοίκησης και Οργάνωσης.»
10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 16 προστίθεται η φράση: «Τον προϋπολογισµό εισηγείται στον Υπουργό Οικονοµικών ο Πρόεδρος
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο οποίος είναι και διατάκτης των δαπανών
της.»
11. Στην αρχή της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του
ν. 3832/2010 οι λέξεις «Μέχρι 31.12.2010» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «Μέχρι 30.4.2011» και στο τέλος της ίδιας παραγράφου προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών που εκδίδεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 17 του
ν. 3871/ 2010 (ΦΕΚ 141 Α΄) εγγράφονται σε Ειδικό Φορέα του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών
οι αναγκαίες πιστώσεις για την κάλυψη των δαπανών
της ΕΛ.ΣΤΑΤ. µέχρι 30.4.2011. Για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών µειώνεται ισόποσα η πίστωση που έχει
προβλεφθεί για την επιχορήγηση της ΕΛ.ΣΤΑΤ..»

Άρθρο 12
Αναπροσαρµογή αποδοχών στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και τις εταιρείες του Οµίλου της
1. Οι συνολικές πάσης φύσεως µηνιαίες αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις, πρόσθετες ενισχύσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και οι µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία
και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση, απόφαση Διοίκησης, διάταξη Οργανισµού ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία ή έθιµο ή επιχειρησιακή συνήθεια οριζόµενες, που καταβάλλονται στους εργαζόµενους στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία ανήκει κατά ποσοστό πάνω του 51% στο Ελληνικό Δηµόσιο,
µειώνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό
(10%) για µηνιαίες αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό
των 1.800 ευρώ. Το επίδοµα (έξοδα) «περιποίησης πελατείας» καταργείται και το ποσό της ενίσχυσης χαµηλόµισθων παραµένει και καταβάλλεται κατά τα ισχύοντα
στους εργαζόµενους µε συνολικές µηνιαίες αποδοχές
µέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ και µόνο κατά το αναλογούν µηνιαίο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω
ποσού (1.500 ευρώ).
Το κατά µήνα ποσό, που προκύπτει από την παραπάνω
µείωση των αποδοχών, παρακρατείται κατά µήνα από το
συνολικό ποσό µηνιαίας µισθοδοσίας των εργαζοµένων
και θεωρείται ότι βαρύνει αναλογικά τα ποσά των κάθε
φύσεως και ονοµασίας αποδοχών, επιδοµάτων αποζηµιώσεων, πρόσθετων ενισχύσεων και αµοιβών γενικά, µε
εξαίρεση το βασικό µισθό και τα επιδόµατα πολυετίας,
βαθµού, επιστηµονικό και οικογενειακής κατάστασης
(γάµου και τέκνων).
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
αναλογική εφαρµογή και επί των εταιρειών µετοχικού
ενδιαφέροντος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στις οποίες η Τράπεζα κατέχει από µόνη της ή από
κοινού µε άλλες θυγατρικές της, ποσοστό του µετοχικού
κεφαλαίου τους µεγαλύτερο του 50%.
3. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων εξυπηρετούν λόγους κατεπείγοντος επιτακτικού γενικότερου δηµόσιου συµφέροντος, που συνδέεται ιδίως µε το
πρόγραµµα εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης της ως άνω
κρατικής Τράπεζας και του Οµίλου της, την προστασία
και τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και την ανόρθωση των δηµοσίων οικονοµικών εν γένει και κατισχύει
κάθε αντίθετης ή άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, συµφωνίας, όρου ή ρήτρας, νόµου ή οργανισµού έχοντος ισχύ νόµου, κανονιστική ή άλλη συµβατική ή συλλογικής
σύµβασης εργασίας ή διαιτητικής απόφασης ή απόφασης Διοίκησης ή συλλογικής συµφωνίας ή ατοµικής σύµβασης ή πρακτικών συµφωνίας ή επιχειρησιακής πρακτικής ή εργασιακής συνήθειας.
Άρθρο 13
Πρόσληψη από το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισµό
του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1. Για την εφαρµογή των διατάξεων των επόµενων παραγράφων, οι ακόλουθες λέξεις έχουν την εξής έννοια:
«Επιτυχόντες» : Οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ
και ΔΕ στο διαγωνισµό που προκηρύχθηκε από το Ανώ-
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τατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) µε την
προκήρυξη 9Κ/2008 (ΦΕΚ 575/03.11.2008) για την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας θέσεων τακτικού προσωπικού στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που
περιλαµβάνονται στους πίνακες διοριστέων, που δηµοσιεύθηκαν στα υπ’ αριθµ. 1012/Γ/16.12.2009, 1017/Γ/
18.12.2009 και 10145/Γ/30.12.2009 Φύλλα Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως για την κατηγορία ΤΕ και 43/
26.01.2010 Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως για
την κατηγορία ΔΕ και οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος δεν έχουν διορισθεί στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ µε απόφαση Διοίκησης.
«Φορέας Υποδοχής»: Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(ΙΚΑ).
«Πρόσληψη»: Η πρόσληψη των επιτυχόντων στον Φορέα Υποδοχής.
2. Με τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία των επόµενων παραγράφων, οι επιτυχόντες που δεν έχουν διορισθεί µε απόφαση Διοίκησης στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προσλαµβάνονται από τον Φορέα Υποδοχής, αναλόγως των αναγκών και των οικονοµικών δυνατοτήτων αυτού.
3. Οι επιτυχόντες προσλαµβάνονται µε σειρά προτεραιότητας από τους άνω πίνακες από τον Φορέα Υποδοχής µέχρι τις 31.12.2011. Ο ενδιαφερόµενος για πρόσληψη υποβάλλει αίτηση στο ΙΚΑ µέσα σε προθεσµία ενός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Στην αίτηση αναγράφεται
το ονοµατεπώνυµο, η σειρά επιτυχίας στο διαγωνισµό, η
βαθµολογία, ο κωδικός θέσης και ο κλάδος/ειδικότητα
του επιτυχόντα. Η κατανοµή των επιτυχόντων στις υπηρεσίες και τα Καταστήµατα του Φορέα Υποδοχής γίνεται
µε απόφαση του Διοικητή αυτού:
α) σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας (ΤΕ ή ΔΕ , αντίστοιχα) του Φορέα Υποδοχής εντός
του νοµού της θέσης για την οποία είχε επιτύχει ο καθένας,
β) αν δεν υπάρχει κενή οργανική θέση κατά τα παραπάνω, σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας των πλησιέστερων νοµών και
γ) αν δεν υπάρχουν οι ως άνω θέσεις, σε κενή οργανική θέση του ίδιου κλάδου/ειδικότητας κατά την κρίση
του Φορέα Υποδοχής.
Η πρόσληψη από τον Φορέα Υποδοχής γίνεται µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου του και µε τους όρους, το
βαθµό και το µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας ΤΕ ή
ΔΕ αντίστοιχα, που ισχύουν για το προσλαµβανόµενο
προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. Όσοι προσληφθούν,
πρέπει να παρουσιαστούν στον Φορέα Υποδοχής για ανάληψη υπηρεσίας, µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από
την επίδοση της απόφασης του Διοικητή του Φορέα Υποδοχής, άλλως θεωρείται ότι δεν αποδέχθηκαν την πρόσληψή τους. Για τις ανωτέρω προσλήψεις δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
4. Από την πρόσληψη των επιτυχόντων στον Φορέα Υποδοχής, παύει κάθε αξίωση των επιτυχόντων για διορισµό τους και παροχή της εργασίας τους στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι δε τυχόν ανοιχθείσες δίκες, κατόπιν αγωγής τους ή αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών µέτρων, καταργούνται αυτοδικαίως. Η εφαρµογή
των διατάξεων των παραγράφων 1 έως και 4 του παρόντος άρθρου δεν µπορεί να οδηγήσει σε ευθεία ή αναλογική εφαρµογή του άρθρου 7 του ν. 2112/1920. Από την

