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Αριθµ. 70/12/2014
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας
στο πλαίσιο εφαρµογής του ν. 4046/2012 και άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου, που απαρτίζεται από τρία άρθρα, λαµβάνονται µέτρα για τη στήριξη της Ελληνικής οικονοµίας (άρθρο πρώτο), επανακαθορίζεται το καθεστώς του Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (άρθρο δεύτερο) και τροποποιείται η φορολογική νοµοθεσία και αντιµετωπίζονται διάφορα θέµατα (άρθρο τρίτο). Ειδικότερα:
ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ
Παράγραφος Α: Διανοµή Κοινωνικού Μερίσµατος.
1.α. Διατίθεται ποσό 450.000.000 ευρώ για την καταβολή κοινωνικού µερίσµατος στα άτοµα και οικογένειες
µε πολύ χαµηλό συνολικό ετήσιο εισόδηµα και ακίνητη
περιουσία µικρής αξίας.
Το κοινωνικό µέρισµα:
- είναι αφορολόγητο,
- δεν υπόκειται σε κρατήσεις,
- δεν κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα
χρέη,
- δεν υπολογίζεται για την καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλων παροχών κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα,
- καταβάλλεται στους δικαιούχους από µία και µόνο
πηγή.
β. Παρέχεται εξουσιοδότηση τους Υπουργούς Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και Υγείας, να καθορίσουν, µε κοινή απόφασή τους, τα
εισοδηµατικά και περιουσιακά κριτήρια για την καταβολή
του κοινωνικού µερίσµατος, τις κατηγορίες των δικαιούχων, τις προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά, το ύψος του
µερίσµατος ανά δικαιούχο κ.λπ. (Υποπαράγραφος Α1)
2. α. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υλοποίησης προγραµµάτων για αστέγους, η έκταση
και ο χρόνος παροχής κοινωνικής προστασίας. Με όµοιες αποφάσεις καθορίζεται το πλαίσιο προδιαγραφών λειτουργίας Κέντρων Ηµέρας Αστέγων, Κοινωνικών Ξενώνων ή άλλων δοµών κ.λπ.
β. Διατίθεται ποσό 20.000.000 ευρώ, για τη χρηµατοδότηση των ανωτέρω προγραµµάτων.
γ. Στους φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων υπάγονται τα ν.π.δ.δ., τα εκκλησιαστικά φιλανθρωπικά ιδρύµατα, οι φορείς της Εκκλησίας κ.λπ., ενώ για την παρακολούθηση της υλοποίησης των προγραµµάτων συστήνεται 7µελής Επιτροπή.
δ. Ως δυνητικό µέσο παροχής υπηρεσιών ή αγαθών καθιερώνεται η Κοινωνική Επιταγή, η οποία ενσωµατώνει
την αξία συγκεκριµένης κοινωνικής παροχής, που είναι
ατοµική και παρέχεται στο δικαιούχο για την απολαβή
των συγκεκριµένων αγαθών ή και υπηρεσιών. (Υποπαράγραφος Α2)
3. α. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, που διέκοψαν ή συνεχίζουν να ασκούν την επαγγελµατική δράστη ριότητά τους
και απώλεσαν την ασφαλιστική ικανότητα λόγω οφειλών

στον ασφαλιστικό φορέα, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη τους τις παροχές σε είδος µέχρι 282-2015, µε την προϋπόθεση οι οφειλές προς τον ΟΑΕΕ
να αφορούν τα έτη 2011, 2012 και 2013 αφενός και ο µέσος όρος του συνολικού οικογενειακού εισοδήµατος κατά τα ίδια έτη να µην υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ αφετέρου.
Το ίδιο ισχύει και για τους ασφαλισµένους του τοµέα
µηχανικών του Ε.Τ.Α.Α.
β. Οι υπερήλικες ασφαλισµένοι του ΟΓΑ, των οποίων
το συνταξιοδοτικό δικαίωµα επανεξετάζεται και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση σύνταξης, δικαιούνται οι ίδιοι και τα προστατευόµενα µέλη τους τις παροχές ασθένειας σε είδος µέχρι 28-2-2015.
γ. Με κ.υ.α. καθορίζεται η διαδικασία και λεπτοµέρειες
για την εφαρµογή των ανωτέρω. (Υποπαράγραφος A3)
4. Στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας (ΕΛ.ΑΣ. - Λ.Σ. - Π.Σ.), που
βρίσκεται στην ενέργεια την 31-1-2014 καταβάλλεται εφάπαξ χρηµατική αµοιβή ύψους 500 ευρώ, µέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωµών.
Η ανωτέρω χρηµατική αµοιβή:
- καταβάλλεται ολόκληρη εφόσον οι συνολικές τακτικές αποδοχές µηνός Ιανουαρίου 2014, χωρίς τα µνηµονευόµενα επιδόµατα και παροχές, δεν υπερβαίνουν τα
1.500 ευρώ,
- είναι αφορολόγητη, δεν υπόκειται σε κρατήσεις, δεν
κατάσχεται ούτε συµψηφίζεται µε χρέη προς το Δηµόσιο
ή πιστωτικά ιδρύµατα και δεν συνυπολογίζεται στα εισοδηµατικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε άλλης
παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.
(Υποπαράγραφος Α4)
Παράγραφος Β: Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Υπουργείου Οικονοµικών.
1. Επέρχονται µεταβολές στις διατάξεις του π.δ/τος
53/2013, σχετικά µε την άσκηση του επαγγέλµατος του
αναλογιστή, στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Θεσπίζεται υποχρέωση εγγραφής στο τηρούµενο,
από την Αρµόδια Διοικητική Αρχή (Διεύθυνση Πιστωτικών και Δηµοσιονοµικών Υποθέσεων του Υπουργείου Οικονοµικών), Μητρώο Αναλογιστών, για την έναρξη άσκησης του επαγγέλµατος του αναλογιστή και εφόσον πληρούνται όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις. (Σήµερα απαιτείται η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από την ίδια Αρχή).
β. Καθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ανωτέρω Μητρώο. Συγκεκριµένα παρατίθενται τα απαιτούµενα πιστοποιητικά µε τα οποία αποδεικνύονται και τεκµαίρονται, µεταξύ άλλων, η επαγγελµατική εξειδίκευση
και επάρκεια του υποψήφιου αναλογιστή.
γ. Περιγράφεται το πλαίσιο της εξεταστικής διαδικασίας, για την απόκτηση του πιστοποιητικού αναλογιστή
από το Εθνικό Σύστηµα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), που λειτουργεί ως αυτοτελής µονάδα του ν.π.ι.δ. µε την επωνυµία «Εθνικό Σύστηµα Υποδοµών Ποιότητας».
δ. Ορίζεται σε πέντε (5) έτη η διάρκεια ισχύος των πιστοποιητικών αναλογιστή που χορηγούνται από τους
διαπιστευµένους φορείς πιστοποίησης.
ε. Συνιστάται πενταµελές πειθαρχικό συµβούλιο πιστοποιηµένων αναλογιστών, υπό την οριζόµενη σύνθεση και αρµοδιότητα. Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων προβλέπεται και η επιβολή ποινών σε:
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- περίπτωση παραβάσεων της νοµοθεσίας που διέπει
τις εργασίες των πιστοποιηµένων αναλογιστών,
- περιπτώσεις πληµµελούς άσκησης των καθηκόντων
τους κ.λπ.
Μεταξύ των ποινών είναι και η επιβολή χρηµατικού
προστίµου, το οποίο εισπράττεται σύµφωνα µε τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ) και αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου.
στ. Επεκτείνεται το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων
του ανωτέρω π.δ/τος και στους Αναλογιστές Κοινωνικής
Ασφάλισης και των Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης.
(Υποπαράγραφος Β1)
2. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 4152/2013 σχετικά µε τη διαδικασία πιστοποίησης του
επαγγέλµατος του πιστοποιηµένου εκτιµητή. Συγκεκριµένα, η εξεταστική διαδικασία εξαντλείται µε την πιστοποίηση µέσω διαπιστευµένου, από το ΕΣΥΔ, φορέα, χωρίς να απαιτείται εφεξής η διενέργεια εξετάσεων και από το Υπουργείο Οικονοµικών.
(Υποπαράγραφος Β2)
3. Τροποποιείται και συµπληρώνεται το νοµοθετικό
πλαίσιο (ν. 3986/2011), που διέπει το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.),
στα εξής κατά βάση, σηµεία:
α. Προβλέπεται ότι, για τους σκοπούς της µεταβίβασης και περιέλευσης στο Ταµείο της κυριότητας ή άλλου
εµπράγµατος δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου επί
των µεταβιβαζόµενων σε αυτό ακινήτων, τα Υποθηκοφυλακεία της περιφέρειας του ακινήτου ή τα οικεία Κτηµατολογικά Γραφεία, όπου αυτά λειτουργούν, οφείλουν να
χορηγούν ατελώς πιστοποιητικά ιδιοκτησίας, βαρών και
µη διεκδικήσεων, καθώς και πιστοποιητικά, αντίγραφα
και αποσπάσµατααπό τα κτηµατολογικά φύλλα, από τα
διαγράµµατα και γενικώς από κάθε τηρούµενο κτηµατολογικό στοιχείο, για τα εγγραπτέα δικαιώµατα του Ελληνικού Δηµοσίου, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που δύναται
να υποβάλει, το Ταµείο είτε το ίδιο είτε δια της Εταιρείας Ακινήτων του Δηµοσίου (ΕΤΑΔ Α.Ε.).
β. Τα δικαιώµατα των συµβολαιογράφων, κατά την κατάρτιση πράξεων και εγγράφων για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου και εφόσον το Ταµείο
είναι συµβαλλόµενο είτε για τον εαυτό του ή ως εντολοδόχος του Ελληνικού Δηµοσίου, περιορίζονται στο 1/20
των επιβαλλόµενων από τις κείµενες διατάξεις, χωρίς να
υπερβαίνουν το ποσό των 2.500 ευρώ αναλογικά ή το
ποσό των 200 ευρώ ανά περίπτωση. (Σήµερα η κατάρτιση των συγκεκριµένων εγγραφών απαλλάσσεται από
συµβολαιογραφικά δικαιώµατα).
Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων
Υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών καταβάλλονται στους µεν έµµισθους Υποθηκοφύλακες µόνο
πάγια δικαιώµατα 100 ευρώ, στους δε άµισθους Υποθηκοφύλακες τα εν λόγω δικαιώµατα περιορίζονται στα ως
άνω οριζόµενα ποσά. Αντίστοιχες ρυθµίσεις προβλέπονται και για την καταχώρηση των εν λόγω δικαιοπραξιών
στα κτηµατολογικά φύλλα των οικείων κτηµατολογικών
γραφείων, γ. Διευκρινίζεται ότι:
- οι επιχορηγήσεις που λαµβάνει το Ταµείο µπορούν
να χρησιµοποιούνται και για την κάλυψη του κόστους
παρακολούθησης της εκτέλεσης συµβάσεων που συνάπτει στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του,
- τα έσοδα από µερίσµατα επί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσης των ΔΕΚΟ που εισπράττει το Ταµείο αποδίδονται στον κρατικό προϋπολογισµό, µέχρι
την αξιοποίηση των µετοχών των εν λόγω επιχειρήσεων

και οργανισµών,
- τα µερίσµατα που τυχόν διανέµονται από κέρδη
προηγούµενων χρήσεων και το προϊόν τυχόν µείωσης
µετοχικού κεφαλαίου ΔΕΚΟ που εισπράττει το Ταµείο αποδίδονται στον ειδικό λογαριασµό µε την ονοµασία
«Ελληνικό Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωµές για
την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου χρέους».
δ. Εξειδικεύονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες επιτρέπεται η αντικατάσταση του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου (Δ.Σ.), πριν από τη λήξη της θητείας τους.
ε. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή απώλειας της
ιδιότητας µέλους ή µελών του Δ.Σ., τα υπόλοιπα µέλη
µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και εκπροσώπηση
της εταιρείας, χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός αυτών υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, πριν την επέλευση των ανωτέρω
γεγονότων και δεν είναι λιγότερα από τρία.
στ. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου
του Δ.Σ. του Ταµείου, τον αντικαθιστά προσωρινά ό Διευθύνων Σύµβουλος, ενώ σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Διευθύνοντος Συµβούλου, οι αρµοδιότητές του
ασκούνται από τα µέλη του Δ.Σ.
ζ. Οι διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου
2 του ν. 4111/2013 (µε το οποίο θεσπίστηκαν για όλους
του Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δηµοσιονοµικοί κανόνες, όπως υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµού, περικοπή του ποσού κατά το οποίο η αρνητική απόκλιση εσόδων και υποχρεώσεων υπερβαίνει το 10%
των τριµηνιαίων δηµοσιονοµικών στόχων κ.λπ.) δεν εφαρµόζονται, από τότε που ίσχυσαν, για το ΤΑΙΠΕΔ.
η. Καθορίζεται το συνταξιοδοτικό καθεστώς των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου και προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας
τους εξακολουθούν να διέπονται από το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονοµικής περίθαλψης, στο οποίο
υπάγονταν αµέσως πριν το διορισµό τους. Ειδικότερα
ζητήµατα σχετικά µε την παρακράτηση και καταβολή
των σχετικών εισφορών εργοδότη και εργαζοµένου ρυθµίζονται µε κ.υ.α.
Ορίζεται ότι, οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 3 του
ν. 3986/2011 (σχετικά µε τον καθορισµό των αµοιβών
του Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου, του Εντεταλµένου Συµβούλου και των αποζηµιώσεων των λοιπών
µελών του Δ.Σ. του Ταµείου, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών µε ανώτατο όριο ως προς τις αµοιβές του
Προέδρου, του Διευθύνοντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου το διπλάσιο των αποδοχών του Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου) εξακολουθούν να ισχύουν
και µετά την εφαρµογή των διατάξεων µε τις οποίες το
ανώτατο όριο αποδοχών των προέδρων και των διευθυνόντων συµβούλων των ν.π.ι,δ. που ανήκουν στο κράτος
κ.λπ. επανήλθε στο ύψος των αποδοχών του Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου. (Ουσιαστικά αποσαφηνίζονται
οι σχετικές διατάξεις, σύµφωνα µε την µέχρι σήµερα τηρούµενη πρακτική του ΤΑΙΠΕΔ.)
θ. Στο πλαίσιο της αξιοποίησης των περιουσιακών του
στοιχείων, το Ταµείο µπορεί να εκδίδει τίτλους ανταλλάξιµους µε µετοχές της κυριότητας του, κατ’ εφαρµογή
του κοινοτικού δικαίου.
ι. Επέρχονται νοµοτεχνικές βελτιώσεις στις παρ. 2 και
6 του άρθρου 5 του ν. 3986/2011.

440
ια. Η αρµοδιότητα της παρακολούθησης και τήρησης
των συµβατικών όρων που αφορούν στην καλή λειτουργία, διαχείριση, συντήρηση, ασφάλεια και ανάπτυξη τουριστικών λιµένων, που παραχωρούνται από το ΤΑΙΠΕΔ,
ανήκει στο Υπουργείο Τουρισµού, ενώ για τους λιµένες
γενικώς αρµόδιο είναι του Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. Για τεχνικά ζητήµατα που ανακύπτουν, µπορεί να
προβλέπεται στη σύµβαση παραχώρησης ο ορισµός ανεξάρτητου τεχνικού ή /και πραγµατογνώµονα µε διαδικασία που προσδιορίζεται στη σύµβαση.
ιβ. Για την πώληση µετοχών που είναι εισηγµένες ή εισάγονται σε Οργανωµένη Αγορά, παρέχεται η δυνατότητα στο Ταµείο να αναθέτει σε πιστωτικά ιδρύµατα ή Εταιρείες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) την εξεύρεση αγοραστών µέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών. Επίσης το Ταµείο µπορεί να αποδέχεται δηµόσιες
προτάσεις, σύµφωνα µε τη διαδικασία του ν. 3461/2006.
Για τις ως άνω περιπτώσεις προβλέπεται ειδική διαδικασία προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ιγ. Δηµιουργείται στο ΤΑΙΠΕΔ µονάδα παρακολούθησης συµβάσεων,
ιδ. Ως αρµόδιο να γνωµοδοτήσει για την χωροθέτηση
µαρίνων και αγκυροβολιών ή καταφυγίων τουριστικών
σκαφών, που αξιοποιεί το ΤΑΙΠΕΔ, ορίζεται το οικείο Περιφερειακό Συµβούλιο (αντί του Δήµου).
Για τη νοµιµοποίηση εγκαταστάσεων και λιµενικών έργων εντός της χερσαίας (περιλαµβανόµενου του αιγιαλού και της παραλίας) και θαλάσσιας ζώνης τουριστικών
λιµένων, που αξιοποιούνται από το ΤΑΙΠΕΔ, ως αρµόδιος
ορίζεται ο Υπουργός Τουρισµού, µετά από γνώµη της Επιτροπής Τουριστικών Λιµένων. Σχετικώς υποβάλλεται
αίτηση του παραχωρησιούχου ή του έλκοντος εξ αυτού
δικαίωµα µέχρι την 31.12.2015, συνοδευόµενη από τα οριζόµενα δικαιολογητικά. Η προθεσµία υποβολής της αίτησης µπορεί να παρατείνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Τουρισµού. Για τη νοµιµοποίηση υφισταµένων εγκαταστάσεων και έργων καθώς και
για την εκτέλεση νέων έργων ή τη δηµιουργία εγκαταστάσεων, εντός αιγιαλού και παραλίας που περιλαµβάνονται στη χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα, εφόσον εκτελούνται στο πλαίσιο των εγκεκριµένων µελετών, δεν
οφείλεται αποζηµίωση χρήσης αυθαίρετης ή µη, προς το
Ελληνικό Δηµόσιο και δεν απαιτείται άδεια χρήσης.
ιε. Ο προϋπολογισµός του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων επιβαρύνεται µε τη δαπάνη του
ΤΑΙΠΕΔ, για την τεχνική και οικονοµική αποτίµηση συγκεκριµένου τροχαίου υλικού του ΟΣΕ που πρόκειται να
µεταβιβασθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο.