έναρξη ισχύος του νόµου αυτού καταργούνται θέσεις
τακτικού προσωπικού της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ, ισάριθµες µε εκείνες για τις οποίες προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός της παραγράφου 1 και για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί απόφαση
διορισµού από τη Διοίκηση της τράπεζας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,
ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ
Άρθρο 14
Ειδική Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
Στο άρθρο 3 του ν. 1876/1990 προστίθεται παράγραφος 5Α ως εξής:
«5Α. 1α) Με ετήσια επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση
εργασίας, οι αποδοχές και οι συνθήκες εργασίας είναι
δυνατόν να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας και όχι πάντως
κατώτερα από το επίπεδο της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας. Στην περίπτωση αυτή, η επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία µπορεί
να ανανεώνεται, ονοµάζεται «ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας». Οι ειδικές επιχειρησιακές
συλλογικές συµβάσεις εργασίας υπερισχύουν από τις αντίστοιχες κλαδικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας,
χωρίς περιορισµούς. Τα προβλεπόµενα στο άρθρο 10 για
τη συρροή και οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 11
για την επέκταση των συλλογικών συµβάσεων εργασίας
του παρόντος νόµου δεν ισχύουν. Οι ειδικές επιχειρησιακές συλλογικές συµβάσεις εργασίας λαµβάνουν υπόψη
την ανάγκη προσαρµογής των επιχειρήσεων στις συνθήκες της αγοράς, µε στόχο τη δηµιουργία ή τη διατήρηση
των θέσεων εργασίας, καθώς και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
β) Με την ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας του προηγούµενου εδαφίου δύνανται να ρυθµίζονται ο αριθµός των θέσεων εργασίας, όροι και προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, καθώς και κάθε άλλος όρος εφαρµογής της, περιλαµβανοµένης της διάρκειάς τους.
2. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στο άρθρο 6 παρ. 1
περίπτωση β΄ του παρόντος νόµου, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση µπορεί να καταρτιστεί και από
εργοδότη που απασχολεί λιγότερους από πενήντα (50)
εργαζόµενους, µε το αντίστοιχο επιχειρησιακό σωµατείο και αν δεν υπάρχει µε το αντίστοιχο κλαδικό σωµατείο ή µε την αντίστοιχη οµοσπονδία.
3. Για την εφαρµογή των οριζοµένων στην παράγραφο
1 τα µέρη υποβάλλουν από κοινού αιτιολογική έκθεση
των λόγων που δικαιολογούν την πρόθεσή τους για κατάρτιση ειδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας προς το
Συµβούλιο Κοινωνικού Ελέγχου Επιθεώρησης Εργασίας
(Σ.Κ.Ε.Ε.Ε.), το οποίο και γνωµοδοτεί για τη σκοπιµότητα της κατάρτισής της, µέσα σε αποκλειστική προθεσµία
είκοσι (20) ηµερών µετά την πάροδο της οποίας τεκµαίρεται η χορήγησή της. Με την ίδια διαδικασία συµφωνείται και η τυχόν παράτασή της.
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4. Η συλλογική σύµβαση εργασίας αυτής της παραγράφου αρχίζει από την υπογραφή της και είναι έγκυρη,
σύµφωνα µε τα ισχύοντα στο άρθρο 5 του παρόντος νόµου.
5. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων του άρθρου αυτού, η ειδική επιχειρησιακή συλλογική σύµβαση εργασίας είναι άκυρη και σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, η αποζηµίωση απόλυσης υπολογίζεται
µε βάση τις αποδοχές της αντίστοιχης κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας.
6. Οποιαδήποτε µείωση των αποδοχών των εργαζοµένων κατά παράβαση των συµφωνηµένων στο πλαίσιο
της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργασίας, συνιστά µη εµπρόθεσµη καταβολή νοµίµων αποδοχών, για την οποία εφαρµόζονται ο α.ν. 690/1945, όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 1 του ν. 2336/1995.»
Άρθρο 15
Διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών
Τα άρθρα 14, 15,16 και 17 του ν.1876/1990 αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 14
Μεσολάβηση – Διαιτησία
1. Αν οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις αποτύχουν τα
ενδιαφερόµενα µέρη έχουν δικαίωµα να ζητήσουν τις υπηρεσίες µεσολάβησης ή να προσφύγουν στη διαιτησία.
2. Οι όροι της προσφυγής στη µεσολάβηση και διαιτησία και η όλη διαδικασία καθορίζονται µε τη συνοµολόγηση σχετικών ρητρών στις συλλογικές συµβάσεις ή σε
περίπτωση που δεν συνοµολογήθηκαν τέτοιες ρήτρες,
µε κοινή συµφωνία των µερών που διαπραγµατεύονται.
Αν λείπουν παρόµοιες συµφωνίες, εφαρµόζονται οι διατάξεις του νόµου αυτού.
3. Οι υπηρεσίες µεσολάβησης και διαιτησίας γενικώς
και αυτές που παρέχονται από τους µεσολαβητές και διαιτητές του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας
(Ο.ΜΕ.Δ.) βασίζονται στις αρχές της ορθής κρίσης, της
αντικειµενικότητας και της αµεροληψίας.»
« Άρθρο 15
Μεσολάβηση
1. Τον ορισµό µεσολαβητή µπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε από τα ενδιαφερόµενα µέρη.
2. Η διαδικασία της µεσολάβησης αρχίζει µε την κατάθεση σχετικής αίτησης από τα ενδιαφερόµενα µέρη, που
υποβάλλεται από κοινού ή χωριστά. Η αίτηση, στη δεύτερη περίπτωση, κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Στην
αίτηση αναφέρονται η πρόσκληση που απευθύνει το ένα
µέρος προς το άλλο, τα στοιχεία των µερών και των οριζόµενων εκπροσώπων τους, οι προτάσεις ή τα αιτήµατα,
οι λόγοι που τα δικαιολογούν, οι τυχόν εναλλακτικές
προτάσεις και αντιπροτάσεις και οποιοδήποτε στοιχείο,
το οποίο διευκολύνει τις διαπραγµατεύσεις.
3. Ο µεσολαβητής επιλέγεται από τα µέρη από τον ειδικό κατάλογο µεσολαβητών. Σε περίπτωση ασυµφωνίας
των µερών ο µεσολαβητής ορίζεται µε κλήρωση. Για το
σκοπό αυτόν, ύστερα από 48 ώρες από την υποβολή της
αίτησης, η αρµόδια υπηρεσία του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα µέρη
να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα για την επιλογή µεσολαβητή και σε περίπτωση διαφωνίας για την
ανάδειξή του µε κλήρωση.

Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του
Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του
και κάθε µέρος έχει το δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το κληρωθέν πρόσωπο. Με την ίδια διαδικασία ορίζεται και ο αναπληρωµατικός του µεσολαβητή. Μετά τον ορισµό του µεσολαβητή συντάσσεται πρακτικό ανάληψης της µεσολάβησης. Ο µεσολαβητής οφείλει να αναλάβει τα καθήκοντά του εντός πέντε
(5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό του.
4. Ο µεσολαβητής καλεί τα µέρη σε συζητήσεις, προβαίνει σε κατ’ ιδίαν ακρόαση των µερών, σε εξέταση της
οικονοµικής κατάστασης και της εξέλιξης της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικής δραστηριότητας στην οποία αναφέρεται η συλλογική διαφορά, σε εξετάσεις
προσώπων και σε οποιαδήποτε έρευνα σχετική µε τους
όρους εργασίας, συνεπικουρούµενος από έναν ή περισσότερους πραγµατογνώµονες της επιλογής του.
5. Η εργοδοτική πλευρά και κάθε αρµόδια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να δώσουν στον µεσολαβητή κάθε
πληροφορία και να υποβοηθήσουν το έργο του. Ειδικότερα για την εργοδοτική πλευρά ισχύουν όσα περιγράφονται στην παρ. 4 του άρθρου 4 του ν.1876/1990.
6.α) Αν τα µέρη δεν καταλήξουν σε συµφωνία µέσα σε
προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της ηµέρας ανάληψης των καθηκόντων του µεσολαβητή, ο µεσολαβητής έχει δικαίωµα να υποβάλλει σ’
αυτά δική του πρόταση.
β) Αν τα µέρη δεν γνωστοποιήσουν εγγράφως την αποδοχή της πρότασης του µεσολαβητή µέσα σε πέντε
(5) εργάσιµες ηµέρες από την κοινοποίησή της, θεωρείται ότι την απέρριψαν. Η αποδοχή ή η απόρριψη της πρότασης κοινοποιείται και στο άλλο µέρος. Η πρόταση του
µεσολαβητή είναι δυνατόν να δηµοσιεύεται από αυτόν
στον ηµερήσιο ή /και στον περιοδικό τύπο.
γ) Εφόσον η πρόταση γίνεται δεκτή o µεσολαβητής
καλεί τα µέρη για την υπογραφή συλλογικής σύµβασης
εργασίας.»
«Άρθρο 16
Διαιτησία
1. Η προσφυγή στη διαιτησία µπορεί να γίνεται σε οποιοδήποτε στάδιο των διαπραγµατεύσεων µε κοινή
συµφωνία των µερών.
2. Είναι δυνατή η προσφυγή στη διαιτησία µονοµερώς
στις εξής περιπτώσεις:
α) από οποιοδήποτε µέρος, εφόσον το άλλο µέρος αρνήθηκε τη µεσολάβηση, ή
β) από οποιοδήποτε µέρος µετά τη υποβολή της πρότασης µεσολάβησης, εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν στη διαδικασία µεσολάβησης.
3. Η προσφυγή στη διαιτησία περιορίζεται στον καθορισµό βασικού ηµεροµισθίου ή/και βασικού µισθού. Για τα
λοιπά θέµατα µπορεί να συνεχιστεί οποτεδήποτε η συλλογική διαπραγµάτευση προκειµένου να συναφθεί συλλογική σύµβαση εργασίας.
4. Η διαιτησία διεξάγεται από έναν διαιτητή και στην
περίπτωση µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 αυτού του άρθρου, είναι δυνατόν να ζητηθεί από ένα εκ των µερών η συγκρότηση
τριµελούς Επιτροπής Διαιτησίας. Ο διαιτητής ή οι διαιτητές της τριµελούς Επιτροπής Διαιτησίας, οι αναπληρωτές τους καθώς και ο ορισµός ενός εκ των διαιτητών ως
Προέδρου της τριµελούς Επιτροπής Διαιτησίας, επιλέγονται µε κοινή συµφωνία των µερών από ειδικό κατάλο-
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γο διαιτητών και σε περίπτωση ασυµφωνίας µε κλήρωση.
Για το σκοπό αυτόν, ύστερα από σαράνταοκτώ (48) ώρες
από την προσφυγή στη διαιτησία, η αρµόδια υπηρεσία
του Ο.ΜΕ.Δ. καλεί τα µέρη να προσέλθουν σε καθορισµένο τόπο και ώρα για την επιλογή διαιτητή ή Επιτροπής Διαιτησίας και τον Πρόεδρό της.
Η κλήρωση διεξάγεται ενώπιον του Προέδρου του
Ο.ΜΕ.Δ. ή του οριζοµένου από αυτόν εκπροσώπου του
και κάθε µέρος έχει το δικαίωµα για µια φορά να εκφράσει την άρνησή του για το κληρωθέν πρόσωπο. Ο διαιτητής και οι διαιτητές της τριµελούς Επιτροπής Διαιτησίας
οφείλουν να αναλάβουν τα καθήκοντά τους εντός πέντε
(5) εργάσιµων ηµερών το αργότερο από τον ορισµό
τους. Η απόφαση της Επιτροπής Διαιτησίας λαµβάνεται
οµόφωνα ή κατά πλειοψηφία.
5. Ο διαιτητής µελετά όλα τα στοιχεία και πορίσµατα,
που συγκεντρώθηκαν στο στάδιο της µεσολάβησης, την
οικονοµική κατάσταση και την εξέλιξη της ανταγωνιστικότητας της παραγωγικής δραστηριότητας, στην οποία
αναφέρεται η συλλογική διαφορά, και έχει τα ίδια δικαιώµατα µε τον µεσολαβητή. Το ίδιο ισχύει και για την Επιτροπή Διαιτησίας.
6. Η απόφαση της διαιτησίας εξοµοιώνεται µε συλλογική σύµβαση εργασίας και ισχύει από την εποµένη της
υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση.
7. Η διαιτητική απόφαση εκδίδεται σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την ανάληψη των καθηκόντων του Διαιτητή ή της Επιτροπής Διαιτησίας, αν προηγήθηκε µεσολάβηση, και σε διάστηµα τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών, αν δεν προηγήθηκε.
8. Στις περιπτώσεις προσφυγής στη διαιτησία αναστέλλεται η άσκηση του δικαιώµατος της απεργίας για
διάστηµα δέκα (10) ηµερών από την ηµέρα προσφυγής.
9. Οι διαφορές για το κύρος των διαιτητικών αποφάσεων υπάγονται στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Μονοµελούς Πρωτοδικείου κατά το άρθρο 16 στοιχ. 5 του
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας και εκδικάζονται κατά τη
διαδικασία των άρθρων 663 του ίδιου Κώδικα. Η σχετική
αγωγή εγείρεται από τα συµµετέχοντα στη συλλογική
διαφορά µέρη ή δε εκδοθησοµένη απόφαση ισχύει για όλα τα δεσµευόµενα από τη διαιτητική απόφαση µέρη.
Η δικάσιµος ορίζεται υποχρεωτικά εντός σαράντα πέντε (45) εργάσιµων ηµερών από την κατάθεση της αγωγής, ανεξάρτητα από πόσες υποθέσεις έχει η δικάσιµος.
Η έφεση ασκείται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιµων ηµερών από την επίδοση της απόφασης και η δικάσιµος της
έφεσης ορίζεται υποχρεωτικά εντός τριάντα (30) ηµερών από την κατάθεσή της, η επίδοση της οποίας γίνεται
δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από τη συζήτηση.»
«Άρθρο 17
Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
1. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας
(Ο.ΜΕ.Δ.) είναι ανεξάρτητος φορέας και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος, των προεδρικών
διαταγµάτων και των κανονιστικών πράξεων, που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 18 παρ. 2 του
ν.1876/1990, καθώς και των αποφάσεων του Διοικητικού
Συµβουλίου του κατά παρέκκλιση των διατάξεων που αφορούν το δηµόσιο τοµέα.
2. Σκοπός του Ο.ΜΕ.Δ. είναι η υποστήριξη των ελεύθερων συλλογικών διαπραγµατεύσεων µε την παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και διαιτησίας προς τις εργατικές
και εργοδοτικές οργανώσεις και µεµονωµένους εργοδό-