ιστ. Μεταβιβάζονται και περιέρχονται χωρίς αντάλλαγµα στο ΤΑΙΠΕΔ, κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή, τα ακόλουθα ακίνητα, ιδιοκτησίας της υπό εκκαθάριση δηµόσιας επιχείρησης µε την επωνυµία «Δηµόσια
Επιχείρηση Πολεοδοµίας και Στέγασης» (ΔΕΠΟΣ):
- Έκταση 950.000 τ.µ. (µε ΑΒΚ 119), στην περιοχή
"Θίννες" Βαρθολοµιού, Δήµου Πηνειού, Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, η οποία είχε παραχωρηθεί κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή
στη ΔΕΠΟΣ µε απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων και Οικονοµικών,
- Έκταση 615.000 τ.µ. περίπου, στην περιοχή "Βερβερόντα" (Πορτοχέλι), Δήµου Ερµιονίδος, Δηµοτική Ενότητα Κρανιδίου, Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία αποτελεί τµήµα ευρύτερης έκτασης 973.945 τ.µ., που είχε παραχωρηθεί κατά

πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή στη ΔΕΠΟΣ µε την οριζόµενη κ.υ.α. (Υποπαράγραφος Β3)
4. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την παραχώρηση
του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος. Ειδικότερα:
α. Ποσοστό ίσο µε το 30% επί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών, κατανέµεται
ως εξής:
- ποσοστό 4,5% καταβάλλεται στο Ελληνικό Δηµόσιο,
- ποσοστό 1,5% καταβάλλεται στη Φίλιππο Ένωση,
- ποσοστό 24% αποδίδεται ως κατωτέρω: Αν ο παραχωρησιούχος είναι ο µοναδικός Φορέας Ιπποδροµιών το
ανωτέρω ποσοστό καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό
επάθλων που τηρείται από τον παραχωρησιούχο, µε αποκλειστικό σκοπό να διατεθεί στους δικαιούχους των επάθλων.
- Αν περισσότεροι του ενός Φορείς Ιπποδροµιών οργανώνουν και διεξάγουν στην Ελλάδα ιπποδροµίες επί των
οποίων διεξάγεται στοίχηµα, ο τρόπος διανοµής του ανωτέρω ποσοστού µεταξύ των Φορέων Ιπποδροµιών καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Από το ανωτέρω ποσοστό, ποσό ύψους µέχρι 16%, επί
των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών, που προέρχεται από στοίχηµα επί ιπποδροµιών
τρίτων, θα µπορεί να παρακρατείται από τους φορείς που
διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών και να αποδίδεται
σε τρίτους φορείς που διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδροµίες, σε αντάλλαγµα για την παραχώρηση δικαιωµάτων επί των ιπποδροµιών τους.
β. Φορολογούνται αυτοτελώς µε φορολογικό συντελεστή ύψους 15% τα έσοδα από έπαθλα που λαµβάνουν
ερασιτέχνες ιδιοκτήτες δροµώνων ίππων. Φυσικό πρόσωπο που έχει στην ιδιοκτησία του µέχρι τρεις (3) δρόµωνες ίππους τεκµαίρεται ότι ως προς τη δραστηριότητά
του αυτή είναι ερασιτέχνης.
γ. Καταβάλλονται στους συµβολαιογράφους τα µειωµένα δικαιώµατα του άρθρου 14 παρ. 3 του ν.3156/2003,
όπως ισχύει (1/20 των επιβαλλόµενων από τις κείµενες
διατάξεις χωρίς να δύναται να υπερβούν το ποσό των
2.500 € εφόσον υπολογίζονται αναλογικά ή το ποσό των
200 € σε κάθε άλλη περίπτωση), για τη σύνταξη συµβολαιογραφικών πράξεων και εγγράφων για τη µίσθωση,
καθώς και για τη σύσταση, µεταβίβαση ή άρση δουλειών
επί ή υπέρ ακινήτων ιδιοκτησίας της ΟΔΙΕ Α.Ε. που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Για τη µεταγραφή στα βιβλία µεταγραφών των οικείων
υποθηκοφυλακείων των ανωτέρω δικαιοπραξιών καταβάλλονται, στους µεν έµµισθους υποθηκοφύλακες µόνο
πάγια δικαιώµατα εκατό (100) ευρώ, στους δε άµισθους
υποθηκοφύλακες τα δικαιώµατα αυτά περιορίζονται στο
ύψος των προαναφερόµενων για τους συµβολαιογράφους, αποκλειόµενης οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης
ή τέλους. Το ίδιο ισχύει και για την καταχώρηση των ανωτέρω δικαιοπραξιών στα κτηµατολογικά φύλλα των
οικείων κτηµατολογικών γραφείων.
Απαλλάσσεται ο ΟΔΙΕ Α.Ε., µέχρι τη θέση αυτού σε
εκκαθάριση, από την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας,
για τα χρέη του προς το Δηµόσιο, για τους σκοπούς σύναψης της µίσθωσης, καθώς και της σύστασης, µεταβίβασης ή άρσης δουλειών επί ή υπέρ ακινήτων ιδιοκτησίας του που βρίσκονται στο Μαρκόπουλο Αττικής.
(Υποπαράγραφος Β4)
5. Προβλέπεται ότι, στο Μητρώο απασχόλησης των
µελών του, που τηρεί το Γεωτεχνικό Επιµελητήριο Ελλά-
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δος (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) αναγράφονται υποχρεωτικά όσοι έχουν
λάβει βεβαίωση συνδροµής Νοµίµων Προϋποθέσεων Έναρξης Άσκησης του Γεωτεχνικού επαγγέλµατος (ισχύει
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου). Παράλληλα καταργείται η ρύθµιση του άρθρου 18 του π.δ.344/2000,
που προβλέπει την απασχόληση γεωτεχνικού σε δήµους
µε πληθυσµό άνω των 5.000 κατοίκων, µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας ή σύµβαση έργου ή συµβούλου κ.λπ.
(Υποπαράγραφος Β5)
Παράγραφος Γ: Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής Πολιτικής.
1. Στις συµβάσεις προµήθειας αγαθών, εκτέλεσης έργων και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες συνάπτονται από
το Δηµόσιο και από ν.π.δ.δ. που υπάγονται σε προληπτικό έλεγχο δαπανών, διενεργείται υποχρεωτικά έλεγχος
νοµιµότητας, πριν από τη σύναψή τους, από τον αρµόδιο
Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, εφόσον η προϋπολογιζόµενη δαπάνη κυµαίνεται από 500.000 µέχρι
1.000.000 ευρώ. (Σήµερα διενεργείται έλεγχος νοµιµότητας από κλιµάκια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις συµβάσεις µε προϋπολογιζόµενη δαπάνη άνω του 1.000.000
ευρώ).
(Υποπαράγραφος Γ1)
2. α. Στη Διεύθυνση Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Θησαυροφυλακίου και
Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(Γ.Λ.Κ.) συνιστώνται δύο επιπλέον τµήµατα:
- το Τµήµα Ζ'-Σχεδιασµού και Υποστήριξης, και
- το Τµήµα Η'-ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων, και προσδιορίζονται οι αρµοδιότητες αυτών. Το Τµήµα ΔΕΚΟ και Λοιπών Φορέων αντικαθιστά την καταργούµενη Διεύθυνση
Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών συνιστάται Μονάδα Αποκρατικοποιήσεων (επιπέδου Τµήµατος) και προσδιορίζονται οι
αρµοδιότητες αυτής. Για την κάλυψη των αναγκών της
τελευταίας συνιστώνται στη Γ ενική Γ ραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας δύο (2) θέσεις δικηγόρων µε έµµισθη εντολή.
γ. Καταργείται η Διυπουργική Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών (Δ.Ε.Δ.Ε.Κ.Ο.) και τροποποιείται-συµπληρώνεται ο ν. 3429/2005 (Δηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί) αναφορικά µε αρµοδιότητες της.
δ. Τροποποιείται-συµπληρώνεται το π.δ. 284/1988 (Οργανισµός του Υπουργείου Οικονοµικών) και ειδικότερα
διευρύνονται οι αρµοδιότητες της Δ/νσης Μισθολογίου
(Δ22) και της Δ/νσης Κίνησης Κεφαλαίων, Εγγυήσεων,
Δανείων και Αξιών (Δ25).
ε. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης Υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. στον ίδιο νοµό σε παραµεθόρια ή προβληµατική περιοχή, εξαιρούνται οι υπάλληλοι των περιφερειακών υπηρεσιών του Γ.Λ.Κ. από την, υποχρέωση
παραµονής στην υπηρεσία τοποθέτησής τους για µία
τουλάχιστον δεκαετία, εφόσον οι µεταθέσεις, µετακινήσεις και αποσπάσεις αυτών γίνονται αποκλειστικά για
την κάλυψη αναγκών των εν λόγω Υπηρεσιών.
στ. Οι περιοριστικές ρυθµίσεις των παρ. 4, 5, 6 του άρθρου 2 του ν. 4111/2013, σχετικά µε την εκτέλεση των
προϋπολογισµών, δεν έχουν εφαρµογή στο Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και στο ΤΑΙΠΕΔ.
(Υποπαράγραφος Γ2)

3. Η αποζηµίωση του προσωπικού που απασχολήθηκε
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στις εργασίες για την
επεξεργασία των ερωτηµατολογίων της Γενικής Απογραφής του 2011 και δεν έχει αποζηµιωθεί µέχρι σήµερα, καθορίζεται µε απόφαση του Προέδρου της, που εκδίδεται εντός της οριζόµενης προθεσµίας. Η προκαλούµενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό της Αρχής
και δεν µπορεί να υπερβεί τα 10.500 ευρώ.
(Υποπαράγραφος Γ3)
4. Παρέχεται η δυνατότητα στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), ως εντολοδόχος και
για λογαριασµό του Ελληνικού Δηµοσίου να εκδίδει, να
διακρατεί και να διαχειρίζεται τίτλους του Ελληνικού Δηµοσίου, µε σκοπό τη χρήση τους για τη σύναψη πράξεων
πώλησης µε συµφωνία επαναγοράς (repos) ή για την παροχή εξασφάλισης σε πράξεις αντιστάθµισης κινδύνων
(hedging), επί του συνόλου του χρέους του Ελληνικού
Δηµοσίου και µε αντισυµβαλλόµενους χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα.
(Υποπαράγραφος Γ4)
5. Καταργούνται από 1-7-2014:
- Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ποσοστού 4% επί των εισπρακτέων από τρίτους εσόδων, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς. Εφεξής το ποσοστό αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού.
- Η απόδοση στο Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων ποσοστού επί των επιβαλλόµενων σε χρήµα ποινών, την εκποίηση υλικού κ.λπ. Εφεξής τα ποσά
αυτά αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισµού.
- Η κράτηση 3% επί των προµηθειών που πραγµατοποιούνται για λογαριασµό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ.
- Ο πόρος 2% υπέρ του ΤΑ.Π.Π. - ΟΣΕ (νυν ΤΠΠ - ΟΣΕ)
επί των τιµολογίων των σιδηροδροµικών εισιτηρίων.
- Το ειδικό παράβολο υπέρ Μ.Τ.Σ., Αεροπορίας, Ναυτικού.
- Η απόδοση ποσοστού από τον προϋπολογισµό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
-Ο πόρος υπέρ του Ταµείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισµού Λιµένος Θεσσαλονίκης (2% επί των εκτελούµενων έργων και προµηθειών του Οργανισµού).
-Οι αποδόσεις υπέρ ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και Ελληνικού Ινστιτούτου Αλλοδαπού και Διεθνούς Δικαίου, από τα ποσά που προέρχονται από χρηµατικές ποινές ή από µετατροπή σε χρήµα των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
-Το παράβολο υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Εφεξής τα
έσοδα του παραβόλου αυτού αποτελούν δηµόσια έσοδα.
(Υποπαράγραφος Γ5)
6. Από 1-7-2014 στους εκτελεστούς τίτλους συµπεριλαµβάνονται και:
- Τα πρακτικά των Ελληνικών δικαστηρίων για συµβιβασµό ή προσδιορισµό δικαστικών εξόδων.
- Τα συµβολαιογραφικά έγγραφα.
- Οι διαταγές πληρωµής που εκδίδουν Έλληνες δικαστές.
- Οι αλλοδαποί τίτλοι που κηρύχθηκαν εκτελεστοί.
- Οι διαταγές και πράξεις που αναγνωρίζονται από το
νόµο ως τίτλοι εκτελεστοί.
(Υποπαράγραφος Γ6)
7. Καταργούνται, από τότε που ίσχυσαν, οι διατάξεις
του άρθρου 6 του ν.3717/2008, που προβλέπουν τη χορήγηση ειδικού πρόσθετου ποσού ενίσχυσης των ιπτάµενων χειριστών της πρώην Ολυµπιακής Αεροπορίας.
(Υποπαράγραφος Γ7) Παράγραφος Α: Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων.
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1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις του
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013), στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Απαλλάσσεται από το φόρο:
- η σύνταξη που καταβάλλεται στις οικογένειες των αναπήρων ειρηνικής περιόδου και στρατιωτικών που υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους,
- το επίδοµα επικίνδυνης εργασίας που καταβάλλεται
µε τη µορφή πτητικού, καταδυτικού, ναρκαλιείας, αλεξιπτωτιστών, δυτών και υποβρυχίων καταστροφών σε αξιωµατικούς, υπαξιωµατικούς και οπλίτες των Ενόπλων
Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Λιµενικού Σώµατος, καθώς και η
ειδική αποζηµίωση που καταβάλλεται στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώµατα ασθενοφόρων
του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε αεροπορικά µέσα για παροχή Α' Βοηθειών, κατά ποσοστό
εξήντα πέντε τοις εκατό (65%).
β. Εξαιρούνται, από τις δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύµατα, τα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ηµεδαπά νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί νόµιµα, εφόσον επιδιώκουν
σκοπούς πολιτιστικούς.
γ. Επανακαθορίζονται οι συντελεστές αποµείωσης, ανά έτος διακράτησης, προκειµένου να προσδιορισθεί η
υπεραξία µεταβίβασης µε επαχθή αιτία ακίνητης περιουσίας κατά τον υπολογισµό του φόρου εισοδήµατος φυσικών προσώπων.
δ. Υπόκειται σε φόρο υπεραξίας η µεταβίβαση εισηγµένων µετοχών µόνον εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί
µετά την 1η Ιανουαρίου 2009 και ο µεταβιβάζων συµµετέχει στο κεφάλαιο της εταιρείας τουλάχιστον σε ποσοστό 0,5%.
Επίσης, η δυνατότητα µεταφοράς ζηµιών, σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της υπεραξίας καταλήγει σε αρνητικό ποσό, περιορίζεται στα 5 έτη, αντί επ’
αόριστον, που είναι σήµερα.
ε. Από τις κεφαλαιουχικές εταιρείες απαλλάσσονται
από το φόρο µόνο εκείνες στις οποίες το κράτος ή νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου συµµετέχουν µε ποσοστό
100%.
Επίσης, της απαλλαγής του φόρου τυγχάνουν πέραν
των ΟΣΕΚΑ ηµεδαπής και όσοι είναι εγκατεστηµένοι σε
άλλο κράτος µέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
στ. Απαλλάσσονται από το φόρο των τόκων και της υπεραξίας που προέκυψε κατ’ εφαρµογή του προγράµµατος συµµετοχής στην αναδιάταξη του ελληνικού χρέους
και τα αναφερόµενα νοµικά πρόσωπα (κεφαλαιουχικές
και προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ηµεδαπή ή την αλλοδαπή, κοινοπραξίες κ.λπ.).
Επίσης, απαλλάσσεται του φόρου το εισόδηµα από υπεραξία µεταβίβασης κρατικών οµολόγων και εντόκων
γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν στην Ελλάδα
µόνιµη εγκατάσταση.
ζ. Ορίζεται ότι, η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου ενδοοµιλικών µερισµάτων καταλαµβάνει µόνον τα
ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττουν νοµικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας από θυγατρικές τους
εταιρείες που είναι φορολογικοί κάτοικοι σε κράτος µέ-

λος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. Οµοίως, περιορίζεται η ανωτέρω απαλλαγή µόνον στα ενδοοµιλικά µερίσµατα που εισπράττουν µόνιµες εγκαταστάσεις εταιρειών φορολογικών κατοίκων σε άλλα κράτη µέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ.
η. Οι δαπάνες τόκων των εταιρειών χρηµατοδοτικής
µίσθωσης και πρακτορείας επιχειρηµατικών απαιτήσεων,
δεν αναγνωρίζονται ως εκπιπτόµενες δαπάνες.
θ. Προστίθενται στα εισοδήµατα που υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου και τα ηµεροµίσθια. Επίσης, σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 20% υπόκεινται και οι
πρόσθετες αµοιβές που δεν συµπεριλαµβάνονται στις
τακτικές αποδοχές.
ι. Δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου οι αµοιβές
για δικαιώµατα (royalties) που λαµβάνουν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας ή διαθέτουν µόνιµη εγκατάσταση στην Ελλάδα.
ια. Αποσαφηνίζεται ότι οι αµοιβές εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δηµοσίων, δηµοτικών και κοινοτικών ή λιµενικών προσόδων
υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου µε συντελεστή 3%,
ανεξαρτήτως αν ο λήπτης της αµοιβής είναι φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα.
Απαλλάσσονται από την παρακράτηση φόρου οι συναλλαγές που δεν υπερβαίνουν τα 300 ευρώ, εφόσον ο
λήπτης της αµοιβής είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, καθώς και το εισόδηµα από τόκους κρατικών οµολόγων και εντόκων γραµµατίων του Ελληνικού Δηµοσίου
που αποκτούν νοµικά πρόσωπα ή νοµικές οντότητες που
δεν είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και δεν έχουν
στην Ελλάδα µόνιµη εγκατάσταση.
ιβ. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε την υποβολή της
δήλωσης υπολογισµού του φόρου υπεραξίας από µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας ιγ. Αναγνωρίζεται ως έσοδο
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο, για την περίοδο µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, η υπεραξία που αποκτά ένα νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα από πώληση και επαναµίσθωση (lease back) ακινήτου.
Παρατείνεται µέχρι και το τέλος Απριλίου του 2014 ο
χρόνος υποβολής και απόδοσης παρακρατούµενού φόρου για τα εισοδήµατα Ιανουαρίου του 2014 που υπόκεινται σε παρακράτηση. Λόγω της πληθώρας αλλαγών που
επέφεραν οι ν. 4172/2013 και 4223/2013, η παράταση
αυτή κρίνεται επιβεβληµένη προκειµένου οι υπόχρεοι να
µπορέσουν να ανταποκριθούν στις παραπάνω φορολογικές υποχρεώσεις χωρίς να τους επιβληθούν οι σχετικές
κυρώσεις.
Μειώνονται οι φορολογικοί συντελεστές του εισοδήµατος από µισθωτή εργασία και των κερδών από επιχειρηµατική δραστηριότητα των µόνιµων κατοίκων της Κεφαλονιάς. Η ρύθµιση αυτή θα ισχύσει για τα εισοδήµατα
που αποκτώνται και τα κέρδη που προκύπτουν από την
1η Ιανουαρίου 2014 έως και την 31η Δεκεµβρίου 2015.
(Υποπαράγραφος Δ1)
2. Συµπληρώνονται και τροποποιούνται διατάξεις του
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4174/2013).
Ειδικότερα, µεταξύ άλλων:
α. Επανακαθορίζονται οι διαδικαστικές παραβάσεις
της παρ. 1 του άρθρου 54 του εν λόγω νόµου.