τες. Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, ιδίως: α) οργανώνει υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης της µεσολάβησης και της διαιτησίας, β) διεξάγει ενηµερωτικά και
εκπαιδευτικά προγράµµατα, που απευθύνονται κυρίως
σε εκπροσώπους συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζοµένων και οργανώσεις εργοδοτών για θέµατα συλλογικών διαπραγµατεύσεων, εργασιακών σχέσεων και οικονοµίας της εργασίας γ) εκπονεί επιστηµονικές έρευνες
και µελέτες για θέµατα συναφή µε τους σκοπούς του και
δ) συντάσσει ετήσια έκθεση του έργου του, η οποία υποβάλλεται προς τα Διοικητικά Συµβούλια των: α) Γενική
Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), β) Σύνδεσµο
Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών (ΣΕΒ), γ) Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών, Βιοτεχνών, Εµπόρων Ελλάδος
(ΓΣΕΒΕΕ,) δ) Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου (ΕΣΕΕ) και καθώς επίσης προς τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
3. Ο Οργανισµός Μεσολάβησης και Διαιτησίας διοικείται από επταµελές διοικητικό συµβούλιο, που αποτελείται από:
α) έναν εκπρόσωπο του ΣΕΒ, έναν της ΓΣΕΒΕΕ και έναν της ΕΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους,
β) τρεις εκπροσώπους της ΓΣΕΕ, µε τους αναπληρωτές τους και
γ) τον Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που επιλέγονται µε οµόφωνη απόφαση των µελών των περιπτώσεων
α΄ και β΄, η οποία απόφαση λαµβάνεται σε συνεδρίαση,
η οποία συγκαλείται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, πριν τη συγκρότηση του Διοικητικού Συµβουλίου σε σώµα. Ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του πρέπει να είναι πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους και έµπειρα σε θέµατα εργασιακών σχέσεων ή οικονοµίας της εργασίας ή του εργατικού δικαίου.
4. Στο διοικητικό συµβούλιο του Οργανισµού Μεσολάβησης και Διαιτησίας συµµετέχει ως παρατηρητής και
χωρίς δικαίωµα ψήφου, ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε τον αναπληρωτή του, κάτοχος πτυχίου πανεπιστηµίου µε εµπειρία
στα εργασιακά θέµατα.
5. Για τις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3, η
υπόδειξη από τους αρµόδιους φορείς γίνεται µέσα σε
προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την πρόσκληση
του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
6. Το Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται σε σώµα µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου καθώς και ο αναπληρωτής του από
τα τακτικά µελή του Διοικητικού Συµβουλίου.
7. α) Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής. Ο επαναδιορισµός των τακτικών µελών είναι δυνατός για µία ακόµη συνεχόµενη τριετία.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή θανάτου µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου, το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε νόµιµη συγκρότηση και είναι δυνατή η συµµετοχή
του αναπληρωµατικού µέλους ως τακτικού. Εάν ελλείπει
τακτικό µέλος, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καλεί µε τη διαδικασία της παραγράφου 5 αυτού του άρθρου, τον φορέα από τον όποιο προέρχεται το
ελλείπον µέλος να ορίσει άλλο πρόσωπο για το υπόλοιπο της θητείας του ελλείποντος µέλους.
8. α) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές αποτελούν δύο
αυτοτελή ειδικά σώµατα.
Ο ανώτατος αριθµός θέσεων µεσολαβητών και διαιτητών για όλη τη χώρα είναι 38 εκ των οποίων 12 είναι δι-
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αιτητές. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου ανάλογα µε τις παρουσιαζόµενες ανάγκες µπορεί να αυξοµειώνεται ο αριθµός κάθε σώµατος, χωρίς υπέρβαση του
ανωτάτου ορίου των τριάντα οκτώ (38) θέσεων.
β) Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές ασκούν δηµόσιο
λειτούργηµα χωρίς να έχουν την ιδιότητα του δηµοσίου
υπαλλήλου και απολαµβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τα οποία οφείλουν να εκτελούν µε αντικειµενικότητα και έχουν υποχρέωση να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας του Σώµατος Μεσολαβητών Διαιτητών, που εκδίδεται µε οµόφωνη
απόφαση των επτά (7) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
9. α) Οι υποψήφιοι µεσολαβητές πρέπει:
i) να έχουν συµπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους,
ii) να έχουν πτυχίο πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν πενταετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
β) Οι υποψήφιοι διαιτητές πρέπει:
i) Να έχουν συµπληρώσει το 45ο έτος της ηλικίας
τους,
ii) να έχουν πτυχίο Πανεπιστηµίου, νοµικών ή οικονοµικών επιστηµών ή συναφών σπουδών,
iii) να έχουν δεκαετή αποδεδειγµένη εµπειρία σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
γ) Συνεκτιµώνται πρόσθετα προσόντα των υποψηφίων,
όπως µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και σχετικές δηµοσιεύσεις, ιδίως σε θέµατα εργασιακών σχέσεων.
Το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί µε κανονισµό να καθορίσει επιπλέον προσόντα από όσα αναφέρονται.
10. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές προσλαµβάνονται
µε τριετή θητεία, η οποία είναι ανανεώσιµη µε δυνατότητα µεταβολής της ιδιότητας του µεσολαβητή ή του διαιτητή κατά την προηγούµενη θητεία τους. Προκειµένου
να ανανεωθεί η θητεία τους επανακρίνονται σύµφωνα µε
όσα ορίζει ειδικός κανονισµός µε αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε
οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου.
11. α) Ο διορισµός γίνεται µετά από δηµόσια προκήρυξη των θέσεων των µεσολαβητών και των θέσεων των
διαιτητών. Οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφικά
σηµειώµατα, τίτλους σπουδών, σχετικές δηµοσιεύσεις
και δήλωση σε ποιο από το δύο σώµατα προτιµούν να ενταχθούν, καθώς και ό,τι άλλο καθορίζεται µε την προκήρυξη.
β) Το Διοικητικό Συµβούλιο µετά από µελέτη των φακέλων των υποψηφίων και ενδεχόµενη προφορική συνέντευξη επιλέγει τους ικανότερους µε οµόφωνη απόφαση
των επτά (7) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου.
12. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται µε πρόταση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έπειτα από σύµφωνη γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ο.ΜΕ.Δ. που εκφράζεται µε οµόφωνη απόφαση των επτά (7) µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
ρυθµίζεται κάθε λεπτοµέρεια, που αφορά τα θέµατα των
παραγράφων 3 έως 11 του άρθρου αυτού, περιλαµβανοµένου του αριθµού των θέσεων µεσολαβητών διαιτητών
και του διοικητικού ή άλλου προσωπικού του Ο.ΜΕ.Δ..»
Άρθρο 16
Μετά την παρέλευση τριών (3) ετών από τη ισχύ του

παρόντος, οι κοινωνικοί εταίροι που συµβάλλονται για
την κατάρτιση της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα του
θεσµού Μεσολάβηση και Διαιτησία, και προτείνουν προς
τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης τη
διατήρηση, κατάργηση ή τροποποίηση των ρυθµίσεών
τους.
Άρθρο 17
Γενικές ρυθµίσεις και µεταβατικές διατάξεις
1. Οι ρυθµίσεις του άρθρου 56 του ν. 3691/2008 (ΦΕΚ
166 Α΄) και του άρθρου 51 του ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141
Α΄) εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Τα προεδρικά διατάγµατα 198/1990 (ΦΕΚ 76 Α΄) και
147/1990 (ΦΕΚ 56 Α΄), καθώς και οι υφιστάµενοι κανονισµοί που έχουν εκδοθεί µε βάση το άρθρο 18 παρ. 2 του
ν. 1876/1990 εξακολουθούν να ισχύουν, εκτός αντίθετης
διάταξης προς τις ρυθµίσεις του παρόντος, µέχρι την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίησή τους.
3. Μέσα σε ένα µήνα από την έκδοση του παρόντος κινείται η διαδικασία συγκρότησης του Διοικητικού Συµβουλίου µε βάση τα προβλεπόµενα στο παρόν. Μέχρι τη
συγκρότηση σε σώµα του νέου Διοικητικού Συµβουλίου,
συνεχίζεται η θητεία του υφιστάµενου σήµερα Διοικητικού Συµβουλίου, το οποίο εξακολουθεί να λειτουργεί και
να ασκεί τα καθήκοντά του, σύµφωνα µε το άρθρο 17
παρ. 1 του ν.1876/1990.
Στο νέο Διοικητικό Συµβούλιο αποκλείεται ο ορισµός
των τακτικών µελών του απερχόµενου Διοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχουν συµπληρώσει έξι (6) έτη συνεχούς θητείας.
4. Μέσα σε ένα µήνα από τη συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συµβουλίου σύµφωνα µε το παρόν, το Διοικητικό Συµβούλιο µε απόφασή του προβαίνει σε δηµόσια
προκήρυξη για την πρόσληψη µεσολαβητών και διαιτητών. Οι µεσολαβητές και οι διαιτητές, που υπηρετούν σήµερα στον Ο.ΜΕ.Δ. εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής µεσολαβητών διαιτητών, στην οποία µπορούν να
συµµετάσχουν και αυτοί, και σε κάθε περίπτωση µέχρι
την 30ή Μαρτίου 2011, οπότε και λύεται αζηµίως η σχέση τους µε τον Ο.ΜΕ.Δ..
Άρθρο 18
Ρύθµιση θεµάτων µερικής απασχόλησης, εκ περι
τροπής
εργασίας, προσωρινής απασχόλησης, δοκιµαστικής
περιόδου απασχόλησης και απλοποίηση διαδικασιών
εφαρµογής εργατικής νοµοθεσίας
1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 38 του ν. 1892/1990, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Οι αποδοχές των εργαζοµένων µε σύµβαση ή σχέση εργασίας µερικής απασχόλησης υπολογίζονται όπως
και οι αποδοχές του συγκρίσιµου εργαζοµένου και αντιστοιχούν στις ώρες εργασίας της µερικής απασχόλησης.»
2. Η παράγραφος 11 του άρθρου 38 του ν.1892/1990 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Αν παραστεί ανάγκη για πρόσθετη εργασία πέρα
από τη συµφωνηθείσα, ο µερικώς απασχολούµενος εργαζόµενος έχει υποχρέωση να την παράσχει, αν είναι σε
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θέση να το κάνει και η άρνησή του θα ήταν αντίθετη µε
την καλή πίστη. Ο µερικώς απασχολούµενος µπορεί να
αρνηθεί την παροχή εργασίας πέραν της συµφωνηµένης, όταν αυτή η πρόσθετη εργασία λαµβάνει χώρα κατά
συνήθη τρόπο».
3. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του ν. 3846/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«Αν περιοριστούν οι δραστηριότητές του ο εργοδότης
µπορεί, αντί καταγγελίας της σύµβασης εργασίας, να επιβάλλει σύστηµα εκ περιτροπής απασχόλησης στην επιχείρησή του, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους εννέα (9) µήνες στο ίδιο ηµερολογιακό έτος, µόνο εφόσον προηγουµένως προβεί σε ενηµέρωση
και διαβούλευση µε τους νόµιµους εκπροσώπους των
εργαζοµένων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ.
260/2006 και του ν. 1767/1988.»
4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 22 του ν. 2956/2001, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν. 3846/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η διάρκεια της απασχόλησης του µισθωτού από
τον έµµεσο εργοδότη, στην οποία περιλαµβάνονται και
οι ενδεχόµενες ανανεώσεις που γίνονται εγγράφως,
δεν επιτρέπεται να είναι µεγαλύτερη από τους τριάντα
έξι (36) µήνες. Σε περίπτωση υπέρβασης των χρονικών
ορίων, που τίθενται από την παρούσα παράγραφο, επέρχεται µετατροπή της υπάρχουσας σύµβασης σε σύµβαση αορίστου χρόνου µε τον έµµεσο εργοδότη.»
5.α. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 74 του ν. 3863/
2010 προστίθεται εδάφιο ως εδάφιο Α΄ ως εξής:
«Α. Η απασχόληση µε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου λογίζεται ως απασχόληση δοκιµαστικής περιόδου για τους πρώτους δώδεκα (12) µήνες από την ηµέρα
ισχύος της και η οποία µπορεί να καταγγελθεί χωρίς
προειδοποίηση και χωρίς αποζηµίωση απόλυσης, εκτός
κι αν άλλο συµφωνήσουν τα µέρη.»
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 74
του ν. 3863/2010 αναριθµείται ως Β΄ και η περίπτωση α΄
αυτής αντικαθίστανται ως εξής:
« Β΄. Σύµβαση µισθωτού µε σχέση εργασίας αορίστου
χρόνου, διάρκειας πέραν των δώδεκα (12) µηνών, δύναται να καταγγελθεί κατόπιν προηγούµενης έγγραφης
προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:
α) Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από δώδεκα
(12) µήνες έως δύο (2) χρόνια, προειδοποίηση ενός µηνός (1) πριν την απόλυση.»
6.α. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης είναι δυνατή η αλλαγή της διαδικασίας
υποβολής δηλώσεων, αναφορών, ειδοποιήσεων, αναγγελιών και λοιπών στοιχείων που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΟΑΕΔ, στις Επιθεωρήσεις Εργασίας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σε άλλες υπηρεσίες του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
των εποπτευοµένων από αυτό φορέων, και αφορούν
στους µισθωτούς τους και συγκεκριµένα στην πρόσληψη, αποχώρηση, τους όρους εργασίας, την απασχόληση
και άλλες σχετικές πληροφορίες.
β. Mε όµοιες υπουργικές αποφάσεις µπορεί να ρυθµίζονται µεταξύ άλλων η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των στοιχείων, που αναφέρονται στην ανωτέρω
παράγραφο εν όλω ή εν µέρει, περιλαµβανοµένης της
τροποποίησης των προθεσµιών υποβολής, της χρήση
κοινής βάσης δεδοµένων των προαναφεροµένων αρµόδιων δηµόσιων φορέων καθώς και κάθε άλλη τροποποίηση και απλούστευση διαδικαστικής ενέργειας, που προ-