β. Αναπροσαρµόζονται τα ποσά των προστίµων που επιβάλλονται για κάθε µία από τις ανωτέρω παραβάσεις
(κυρίως µειώνονται τα πρόστιµα που επιβάλλονται για
κάθε µία από τις συγκεκριµένες παραβάσεις από τα
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1.000 στα 250 ευρώ, σε περίπτωση υπόχρεων τήρησης
βιβλίων και στοιχείων µε βάση τα απλοποιηµένα λογιστικά πρότυπα και από τα 2.500 στα 500 ευρώ, σε περίπτωση υπόχρεων τήρησης βιβλίων και στοιχείων µε βάση
πλήρη λογιστικά πρότυπα, ενώ τίθεται και ως ανώτατο όριο προστίµου το ποσό των 30.000 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, στην περίπτωση µη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβών φορολογικών στοιχείων). Το πρόστιµο των 2.500
ευρώ παραµένει στις περιπτώσεις : αα) µη συνεργασίας
στη διάρκεια φορολογικού ελέγχου, ββ) µη εγγραφής ή
πολλαπλής εγγραφής στο φορολογικό µητρώο και γγ)
µη συµµόρφωσης µε κάθε υποχρέωση σχετική µε την τήρηση βιβλίων.
γ. Προστίθεται διάταξη σύµφωνα µε την οποία, τα πρόστιµα του άρθρου 54 του Κ.Φ.Δ. δεν επιβάλλονται, σε
περίπτωση υποβολής εκπρόθεσµης τροποποιητικής δήλωσης ΦΠΑ ή δήλωσης παρακρατούµενού φόρου, εφ’ όσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εµπρόθεσµα.
δ. Προβλέπεται ότι, όπου σε κείµενες διατάξεις ουσιαστικού φορολογικού δικαίου, που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ΚΦΔ, προβλέπεται προθεσµία παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου να κοινοποιεί φύλλα
ελέγχου, πράξεις προσδιορισµού φόρου, τελών, εισφορών, πράξεις επιβολής προστίµων και κάθε άλλη συναφή
πράξη, η παραγραφή διακόπτεται µε την
έκδοση τους. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και σε εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουν συζητηθεί κατά τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου σε
πρώτο βαθµό.
(Υποπαράγραφος Δ2)
3. Ανακαθορίζονται αρµοδιότητες υπηρεσιών της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.). (Υποπαράγραφος Δ3)
Παράγραφος Ε: Μεταβατικές διατάξεις για ττιν αναδιοργάνωση του Υπουργείου Οικονοµικών.
α. Η Γ ενική Διεύθυνση Φορολογίας και η Γ ενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων, που υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονοµικών,
συγχωνεύονται σε µία Γενική Διεύθυνση που φέρει τον
τίτλο «Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης».
β. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης της
Γ.Γ.Δ.Ε. µετονοµάζεται σε «Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναµικού».
γ. Η αυτοτελής Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της
Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονοµικών µετονοµάζεται σε
«Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων».
δ. Προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Οικονοµικών υπηρεσίας επιπέδου Διεύθυνσης µε τίτλο «Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου», η οποία υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Οικονοµικών και διαρθρώνεται σε 3 τµήµατα:
1. Τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου
2. Τµήµα Εσωτερικών Υποθέσεων
3. Τµήµα Ελέγχου Πληροφοριακών Συστηµάτων
ε. Συστήνεται στη Γ.Γ.Δ.Ε. ειδική αποκεντρωµένη υπηρεσία, µε τίτλο «Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου», στην
οποία συγχωνεύονται η Διεύθυνση Εποπτείας Εσωτερικού Ελέγχου και η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης της
Γ.Γ.Δ.Ε.
στ. Προβλέπεται η σύσταση στο Υπουργείο Οικονοµικών υπηρεσίας µε τίτλο «Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής», η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Φορολο-

γικής Πολιτικής και διαρθρώνεται σε 3 τµήµατα:
1. Τµήµα Α'- Φορολογικής Πολιτικής και Νοµοθεσίας
2. Τµήµα Β'- Ανάλυσης Οικονοµικών και Δηµοσιονοµικών Επιπτώσεων Φορολογικής Πολιτικής
3. Τµήµα ΓΔιεθνών Πρακτικών και Σχέσεων Φορολογικής Πολιτικής
ζ. Συστήνεται στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών τµήµα µε τίτλο
«Αυτοτελές Τµήµα Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων».
η. Μετονοµάζεται η Διεύθυνση Προσωπικού Γ.Λ.Κ. σε
«Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού και Οργάνωσης
ΥΠ.ΟΙΚ.», υπαγόµενη στον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Οικονοµικών, και διαρθρώνεται σε πέντε τµήµατα και ένα γραφείο (Αυτοτελές Γ ραφείο Γ ραµµατείας
και Αρχείου), υπαγόµενο απευθείας στον Προϊστάµενο
της Διεύθυνσης. Τα 5 τµήµατα διαρθρώνονται ως εξής:
1. Τµήµα ΑΠρογραµµατισµού, Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης
2. Τµήµα ΒΥπηρεσιακών Μεταβολών
3. Τµήµα Γ'- Μητρώου, Δικαιωµάτων και Υποχρεώσεων, Οικονοµικών Παροχών
4. Τµήµα ΔΠειθαρχικής Διαδικασίας
5. Τµήµα Ε'- Οργάνωσης και Ποιότητας
θ. Παύει να λειτουργεί από την 30-06-2014 η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Επιθεώρησης.
ι. Οι οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών, καθώς και των λοιπών κλάδων προσωπικού των
οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Επιθεώρησης και της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, που υπάγονται στη Γ.Γ.Δ.Ε., ορίζονται ως οργανικές θέσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Οικονοµικών, της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου και της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της
Γ.Γ.Δ.Ε. και του Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Διαχείρισης Εθνικών Κληροδοτηµάτων της Γ.Γ.Δ.Ε., στις οποίες µεταφέρεται το υφιστάµενο προσωπικό. Στις οργανικές θέσεις των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε. µεταφέρονται
και προστίθενται 100 οργανικές θέσεις του κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών.
ια. Καταργείται η υποχρεωτική προέλευση των υπαλλήλων που τοποθετούνται, µετατίθενται ή αποσπώνται
στις Υπηρεσίες του Σ.Δ.Ο.Ε. και τις Υπηρεσίες της
ΥΠ.Ε.Ε. (Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων) του Υπουργείου
Οικονοµικών από τους κλάδους των Εφοριακών, Τελωνειακών, κ.λπ.
ιβ. Παρατείνεται η προθεσµία για τη στελέχωση της
Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων από τότε που
έληξε (10-11-2013) έως την 31-12-2013.
ιγ. Προβλέπεται ότι από 01-01-2014 η καταβολή των αποδοχών στο πάσης φύσεως αποσπασµένο προσωπικό
στην Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων δύναται
να διενεργείται από το φορέα προέλευσης.
(Παράγραφος Ε) Παράγραφος ΣΤ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Για την ανάπτυξη ανταγωνισµού, τροποποιείται αναλόγως το υφιστάµενο θεσµικό πλαίσιο που διέπει την εµπορία και λειτουργία των κλάδων:
- Φαρµάκων και Φαρµακείων
- Υγρών Καυσίµων
- Περιπτέρων Διάθεσης Βιβλίων Λιανικού εµπορίου
- Άρτου
- Τροφίµων και Ποτών Γ αλακτοκοµικών προϊόντων
- Κρέατος και ελαιοειδών Διακίνησης τσιµέντου
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- Εµπορίας ασφάλτου Δοµικών υλικών
- Τουριστικών εγκαταστάσεων
- Τουριστικών µεταφορών
- Τουριστικών λιµένων
- Τιµοκαταλόγων ενοικιαζοµένων δωµατίων κ.λπ.
Μεταξύ των παραπάνω ρυθµίσεων περιλαµβάνονται:
- η κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης δεύτερης
άδειας κυκλοφορίας φορτηγού αυτοκινήτου στους εφηµεριδοπώλες,
- η εξαίρεση από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου
της σύστασης των προσώπων του άρθρου 17 του ν.
1676/1986 (εµπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευµατιών, συνεταιριστικές οργανώσεις κάθε βαθµού, υποκαταστήµατα ξένης εταιρείας κ.λπ.).
(Υποπαράγραφοι ΣΤ1 - ΣΤ22)
Παράγραφος Ζ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων.
Καταργούνται ρητά συγκεκριµένες διατάξεις των νόµων 682/1977 και 1351/1983, σχετικά µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις που διέπουν τη σύναψη, τη διάρκεια
και τη λύση των συµβάσεων εργασίας διδασκόντων εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία γενικής εκπαίδευσης.
Παράγραφος Η: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισµού και Αθλητισµού.
Ειδικά για αιτήµατα αδειοδότησης καταστηµάτων λιανικής πώλησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος πλησίον
αρχαίων µνηµείων, ο χρόνος έγκρισης της σχετικής αίτησης λειτουργίας από τον Υπουργό Πολιτισµού περιορίζεται από τρεις σε δύο µήνες.
Παράγραφος Θ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
1.α. Θεσπίζεται η καταβολή αποζηµίωσης απόλυσης,
από το Ελληνικό Δηµόσιο, στους µόνιµους και µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α., οι οποίοι
τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου και του ν.4172/2013 και
στη συνέχεια λύεται η εργασιακή τους σχέση, ειδικά και
µόνο λόγω κατάργησης της θέσης τους.
Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού του ποσού αποζηµίωσης του προαναφερόµενου προσωπικού, µε βάση το
βασικό µισθό του υπαλλήλου κατά την ηµεροµηνία που
τέθηκε σε διαθεσιµότητα και το συνολικό χρόνο υπηρεσίας αυτού, συµπεριλαµβανοµένου και του χρόνου διαθεσιµότητας.
Προβλέπεται ότι, στο εν λόγω προσωπικό, εφόσον έχει συµπληρώσει τις προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης,
καταβάλλεται το 40% της προβλεπόµενης αποζηµίωσης
για το επικουρικά ασφαλισµένο, ενώ στο µη επικουρικά
ασφαλισµένο το 50% αυτής.
β. Ορίζεται ότι, οι αποδοχές διαθεσιµότητας, που έλαβαν οι ανωτέρω υπάλληλοι, συµψηφίζονται στην ως άνω
αποζηµίωση απόλυσης, την οποία και µειώνουν αναλόγως, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
Πάντως, η ανωτέρω αποζηµίωση, µετά και τον συµψηφισµό, δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 15.000 ευρώ και φορολογείται κατά τις κείµενες σχετικές διατάξεις. Οι υπάλληλοι δε, που λαµβάνουν την εν λόγω αποζηµίωση, δεν δικαιούνται ταυτόχρονα καµιά άλλη αποζηµίωση για την ίδια αιτία.

γ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
κ.υ.α., του υπόχρεου για την καταβολή της αποζηµίωσης, του τρόπου καταβολής και του ύψους αυτής κ.λπ..
δ. Στις προτεινόµενες ρυθµίσεις υπάγονται και οι υπάλληλοι, των οποίων η εργασιακή σχέση λύθηκε κατά
τα προαναφερόµενα και η σχετική πράξη έχει εκδοθεί
πριν την έναρξη ισχύος αυτών.
2. α. Ορίζεται ότι, οι προαναφερόµενοι υπάλληλοι των
οποίων η εργασιακή σχέση λύεται, δικαιούνται το επίδοµα ανεργίας, καθώς επίσης και τις λοιπές παροχές που
χορηγούνται από τον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), υπό τις προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων, έστω και αν δεν είχαν υπαχθεί στην ασφάλιση ανεργίας του εν λόγω Οργανισµού.
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τα δικαιολογητικά,
που απαιτούνται για την καταβολή της κατά τα ανωτέρω
υπολογιζόµενης αποζηµίωσης απόλυσης, του επιδόµατος ανεργίας και των λοιπών παροχών.
3. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης σε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και
επιµόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δηµόσιας Διοίκησης
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) των µόνιµων και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α., οι οποίοι
τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν.4172/2013 και στη συνέχεια απολύονται
λόγω κατάργησης της θέσης τους.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε υπουργική απόφαση, του ειδικότερου περιεχοµένου και
των στόχων των ως άνω προγραµµάτων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας υπαγωγής σε αυτά, της διάρκειά τους, καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτοµέρειας.
4. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έκδοση των
πράξεων λύσης της εργασιακής σχέσης των υπαλλήλων
από τα αρµόδια, κατά περίπτωση, όργανα.
5. Εισάγονται ρυθµίσεις σχετικά µε την παράταση του
χρόνου διαθεσιµότητας των εγκύων. Ειδικότερα, προβλέπονται, µεταξύ άλλων, τα εξής:
α. Παρατείνεται, ο χρόνος διαθεσιµότητας υπαλλήλου, η οποία βρίσκεται σε κατάσταση διαπιστωµένης εγκυµοσύνης, που αρχίζει ή εξελίσσεται εντός του διαστήµατος της διαθεσιµότητας, µέχρι την ηµέρα του τοκετού, καθώς και επιπλέον διάστηµα δώδεκα (12) µηνών
µετά από αυτόν, ανεξάρτητα εάν το νεογνό γεννηθεί ζωντανό ή όχι.
β. Παρατείνεται, επίσης, για το ίδιο ως άνω διάστηµα
µετά την ηµέρα του τοκετού, το χρονικό διάστηµα της
διαθεσιµότητας υπαλλήλου, η οποία τεκνοποίησε πριν από την έναρξη του χρόνου της διαθεσιµότητας.
γ. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για την παράταση
του χρόνου διαθεσιµότητας στις προαναφερόµενες υπαλλήλους.
δ. Στις προτεινόµενες διατάξεις υπάγονται και οι υπάλληλοι που έχουν τεθεί σε διαθεσιµότητα πριν την έναρξη ισχύος αυτών.
(Υποπαράγραφος Θ1)
6. Αναστέλλεται, µε κ.υ.α., η επιχορήγηση ή απόδοση
πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση από τον κρατικό προϋπολογισµό των νοµικών προσώπων για όσο διάστηµα παρατηρείται παρέκκλιση από την απογραφή στο
Μητρώο Μισθοδοτούµενων Ελληνικού Δηµοσίου.
(Υποπαράγραφος Θ2)
7. Επεκτείνεται και για τους υπαλλήλους που έχουν
τεθεί σε διαθεσιµότητα λόγω της κατάργησης: ί) της ει-
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δικότητας σχολικών φυλάκων,
ii) των θέσεων του κλάδου της Δηµοτικής Αστυνοµίας,
iii) των ειδικοτήτων κατά κλάδο και κατηγορία του προσωπικού της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, iv) των ειδικοτήτων οδηγών και τεχνικού προσωπικού της Διεύθυνσης Κρατικού Αυτοκινήτων του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 40 του ν. 4250/
2014, σύµφωνα µε τις οποίες οι εν λόγω υπάλληλοι δεν
απολύονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα εφόσον
πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις (έκδοση ανακοίνωσης των θέσεων που θα καλυφθούν ή των τελικών
πινάκων διάθεσης).
(Υποπαράγραφος Θ3)
8. Προβλέπεται ότι, υπάλληλοι οι οποίοι δεν αποδέχονται την τοποθέτησή τους στο πλαίσιο της υποχρεωτικής
µετάταξης, δεν έχουν το δικαίωµα να υποβάλουν αίτηση
για την εκούσια µετάταξή τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και παραµένουν σε διαθεσιµότητα µέχρι τη
λήξη του καθεστώτος αυτής.
(Υποπαράγραφος Θ4)
9. Ορίζεται ότι, οι εγκρίσεις πρόσληψης προσωπικού
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
και συµβάσεων µίσθωσης έργου για το έτος 2014, περιορίζονται κατά ποσοστό 10% σε σχέση µε το έτος 2013,
αντί του ισχύοντος σήµερα 20% σε σχέση µε το προηγούµενο έτος.
(Υποπαράγραφος Θ5) Παράγραφος I: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας.
1. Τροποποιείται-συµπληρώνεται το άρθρο 33 του ν.
4025/2011 αναφορικά µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει
τη λειτουργία των Μονάδων Ηµερήσιας Νοσηλείας
(Μ.Η.Ν.), στα εξής κατά βάση σηµεία:
α. Επιτρέπεται η ίδρυση, ανάπτυξη και λειτουργία
Μ.Η.Ν. σε δηµόσια νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., σε δηµόσιες
µονάδες της Π.Φ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ., ως αυτοτελείς ιδιωτικές Μ.Η.Ν. και ως Μ.Η.Ν. σε ιδιωτικές κλινικές.
β. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας, καταρτίζεται,
τροποποιείται και συµπληρώνεται ο λεπτοµερής κατάλογος των ιατρικών θεραπευτικών ή χειρουργικών πράξεων, οι οποίες επιτρέπεται να εκτελούνται σε Μ.Η.Ν.
γ. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών, ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στην κοστολόγηση των ιατρικών πράξεων, βάσει των οποίων αποζηµιώνονται οι Μ.Η.Ν.
(Υποπαράγραφος I1)
2. Ρυθµίζονται θέµατα ενίσχυσης του ΕΚΑΒ µε προσωπικό από τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. Συγκεκριµένα:
α.αα)Το σύνολο των υπαλλήλων των κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών) και ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατέχουν οργανικές ή
προσωποπαγείς θέσεις στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. τίθεται, αυτοδικαίως, από την ισχύ του υπό ψήφιση νόµου,
σε καθεστώς διαθεσιµότητας. Οι ανωτέρω υπάλληλοι
παραµένουν σε καθεστώς διαθεσιµότητας επί ένα (1) µήνα εκτός των υπαλλήλων εκείνων που εµπίπτουν στις αναφερόµενες κατηγορίες ευπαθών οµάδων των οποίων
ο χρόνος διαθεσιµότητας διαρκεί δεκαπέντε (15) ηµέρες
και εν συνεχεία µετατάσσονται / µεταφέρονται, µετά από αίτησή τους, µε τους οριζόµενους όρους και προϋποθέσεις, σε οργανικές θέσεις που συστήνονται για τον
σκοπό αυτό στον κλάδο ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων
του Ε.Κ.Α.Β..
Στους υπαλλήλους που τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας καταβάλλονται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών τους, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Κατά τη

διάρκεια της διαθεσιµότητας, εξακολουθούν να καταβάλλονται από το φορέα προέλευσης οι προβλεπόµενες
ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και ασφαλισµένου
που αναλογούν για κύρια σύνταξη, επικουρική ασφάλιση, πρόνοια και υγειονοµική περίθαλψη. Οι εισφορές αυτές, από τη θέση του υπαλλήλου σε διαθεσιµότητα και
για το χρονικό διάστηµα που αυτή διαρκεί προσδιορίζονται στο 75% των αποδοχών αυτού.