βλέπεται για τους εργοδότες και τους εργαζόµενους και
που συµβάλλει στη µείωση διοικητικού βάρους.
Άρθρο 19
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 3, 4
και 5 του άρθρου 4 και των άρθρων 5 και 6 του νόµου αυτού αρχίζει από 1.1.2011.
2. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί µέρους
διατάξεις του.
Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2010
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. Ραγκούσης

Γ. Παπακωνσταντίνου

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Δ. Δρούτσας

Ευάγ. Βενιζέλος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ,
ΝΗΣΩΝ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης

Ι. Διαµαντίδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Τ. Μπιρµπίλη

Α. Διαµαντοπούλου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. Ρέππας

Λ. Κατσέλη

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος

Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. Καστανίδης

Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Π. Γερουλάνος
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Αριθ. 219/36/2010
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας»
Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου που
απαρτίζεται από δύο (2) κεφάλαια, προβλέπονται τα ακόλουθα:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
1.α. Ορίζεται ότι, στο πεδίο εφαρµογής του κεφαλαίου
Α΄ του ν. 3429/2005, που αφορά στις δηµόσιες επιχειρήσεις, υπάγονται και αυτές που έχουν εξαιρεθεί από τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και τα ν.π.ι.δ. της Γενικής Κυβέρνησης, µε εξαίρεση το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και τις εταιρείες στις οποίες το Δηµόσιο αν και πλειοψηφών µέτοχος δεν ασκεί τη διοίκηση
και διαχείρισή τους. Παράλληλα, καταργούνται οι κ.υ.α.
που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 19
του ν. 3429/2005.
β. Στις υποχρεώσεις των δηµοσίων επιχειρήσεων περιλαµβάνεται και η υποβολή, στην Ειδική Γραµµατεία
Δ.Ε.Κ.Ο., τριµηνιαίων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.
γ. Συµπληρώνεται η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν.
2362/1995, όπως ισχύει, και παρέχεται εξουσιοδότηση
στον Υπουργό Οικονοµικών µε απόφαση του να καθορίζει τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης όταν δεν τηρούν τις οριζόµενες υποχρεώσεις τους.
δ. Ορίζεται ότι οι διατάξεις των άρθρων 15 έως και 21
του ν.3891/2010 περί αναδιάρθρωσης και εξυγίανσης
του ΟΣΕ κ.λπ. εφαρµόζονται αναλόγως και στα Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Ανώνυµη Βιοµηχανική και Εµπορική Εταιρεία (ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε.) οι οποίες διατάξεις προβλέπουν µεταφορά πλεονάζοντος προσωπικού σε κενές οργανικές θέσεις στο δηµόσιο, ν.π.δ.δ., ο.τ.α. α΄ και β΄
βαθµού και ν.π.ι.δ. του δηµόσιου τοµέα, Ειδική διαδικασία Συλλογικών Διαπραγµατεύσεων, ρύθµιση γενικών όρων εργασίας κ.λπ..
(άρθρο 1)
2.α. Τίθεται ανώτατο όριο (4.000 Ευρώ/µήνα) στις πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις κ.λπ.
των απασχολουµένων στις Δηµόσιες επιχειρήσεις του
Α΄ κεφαλαίου του ν. 3429/2005. Η υπέρβαση του ορίου
αυτού είναι δυνατή µε κ.υ.α. ύστερα από εισήγηση της
Ειδικής Γραµµατείας Δ.Ε.Κ.Ο., και µέχρι του ορίου των
µηνιαίων αποδοχών του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
(Σήµερα 5.856 ευρώ)
β. Μειώνονται, κατά ποσοστό 10%, από 1.1.2011, οι
πάσης φύσεως αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις κλπ.
των απασχολουµένων των φορέων του κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005, µε εξαίρεση τα επιδόµατα λόγω οικογενειακής κατάστασης καθώς και επικίνδυνης ή ανθυγιεινής εργασίας.
Επίσης, από τη µείωση του 10% , εξαιρούνται τα επιδόµατα εορτών (Χριστουγέννων- Πάσχα) και αδείας εφόσον καθορίστηκαν σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου

τρίτου του ν. 3845/2010.
γ. Προβλέπεται ότι η προαναφερόµενη µείωση διενεργείται µε την προϋπόθεση ότι οι πάσης φύσεως αποδοχές κ.λπ., υπερβαίνουν κατά µήνα τα 1.800 Ευρώ. Ταυτόχρονα ορίζεται ότι εάν µε τη µείωση του 10%, οι πάσης φύσεως αποδοχές υπολείπονται του ύψους των
1.800 Ευρώ, η µείωση περιορίζεται στο όριο των 1.800
ευρώ.
δ. Οι παραπάνω µειώσεις (από το πλαφόν των 4.000
ευρώ και τη µείωση του 10%) δεν µπορούν να υπερβούν
το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών κ.λπ. Στην περίπτωση υπέρβασης, το όριο του πλαφόν αυξάνεται αναλόγως.
ε. Θεσπίζεται δέσµευση σε κάθε Φορέα του κεφαλαίου Α’ του ν. 3429/2005, ώστε το σύνολο των καταβαλλόµενων σε ετήσια βάση αποζηµιώσεων για υπερωριακή
εργασία, υπερεργασία, εκτός έδρας µετακινήσεις και οδοιπορικά, καθώς και για εργασία κατά τις Κυριακές και
εξαιρέσιµες ηµέρες, να µην υπερβαίνουν σε ποσοστό το
10% των πάσης φύσεως αποδοχών κ.λπ. που καταβάλλονται ετησίως.
στ. Ορίζεται ρητά ότι, οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις
κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή όρου συλλογικής σύµβασης κ.λπ..
ζ. Προβλέπεται ότι όσοι µετατάχθηκαν ή µεταφέρθηκαν από 1.1.2010, από Φορείς του δηµόσιου τοµέα σε
άλλους φορείς του ίδιου τοµέα, καθώς και όσοι µετατάσσονται ή µεταφέρονται εφεξής, δικαιούνται µόνο το σύνολο των αποδοχών της νέας θέσης, χωρίς να διατηρούν ως προσωπική διαφορά τυχόν επιπλέον αποδοχές
από την προηγούµενη θέση.
Κάθε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά το θέµα
αυτό καταργείται, ενώ ποσά προσωπικής διαφοράς που
έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
(άρθρο 2)
3.α. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3833/2010, σχετικά µε την εισοδηµατική πολιτική, εφαρµόζονται και κατά το έτος 2011 και επεκτείνονται και στους φορείς του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005.
Τυχόν παραβάσεις των διατάξεων του προηγούµενου
άρθρου και της εισοδηµατικής πολιτικής, συνιστά λόγο
καταγγελίας της σύµβασης του διευθύνοντα συµβούλου
και τη λήξη της θητείας του Δ.Σ. του φορέα, µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών, αζηµίως για τον φορέα.
β. Στους υφιστάµενους περιορισµούς για τις προσλήψεις κατά τα έτη 2011 έως 2013, επέρχονται οι εξής µεταβολές:
- Μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις, ισχύει
και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα Σώµατα Ασφαλείας, το Λιµενικό Σώµα καθώς και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό (ισχύει ο λόγος ένα προς ένα).
- Στο λόγο ένα προς πέντε συνυπολογίζονται και οι τυχόν µεταφορές και εντάξεις προσωπικού Ι.Δ.Α.Χ. από
τους φορείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ της παρ. 1 του
άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Τοπικοί Οργανισµοί Εγγείων Βελτιώσεων, Τράπεζες των οποίων ο Πρόεδρος ορίζεται από τη Βουλή και θυγατρικές αυτών, ν.π.ι.δ. που ανήκουν στο Κράτος ή επιχορηγούνται κατά 50% και άνω
και δηµόσιες επιχειρήσεις και οργανισµοί του άρθρου 1
του ν. 3429/2005), µε εξαίρεση τους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθµού και τις πάσης φύσεως επιχειρήσεις τους.
Στο λόγο ένα προς πέντε δεν συνυπολογίζονται ο υποχρεωτικός διορισµός των αποφοίτων της Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης, της Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και ο υποχρεωτικός διορισµός που διενερ-
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γείται βάσει ειδικών διατάξεων.
γ. Καταργείται η διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 11
του ν. 3833/2010 µε την οποία εξαιρούνται από τους περιορισµούς για τις προσλήψεις των ετών 2011 έως 2013
οι:
- µετακλητοί υπάλληλοι
- το µη πολιτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων
- το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό νέων νοσηλευτικών µονάδων και
- οι επιτυχόντες του ΑΣΕΠ
δ. Ειδικά για το έτος 2011 οι προσλήψεις προσωπικού
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου Χρόνου
(Ι.Δ.Ο.Χ.) και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου, περιορίζονται κατά 15%, σε σχέση µε τις αντίστοιχες του έτους
2010.
(άρθρο 3)
4.α. Αυξάνεται, από 11% σε 13%, ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) των αγαθών και υπηρεσιών που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα III του ν. 2859/2000. Ειδικά για τα φάρµακα και τα εµβόλια για την ιατρική ανθρώπων, ο συντελεστής µειώνεται κατά 50%. Στην µείωση
αυτή συµπεριλαµβάνονται και τα βιβλία µε εικόνες για
παιδιά καθώς και η διαµονή σε ξενοδοχεία και παρόµοιους χώρους (κατασκηνώσεις, κάµπινγκ κ.λπ.).
β. Μετατίθεται, από την 1.7.2010 στην 1.1.2013, η έναρξη ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις.
γ. Παρατείνεται µέχρι 31.12.2011 η προθεσµία παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου για κοινοποίηση
φύλλων ελέγχου ή πράξεων επιβολής φόρου Κεφαλαίου
(κληρονοµιών, δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.).
(άρθρο 4)
5.α. Ρυθµίζονται θέµατα, σχετικά µε τη διαδικασία διακίνησης και διάθεσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) από τους επιτηδευµατίες του Μητρώου
Διακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (ΔΙ.ΠΕ.ΘΕ.) κατά τη
χρονική περίοδο από 15 Οκτωβρίου µέχρι 30 Απριλίου
κάθε έτους.
β. Θεσπίζεται η επιβολή προστίµου σε βάρος των Διακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης όταν δεν καταχωρούν ή
καταχωρούν εκπρόθεσµα ή καταχωρούν ανακριβείς συναλλαγές πετρελαίου θέρµανσης στο πληροφοριακό σύστηµα παρακολούθησης πετρελαίου θέρµανσης. Το πρόστιµο είναι ίσο µε το πενταπλάσιο της διαφοράς των συντελεστών του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης µεταξύ πετρελαίου κίνησης και θέρµανσης, ενώ σε περίπτωση διάπραξης της παράβασης για δεύτερη φορά, ο Διακινητής
διαγράφεται από το σχετικό Μητρώο.
γ. Προβλέπεται ότι εκκρεµείς συναλλαγές πετρελαίου
θέρµανσης των οριζόµενων περιόδων, τακτοποιούνται
µε τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 5)
6. Εναρµονίζεται η εθνική νοµοθεσία µε την οδηγία
2010/12/ΕΕ του Συµβουλίου της 16ης Φεβρουαρίου
2010. Ειδικότερα:
α. Επαναδιατυπώνονται οι έννοιες των ειδών Βιοµηχανοποιηµένων καπνών.
β. Ορίζεται ειδικά για τα τσιγάρα, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ο οποίος διαρθρώνεται σε πάγιο και
αναλογικό φόρο, σε ποσοστό επί της σταθµισµένης µέσης τιµής λιανικής πώλησης των τσιγάρων που τίθενται
σε ανάλωση στο εσωτερικό της χώρας, αντί επί της πλέον ζητούµενης τιµής λιανικής πώλησης που ισχύει.
γ. Μειώνεται ο Ε.Φ.Κ. τσιγάρων από 67% σε 65%. Ο
πάγιος φόρος που συµπεριλαµβάνεται στον Ε.Φ.Κ. αυξά-

νεται από 10% σε 15%, ενώ ο αναλογικός µειώνεται από
58,43% σε 52,445%.
δ. Επανακαθορίζεται το µήκος των τσιγάρων που λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό του Ε.Φ.Κ.
ε. Η έναρξη ισχύος των ρυθµίσεων ορίζεται η 1η Ιανουαρίου 2011.
(άρθρο 6)
7.α. Προβλέπεται ότι ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το
Δηµόσιο, που έχουν βεβαιωθεί κατά τις διατάξεις του
Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων και έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης από την υπηρεσία
στην οποία είναι βεβαιωµένες, διαγράφονται από τις µερίδες των οφειλετών και τα βιβλία της υπηρεσίας, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
β. Ορίζεται ποιές οφειλές είναι ανεπίδεκτες προς είσπραξη, καθώς και η διαδικασία διαγραφής αυτών.
γ. Επίσης προβλέπεται ότι οφειλή που έχει διαγραφεί
µε την παραπάνω διαδικασία αναβιώνει εάν σε διάστηµα
δέκα ετών από τη διαγραφή της, διαπιστωθεί η ύπαρξη ή
η απόκτηση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή συνυποχρέου προσώπου που καλύπτει µερικά ή ολικά την
οφειλή.
(άρθρο 7)
8.α. Ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται από 2,5 σε 5 Ευρώ/MWh για
τους καταναλωτές υψηλής τάσης, ενώ µειώνεται, από 5
σε 2,2 Ευρώ/MWh για οικιακή χρήση.
β. Στις υφιστάµενες απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. προστίθενται και η ηλεκτρική ενέργεια που χρησιµοποιείται
για γεωργική χρήση.
γ. Τα τιµολόγια προµήθειας της ΔΕΗ ΑΕ για τη µέση
και χαµηλή τάση, µέχρι 30.6.2013, εγκρίνονται µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, µετά από γνώµη της Ρυθµιστικής
Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
(άρθρο 8)
9.α Εξαιρείται από το πόθεν έσχες, µέχρι 31.12.2012,
η δαπάνη για την αγορά, καθώς και για την ανέγερση οικοδοµής πρώτης κατοικίας από ενήλικα, εφόσον η επιφάνεια της δεν υπερβαίνει τα εκατόν είκοσι (120) τ.µ. και
η συνολική αξία της το ποσό των 200.000 Ευρώ. Μέχρι
του ίδιου ποσού εξαιρείται και η δαπάνη για δωρεά ή γονική παροχή για τον δωρεοδόχο ή τον γονέα.
Σε περίπτωση που η αξία της οικοδοµής υπερβαίνει το
ποσό των 200.000 Ευρώ, λαµβάνεται υπόψη η επιπλέον
του ποσού αυτού δαπάνη.
β. Προβλέπεται η απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων Ι.Χ. µέχρι
2000 κυβικά εκατοστά, εφόσον παραλαµβάνονται σε αντικατάσταση οµοίων των οποίων η άδεια κυκλοφορίας
εκδόθηκε µέχρι 31.12.1998 και αποσύρονται για καταστροφή. Συγκεκριµένα απαλλάσσονται:
- Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά για φορολογητέα αξία
µέχρι 6.000 ευρώ
- Από 901 µέχρι 1400 κυβικά για φορολογητέα αξία µέχρι 8.000 ευρώ
- Από 1401 µέχρι 1600 κυβικά το 65% του προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης για φορολογητέα αξία µέχρι
11.000 Ευρώ
- Από 1601 µέχρι 2000 κυβικά το 50% του προβλεπόµενου τέλους ταξινόµησης για φορολογητέα αξία µέχρι
14.000 Ευρώ
γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία απόσυρσης, τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά κ.λπ.
δ. Ορίζεται ότι, οι προαναφερόµενες ρυθµίσεις ισχύουν δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της προαναφερόµενης κ.υ.α. και για αυτοκίνητα που θα αποσυρθούν µέ-
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χρι την 31.12.2011.
(άρθρο 9)
10.α. Προβλέπεται ότι, η µισθοδοσία του µονίµου και
µε σχέση Ι.Δ.Α.Χ. προσωπικού των νοµαρχιακών αυτοδιοικήσεων, το οποίο από 1.1.2011 καθίσταται αυτοδίκαια
προσωπικό των περιφερειών ή µετατάσσεται σε δήµο,
καταβάλλεται έως τον Απρίλιο του 2011 από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, ανεξάρτητα από τη δηµοσίευση ή µη
των σχετικών διαπιστωτικών πράξεων κατάταξης ή µετάταξης.
β. Επιτρέπεται η πρόσληψη στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας προσωπικού µε σχέση Ι.Δ.Ο.Χ.
τριετούς διάρκειας, αντί ετήσιας που ισχύει.
γ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 και παρέχεται η δυνατότητα
στους Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης µέχρι
31.12.2013, να συνάπτουν δηµόσιες συµβάσεις παροχής
συµβουλευτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών, υπηρεσιών
πληροφορικής και υπηρεσιών εκπόνησης µελετών µε απευθείας ανάθεση µέχρι του ποσού των 60.000 ευρώ, µε
πρόχειρο διαγωνισµό µέχρι του ποσού των 100.000 Ευρώ και µε τακτικό διαγωνισµό άνω των 100.000 ευρώ
(Στα ανωτέρω ποσά δεν περιλαµβάνεται ο Φ.Π.Α.). Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρµογής των διατάξεων αυτών.
δ. Η 15ήµερος προθεσµία για παραµονή στην Υπηρεσία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.19 του άρθρου 10
του ν.3863/2010, παρατείνεται µέχρι 31.12.2010 εφόσον
δεν έχει εκδοθεί πράξη συνταξιοδότησης.
(άρθρο 10)
11. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την λειτουργία, τις
αρµοδιότητες κ.λπ. του Ελληνικού Στατιστικού Συστήµατος (ΕΛ.Σ.Σ.) και της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛ.ΣΤΑΤ.).
(άρθρο 11)
12.α. Μειώνεται από 1.1.2011 κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%), το συνολικό ακαθάριστο (µικτό) µηνιαίο ποσό των κάθε φύσεως τακτικών αποδοχών, επιδοµάτων,
αποζηµιώσεων, πρόσθετων ενισχύσεων και αµοιβών γενικά, καθώς και των µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία και
από οποιαδήποτε γενική ή ειδική ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση, απόφαση
Διοίκησης, διάταξη Οργανισµού ή µε ατοµική σύµβαση
εργασίας ή συµφωνία ή έθιµο ή επιχειρησιακή συνήθεια
οριζοµένων, που καταβάλλονται στους εργαζόµενους
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος, για µικτές µηνιαίες
αποδοχές που υπερβαίνουν το ποσό των 1.800 ευρώ και
καταργείται το επίδοµα περιποίησης πελατείας. Το ποσό
της ενίσχυσης χαµηλόµισθων παραµένει και καταβάλλεται κατά τα ισχύοντα στους εργαζόµενους µε συνολικές
µικτές µηνιαίες αποδοχές µέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ
και µόνο κατά το αναλογούν µηνιαίο ποσό µέχρι τη συµπλήρωση του παραπάνω ποσού (1.500 ευρώ).
β. Οι προαναφερόµενες διατάξεις έχουν αναλογική εφαρµογή και επί των εταιρειών µετοχικού ενδιαφέροντος της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, στις οποίες η Τράπεζα κατέχει από µόνη της ή από κοινού µε
άλλες θυγατρικές της ποσοστό του µετοχικού κεφαλαίου τους µεγαλύτερο του 50%.
(άρθρο 12)
13. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την πρόσληψη από
το ΙΚΑ επιτυχόντων σε διαγωνισµό του ΑΣΕΠ της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Ειδικότερα.
α. Προβλέπεται ότι:
Οι επιτυχόντες των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ στο διαγωνισµό που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ µε την προκήρυξη 9Κ/2008 για την πλήρωση µε σειρά προτεραιότητας
θέσεων τακτικού προσωπικού στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕ-

ΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και οι οποίοι µέχρι τη δηµοσίευση του
υπό ψήφιση νόµου δεν έχουν διορισθεί στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, προσλαµβάνονται από το ΙΚΑ
και καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης και κατανοµής
σε κενές οργανικές θέσεις.
β. Ορίζεται ρητά ότι από την πρόσληψη των επιτυχόντων στο ΙΚΑ, παύει κάθε αξίωση για διορισµό τους και
παροχή της εργασίας τους στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, οι δεν τυχόν ανοιχθείσες δίκες, κατόπιν
αγωγής τους ή αιτήσεως για λήψη ασφαλιστικών µέτρων, καταργούνται αυτοδικαίως και καταργούνται οι θέσεις τακτικού προσωπικού της ΑΤΕ Α.Ε. για τις οποίες
προκηρύχθηκε ο διαγωνισµός.
(άρθρο 13)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας, τη διαδικασία επίλυσης συλλογικών διαφορών, τη µερική απασχόληση,
την εκ περιτροπής εργασία, την προσωρινή απασχόληση, τη δοκιµαστική περίοδο και την απλοποίηση διαδικασιών εφαρµογή εργατικής νοµοθεσίας. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
1.α. Θεσπίζεται ετήσια ειδική επιχειρησιακή συλλογική
σύµβαση εργασίας, που µπορεί να ανανεώνεται και η οποία υπερισχύει της αντίστοιχης κλαδικής. Με την ειδική
επιχειρησιακή σύµβαση είναι δυνατόν οι νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων να αποκλίνουν από αυτές της αντίστοιχης κλαδικής και πάντως όχι σε κατώτερα επίπεδα από την εθνική συλλογική σύµβαση εργασίας µε την
οποία είναι δυνατόν να ρυθµίζεται ο αριθµός των θέσεων
εργασίας, οι όροι και οι προϋποθέσεις µερικής απασχόλησης, εκ περιτροπής εργασίας και διαθεσιµότητας, οι
λοιποί όροι εφαρµογής και η διάρκειά τους, καθώς και ο
χρόνος, ο τρόπος και οι λοιποί όροι επανόδου στην κανονική εφαρµογή των συλλογικών συµβάσεων από τις οποίες είχε συµφωνηθεί η απόκλιση.
β. Προβλέπεται η διαδικασία κατάρτισης της ειδικής επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης, καθώς και ο χρόνος έναρξης της ισχύος της, η καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης από τον εργοδότη ο οποίος καταγγέλλει τη
σύµβαση εργασίας κατά παράβαση των όρων της παραγράφου 1. (Μη διατήρηση θέσεων εργασίας κ.λπ.).
γ. Δικαίωµα µονοµερούς προσφυγής στη διαιτησία, εφόσον και τα δύο µέρη προσήλθαν και συµµετείχαν στη
διαδικασία µεσολάβησης, έχει πλέον για όλων των ειδών τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας (και όχι µόνο
για τις επιχειρησιακές και τις συµβάσεις των επιχειρήσεων και οργανισµών κοινής ωφέλειας) και η εργοδοτική
πλευρά.
δ. Εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µε αποφάσεις του, να µεταβάλλει τη
διαδικασία υποβολής δηλώσεων, αναφορών, κ.λπ. που υποβάλλουν οι εργοδότες στον ΟΑΕΔ, στις Επιθεωρήσεις
Εργασίας, στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και σε
άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου του. Επίσης, µε όµοια
απόφαση, µπορεί να ρυθµίζεται, µεταξύ άλλων, και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των προαναφεροµένων στοιχείων, περιλαµβανοµένης της χρήσης κοινής
βάσης δεδοµένων των αρµοδίων δηµοσίων φορέων, µε
σκοπό τη µείωση του διοικητικού κόστους.(άρθρα 14-18)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
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A. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Ετήσια µείωση εσόδων 80.000.000 Ευρώ περίπου από τη µείωση του Ε.Φ.Κ. στα τσιγάρα, εφόσον οι τιµές
λιανικής πώλησης και η κατανάλωση παραµένουν στα
σηµερινά επίπεδα. Σε περίπτωση αύξησης της λιανικής
τιµής κατά 10 λεπτά/πακέτο, εκτιµάται αύξηση εσόδων
κατά 110.000.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 6)
2. Απώλεια εσόδων από:
- τη µετάθεση, από 1.7.2010 στην 1.1.2013, της έναρξης ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου στις τηλεοπτικές
διαφηµίσεις.
(άρθρο 4 παρ. 6)
- την κατάργηση του τεκµηρίου απόκτησης πρώτης κατοικίας µέχρι 31.12.2012, το ύψος της οποίας δεν µπορεί
να προσδιορισθεί. Εκτιµάται, πάντως, ότι θα καλυφθεί από την αύξηση εσόδων που απορρέουν από την ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας.
(άρθρο 9 παρ.1)
- τη θέσπιση, για το έτος 2011, του κινήτρου της απαλλαγής από το τέλος ταξινόµησης στην περίπτωση απόσυρσης παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Η συγκεκριµένη απώλεια εκτιµάται ότι θα αντισταθµιστεί από την πρόσθετη είσπραξη ΦΠΑ (23%), λόγω της
αναµενόµενης αύξησης αγοράς αυτοκινήτων.
(άρθρο 9 παρ. 2)
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα
διαγραφής ληξιπρόθεσµων οφειλών που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτης είσπραξης.
(άρθρο 7)
4. Ετήσια αύξηση εσόδων 328.000.000 Ευρώ περίπου
από την αναπροσαρµογή των συντελεστών του Φ.Π.Α.
(άρθρο 4 παρ.1-5)
Από το ανωτέρω ποσό ποσοστό 4% ( 13.120.000 Ευρώ) αποδίδεται στο Ασφαλιστικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης Γενεών (ΑΚΑΓΕ) και ποσοστό 16% (52.480.000 Ευρώ) αποδίδεται στους ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού.
5. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προστίµου στους διακινητές πετρελαίου θέρµανσης που δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις τους.
(άρθρο 5 παρ. 4)
6. Εξοικονόµηση δαπάνης για τα έτη 2011 έως 2013 από την επέκταση του περιορισµού των προσλήψεων στο
γενικό κανόνα και για το εκπαιδευτικό προσωπικό, τα
Σώµατα ασφαλείας, το Λιµενικό Σώµα και το ιατρικό και
νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και των µετακλητών υπαλλήλων κ.λπ..
(άρθρο 3 παρ.4 περ. α΄ και β΄)
7. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από τη διακοπή
χρηµατοδότησης ή επιχορήγησης των φορέων που δεν
υποβάλλουν τα οριζόµενα στοιχεία.
(άρθρο 1 παρ. 3)
8. Διασφάλιση είσπραξης εσόδων από την επιµήκυνση
του χρόνου παραγραφής του δικαιώµατος του δηµοσίου
να επιβάλλει φόρο σε υποθέσεις Φορολογίας Κεφαλαίου.
(άρθρο 4 παρ. 7)
9. Ενδεχόµενη ετήσια αύξηση του µερίσµατος της Αγροτικής Τράπεζας, λόγω της µείωσης της δαπάνης µισθοδοσίας του προσωπικού της.

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού, των προϋπολογισµών των ο.τ.α. α΄ και β΄ βαθµού, των λοιπών ν.π.δ.δ.,
των ν.π.ι.δ. που επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό και των Δηµοσίων Επιχειρήσεων του Κεφαλαίου Α΄ του ν.3429/2005
Εξοικονόµηση δαπάνης για το έτος 2011 από τον περιορισµό κατά 15%, σε σχέση µε το έτος 2010, των προσλήψεων προσωπικού µε σχέση ορισµένου χρόνου και
µε συµβάσεις µίσθωσης έργου.
(άρθρο 3 παρ. 4γ)
Η δαπάνη µισθοδοσίας των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ
που θα προσληφθούν στο ΙΚΑ, αντί της ΑΤΕ-Α.Ε., δεν είναι νέα αφού η πρόσληψη θα γίνει σε υφιστάµενες κενές

οργανικές θέσεις για τις οποίες είχε προσδιοριστεί µε τη
σύστασή τους.

Γ. Επί των προϋπολογισµών των Δηµοσίων Επιχειρήσεων και ν.π.ι.δ. που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση
(επιχορηγούµενοι κατά βάση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 400.000.000
Ευρώ περίπου από την:
- Θέσπιση ανωτάτου ορίου αποδοχών.
- Μείωση κατά 10% των πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών.
- Θέσπιση ανωτάτου ορίου αποζηµιώσεων για υπερωρίες, υπερεργασία κ.λπ. (10% επί των ετήσιων τακτικών
αποδοχών).
(άρθρο 2)

Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2010
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.
Ελένη Θαλασσινάκη

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου: «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής του
προγράµµατος στήριξης της ελληνικής οικονοµίας»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται, σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού
τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
1. Ετήσια µείωση εσόδων 80.000.000 ευρώ περίπου από τη µείωση του Ε.Φ.Κ. στα τσιγάρα, εφόσον οι τιµές
λιανικής πώλησης και η κατανάλωση παραµένουν στα
σηµερινά επίπεδα. Σε περίπτωση αύξησης της λιανικής
τιµής κατά 10 λεπτά/πακέτο, εκτιµάται αύξηση εσόδων
κατά 110.000.000 Ευρώ περίπου.
(άρθρο 6)
2. Απώλεια εσόδων από:
- τη µετάθεση, από 1.7.2010 στην 1.1.2013, της έναρξης ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου στις τηλεοπτικές
διαφηµίσεις.
(άρθρο 4 παρ. 6)
- την κατάργηση του τεκµηρίου απόκτησης πρώτης κατοικίας µέχρι 31.12.2012, το ύψος της οποίας δεν µπορεί
να προσδιορισθεί. Εκτιµάται, πάντως, ότι θα καλυφθεί από την αύξηση εσόδων που απορρέουν από την ανάπτυξη της οικοδοµικής δραστηριότητας. (άρθρο 9 παρ.1)
- τη θέσπιση, για το έτος 2011, του κινήτρου της απαλλαγής από το τέλος ταξινόµησης στην περίπτωση απόσυρσης παλαιού επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης. Η συγκεκριµένη απώλεια εκτιµάται ότι θα αντισταθµιστεί από την πρόσθετη είσπραξη ΦΠΑ (23%), λόγω της
αναµενόµενης αύξησης αγοράς αυτοκινήτων.
(άρθρο 9 παρ. 2)
3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα
διαγραφής ληξιπρόθεσµων οφειλών που χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτης είσπραξης.
(άρθρο 7)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Αθήνα, 9 Δεκεµβρίου 2010
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. Παπακωνσταντίνου

59

60

61

62

63

64

65