ββ) Στον κλάδο ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων του
Ε.Κ.Α.Β. δύναται να µεταταχθούν / µεταφερθούν, κατά
παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, υπάλληλοι νοσοκοµείων, αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, των
κλάδων ΔΕ Οδηγών, ΔΕ Τεχνικού (ειδικότητας Οδηγών)
και ΔΕ Πληρωµάτων Ασθενοφόρων, οι οποίοι κατά την εφαρµογή των διατάξεων του υπό ψήφιση νόµου υπηρετούν στους αντίστοιχους κλάδους ή / και ειδικότητες και
κατέχουν τα τυπικά προσόντα.
-Η µετάταξη / µεταφορά στο Ε.Κ.Α.Β. όσων εκ των ανωτέρω υπαλλήλων δεν κατέχουν την προβλεπόµενη επαγγελµατική άδεια οδήγησης (τουλάχιστον Γ' κατηγορίας), γίνεται σε αντίστοιχες των προσόντων που κατέχουν συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις, οι οποίες
καταργούνται µετά την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση των υπηρετούντων σε αυτές, µε ταυτόχρονη δέσµευση αντίστοιχων κενών οργανικών θέσεων, εφόσον
υφίστανται κενές θέσεις.
β. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης υποβολής της σχετικής αίτησης- δήλωσης αποδοχής της θέσης, υπάλληλοι
των προαναφερόµενων κατηγοριών που υπηρετούν σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. που έχουν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας απολύονται, αυτοδικαίως, µετά την πάροδο
του προκαθορισµένου χρόνου.
(Υποπαράγραφος 12)
3. Προβλέπεται ότι, για το συµψηφισµό οφειλών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας µε
ποσά επιστροφής που προκύπτουν από υπέρβαση των οριζόµενων µηνιαίων δαπανών για διαγνωστικές εξετάσεις, νοσηλεία και φυσικοθεραπείες, µπορούν να υπολογισθούν και οφειλές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του προηγούµενου
έτους. (Σήµερα υπολογίζονται αποκλειστικά οφειλές του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχουν προκόψει εντός του ιδίου έτους).
(Υποπαράγραφος 13)
4. Παρατείνονται, µέχρι και την 30η Ιουνίου 2014, οι
συµβάσεις των θεραπευτών ιατρών µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι
οποίες λήγουν την 30η Μαρτίου 2014. Με κ.υ.α. καθορίζεται το ύψος της αµοιβής τους και ο αριθµός των επισκέψεων των συµβεβληµένων ιατρών.
(Υποπαράγραφος 14)
5. Ορίζεται ο χρόνος µετάταξης / µεταφοράς του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου ιατρικού, οδοντιατρικού, νοσηλευτικού, επιστηµονικού, παραϊατρικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στις ΔΥΠΕ.
(Υποπαράγραφος 15)
6. Προβλέπεται ότι, χώροι καπνιζόντων µπορούν να
δηµιουργούνται και στα καταστήµατα όπου νοµίµως διεξάγονται τυχερά παίγνια, µε καταβολή τέλους 200 ευρώ/τ.µ. (Σήµερα ανάλογοι χώροι υφίστανται στα καζίνο
και στα κέντρα διασκέδασης µε ζωντανή µουσική εµβαδού άνω των 300 τ.µ.)
(Υποπαράγραφος 16)
Παράγραφος IΑ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
1. Προβλέπεται ότι:
- Οι εισφορές των ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ καταβάλλονται µηνιαίως, αντί ανά δίµηνο.
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- Στις περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισµένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ηµερών ασφάλισης ανά
µήνα.
- Οι ορκωτοί ελεγκτές - λογιστές, που είναι εγγεγραµµένοι στα µητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ., υπάγονται από 1-7-2014
στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Δυνατότητα
παραµονής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν µόνο όσοι έχουν συµπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1-72014.
(Υποπαράγραφος ΙΑ1)
2. α. Οι ασφαλιστικοί Οργανισµοί για την είσπραξη των
ληξιπρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών, µπορούν να
παρακρατούν τα οφειλόµενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωµές, επιδοτήσεις, αποζηµιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δηµόσιο, ν.π.δ.δ. και λοιπούς φορείς του Δηµοσίου
τοµέα, µε τη µνηµονευόµενη διαδικασία.
β. Συµψηφίζονται υποχρεωτικά µε οφειλές προς τους
Οργανισµούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ποσά που προέρχονται από επιστροφές Φ.Π.Α. και Φόρου εισοδήµατος. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συµψηφισµού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών
στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισµό και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
γ. Το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) θα
λειτουργεί µε βάση το διανεµητικό σύστηµα για όσους
ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1- 1-2014, αντί 1-12001 που ισχύει, ενώ ο καθορισµός της σύνταξης µε βάση το συντελεστή βιωσιµότητας του άρθρου 42 του
ν. 4052/2012, αρχίζει από 1-7- 2014.
δ. Από 1-1-2015 οι λοιποί φορείς Επικουρικής Ασφάλισης αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και οι τοµείς του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Απασχολουµένων στα Σώµατα Ασφαλείας, λειτουργούν
µε βάση το διανεµητικό σύστηµα και για τον καθορισµό
του ποσού σύνταξης εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012.
ε. Το Μετοχικό Ταµείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ)
και τα Μετοχικά Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού,
υποβάλλουν υποχρεωτικά κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή αναλογιστική µελέτη και οικονοµικές καταστάσεις βιωσιµότητας. Οι αυξοµειώσεις των παροχών
διενεργούνται από το οικείο Δ.Σ. µε τη σύµφωνη γνώµη
της Ε.Α.Α.
(Υποπαράγραφος ΙΑ2)
3. α. Καταργούνται από 1-7-2014 η εργοδοτική εισφορά (1%) και η εργατική εισφορά (1%) υπέρ του
Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. του ΟΑΕΔ, καθώς και η ειδική εισφορά των
εργοδοτών (1%) για την επιδότηση των στρατευµένων
µισθωτών. Παράλληλα καταργούνται και οι αντίστοιχες
παροχές.
β. Περιορίζονται, από 1-7-2014, οι πόροι του ΛΑΕΚ από το 0,81% σε 0,46% και επιµερίζονται ως ακολούθως:
- Εργοδοτική Εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Προγραµµάτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης
και Εκπ/σης,
- Εργοδοτική Εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού Ανεργίας και 0,10% εισφορά εργαζοµένων υπέρ του ίδιου Λογαριασµού (Ανεργίας).
γ. Περιορίζεται, από 1-7-2014, η εργοδοτική εισφορά
υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και µητρότητας
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το 0,80% στο 0,25%.
δ. Καταργούνται από 1-1-2015 οι κοινωνικοί πόροι που
έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση των αναφεροµένων

Ταµείων.
ε. Από 1-1-2015 αντικαθίσταται ο πόρος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το Φ.Π.Α.), µε ετήσια επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισµού, ισόποση του
εισπραττόµενου πόρου. Το ίδιο ισχύει και µε τα έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήµου υπέρ του ΟΑΕΕ.
(Υποπαράγραφος ΙΑ3)
4. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις που θέτουν περιορισµούς ή απαγορεύσεις στην απασχόληση µισθωτών σε
έµµεσο εργοδότη µε σύµβαση προσωρινής απασχόλησης.
(Υποπαράγραφος ΙΑ4)
5. Η παραβίαση της υποχρέωσης του εργοδότη να χορηγεί αναλυτικό εκκαθαριστικό σηµείωµα για τις αποδοχές και τις κρατήσεις του εργαζοµένου συνεπάγεται την
επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του (πρόστιµο
ή προσωρινή διακοπή της λειτουργίας). Διοικητικό πρόστιµο επιβάλλεται και στον εργοδότη που δεν τηρεί Βιβλίο αδειών του προσωπικού ή όταν δεν γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας τα στοιχεία των εργαζοµένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδοµα άδειας κατά το
προηγούµενο έτος.
(Υποπαράγραφος ΙΑ5)
6. Ειδικά για τις οικοδοµικές εργασίες, τις εργασίες σε
εργοτάξια οικοδοµών και τα πάσης φύσεως έργα αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού, µπορεί να καθορίζονται,
µε αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, µε διαφορετικό
τρόπο οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την τήρηση εντύπων - βιβλίων ή µελετών, σχετικά µε θέµατα του φακέλου ασφαλείας, το ηµερολόγιο µέτρων ασφαλείας, το
ειδικό βιβλίο ατυχηµάτων κ.λπ., σε σχέση µε το υφιστάµενο πλαίσιο.
(Υποπαράγραφος ΙΑ6)
7. α. Ο κατώτατος µισθός των ανέργων άνω των 25 ετών, µε διάρκεια ανεργίας µεγαλύτερη των 12 µηνών, όταν προσλαµβάνονται ως υπάλληλοι προσαυξάνεται µε
ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά µε 15% για
προϋπηρεσία 9 ετών και άνω (ισχύει προσαύξηση 10%
και µέχρι 30% συνολικά).
β. Στο πλαίσιο ανάσχεσης της ανεργίας ο ΟΑΕΔ, καταρτίζει και εκπονεί
προγράµµατα κοινωφελούς εργασίας, συγχρηµατοδοτούµενα από πόρους του ΕΣΠΑ για τα έτη 2014 - 2015
και για ανέργους µε συνεχόµενη ανεργία µεγαλύτερη
των 12 µηνών.
(Υποπαράγραφος ΙΑ7)
8. Προβλέπεται ότι:
- Καταργείται ο ΟΠΑΔ και συστήνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
δύο τοµείς (Ασφαλισµένων Δηµοσίου και Ασφαλισµένων
Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) µε λογιστική και
οικονοµική αυτοτέλεια.
- Για τη λειτουργία των δύο αυτοτελών τοµέων συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µία Διεύθυνση, µε τέσσερα Τµήµατα.
- Το σύνολο του µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΟΠΑΔ τίθεται σε καθεστώς διαθεσιµότητας για 15 ηµέρες και
στη συνέχεια µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µε τη µνηµονευόµενη διαδικασία. Ο δικηγόρος µε έµµισθη εντολή
που υπηρετεί στον ΟΠΑΔ µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
- Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΠΑΔ
περιέρχονται στους δύο νέους τοµείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
κ.λπ.
(Υποπαράγραφος ΙΑ8)
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9. Το προσωπικό του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που µεταφέρθηκε από
τον ΟΑΕΔ µε βάση τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου
35 του ν.4111/2013, τίθεται σε καθεστώς διαθεσιµότητας
µε ταυτόχρονη κατάργηση των θέσεων που κατέχει.
Σε διαθεσιµότητα παραµένουν για ένα µήνα και στη
συνέχεια µετατάσσονται ή µεταφέρονται σε κενές οργανικές θέσεις των ΔΥ.Πε.
Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το διοικητικό προσωπικό
(90 υπάλληλοι) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που υπηρετεί σε Περιφερειακές µονάδες και απασχολείται µε την εξυπηρέτηση
των ασφαλισµένων του ΕΟΠΥΥ για παροχές ασθένειας
σε είδος, µε τελικό στόχο τη µεταφορά ή µετάταξή τους
στις οικείες Περιφερειακές Δ/νσεις του ΕΟΠΥΥ. (Υποπαράγραφος ΙΑ9)
Παράγραφος IB; Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Υποδοµών. Μεταφορών και Δικτύων.
1.α. Προβλέπεται η διάκριση των σιδηροδροµικών ακινήτων ανάλογα µε τη βασική πολεοδοµική λειτουργία
τους (Κεντρικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί, Περιφερειακοί
Σιδηροδροµικοί Σταθµοί, Εµπορευµατικοί Σιδηροδροµικοί Σταθµοί, Χώροι Ειδικών Σιδηροδροµικών Εγκαταστάσεων, Ακίνητα κατά µήκος σιδηροδροµικών γραµµών).
β. Καθορίζονται όροι και περιορισµοί δόµησης για την
ανάπτυξη και αξιοποίηση των ανωτέρω σιδηροδροµικών
ακινήτων (εντός ή εκτός αστικών περιοχών).
γ. Προσδιορίζεται η διαδικασία έγκρισης του Γενικού
σχεδιασµού των σιδηροδροµικών ακινήτων.
Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την τροποποίηση, µε
π.δ/τα, τυχόν ισχυουσών για τα σιδηροδροµικά ακίνητα
γενικών και ειδικών πολεοδοµικών ρυθµίσεων, ιδίως όσον αφορά τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης τους όρους
και περιορισµούς δόµησης.
Με όµοια προεδρικά διατάγµατα, µπορεί να τροποποιούνται εγκεκριµένα σχέδια πόλεως και πολεοδοµικές
µελέτες, καθώς και να καθορίζονται ειδικοί όροι χρήσης
και δόµησης για τα εντός σχεδίου πόλεως σιδηροδροµικά ακίνητα, ακόµη και κατά παρέκκλιση από τις τυχόν ισχύουσες στην περιοχή γενικές και ειδικές χρήσεις γης
και όρους και περιορισµούς δόµησης, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις.
(Υποπαράγραφος ΙΒ1)
2. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται συγκεκριµένες
διατάξεις των νόµων 3891/2010 και 4223/2010. Ειδικότερα:
3. α. Καταργείται η προβλεπόµενη δυνατότητα µεταβίβασης, µε κ.υ.α., εν όλω ή εν µέρει, ακινήτων του ΟΣΕ,
προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε., η οποία ίσχυε κατ’ εξαίρεση
της γενικής ρύθµισης βάσει της οποίας το σύνολο της ακίνητης περιουσίας του ΟΣΕ περιέρχετο αυτοδικαίως κατά κυριότητα στο Δηµόσιο.
β. Επαναρυθµίζονται θέµατα οικοδοµικών και συναφών αδειών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χρήσεων, που
εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία.
γ. Επιτρέπεται η έκδοση αδειών δόµησης για περαιτέρω προσθήκες, επεκτάσεις και ανέγερση νέων κτιρίων
και εγκαταστάσεων, καθώς και η εκτέλεση οποιωνδήποτε οικοδοµικών εργασιών επί των ακινήτων που εξυπηρετούν τη σιδηροδροµική υποδοµή και λειτουργία, µε ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων περί αδειών δόµησης
που ισχύουν για τα δηµόσια ακίνητα.
δ. Ρυθµίζονται θέµατα περιβαλλοντικής και λειτουργικής αδειοδότησης υφιστάµενων σιδηροδροµικών εγκαταστάσεων.
ε. Επανακαθορίζονται οι απαλλαγές από τα προβλεπό-

µενα υπέρ ο.τ.α. τέλη που εφαρµόζονται τόσο για τα ακίνητα όσο και το υπέδαφος αυτών που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή.
-Τα µέχρι της δηµοσίευσης του υπό ψήφιση νόµου βεβαιωθέντα από τους ο.τ.α., σε εφαρµογή των παραπάνω
διατάξεων, τέλη, πρόστιµα και προσαυξήσεις που αφορούν στα παραπάνω ακίνητα, διαγράφονται και δεν αναζητούνται, εκτός από αυτά που έχουν κριθεί δικαστικώς
αµετάκλητα. Τυχόν καταβληθέντα, από το Διαχειριστή
της Υποδοµής, ποσά που αφορούν στις ανωτέρω περιπτώσεις τελών, δεν αναζητούνται, καταργούµενης κάθε
αντίθετης προς τα ανωτέρω γενικής ή ειδικής διάταξης.
στ. Προσδιορίζονται οι διατάξεις που εφαρµόζονται όσον αφορά στο ανώτατο όριο αποζηµίωσης (άρθρο 2 α.ν.
173/1967), που καταβάλλεται στο προσωπικό από την
Ο.Σ.Ε. Α.Ε., λόγω λύσης της υφιστάµενης σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας αορίστου ή ορισµένου χρόνου.
ζ. Εφαρµόζονται οι διατάξεις του π.δ. 715/1979 όσον
αφορά στη µίσθωση- εκµίσθωση ακινήτων για τη στέγαση της Ρυθµιστικής Αρχής Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.).
η. Συνιστώνται, για τις ανάγκες στελέχωσης της
Ρ.Α.Σ., δέκα (10) συνολικά θέσεις προσωπικού (2 τακτικού προσωπικού µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου
και 8 Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ.). (Υποπαράγραφος ΙΒ2)
Παράγραφος IΓ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
1. Επανακαθορίζεται, από την έναρξη ισχύος του υπό
ψήφιση νόµου, ο τρόπος τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από όλες τις οριζόµενες κατηγορίες σταθµών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που κατά την ηµεροµηνία αυτή βρίσκονται σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία ή έχει εγκριθεί η σύνδεσή τους.
Προβλέπεται προσαύξηση κατά 10% ή κατά 15% κατά
περίπτωση, στις ανωτέρω τιµές για τις οριζόµενες κατηγορίες, καθώς και αναπροσαρµογή των τιµών αποζηµίωσης της παραγόµενης ενέργειας, σύµφωνα µε τους ειδικότερα προβλεπόµενους όρους. (Υποπαράγραφος ΙΓ1)
2. α. Προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις, που ισχύουν
σωρευτικά, για την ένταξη των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (πλην των οριζοµένων εξαιρέσεων), στην κατηγορία ΜΕ (µε χρήση ενίσχυσης).
-Ως δηµόσια ενίσχυση νοείται η ενίσχυση από αναπτυξιακό / επενδυτικό νόµο ή ένταξη σε προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από εθνικούς πόρους ή / και πόρους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Καθορίζονται τα κριτήρια και η σχετική διαδικασία
για την ένταξη των παραγωγών στην κατηγορία ΜΕ. Στο
πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας, οι ΛΑΓΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση υλοποιούν, εντός της οριζόµενης
προθεσµίας κατάλληλα συστήµατα πληροφορικής.
Περαιτέρω, καθορίζονται θέµατα σχετικά µε τους ελέγχους που διενεργούνται για τη διαπίστωση της ακρίβειας των στοιχείων των δηλώσεων καθώς και τις κυρώσεις που επιβάλλονται σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων από τους παραγωγούς.
(Υποπαράγραφος ΙΓ2)
3. α. Θεσπίζεται για τους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ η
υποχρέωση έκδοσης, εντός της οριζόµενης προθεσµίας,
πιστωτικού τιµολογίου, µε βάση το Ειδικό Ενηµερωτικό
Σηµείωµα που θα εκδώσουν ο Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ) για το Διασυνδεδεµένο
Σύστηµα και ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) για το µη Δια-
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συνδεδεµένο Σύστηµα.
-Με το εν λόγω πιστωτικό τιµολόγιο, το οποίο εκδίδεται κατά τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), παρέχεται έκπτωση επί της συνολικής αξίας
της πωληθείσας ενέργειας κατά το έτος 2013, σε ποσοστά που κλιµακώνονται σύµφωνα µε τις ειδικότερες προβλέψεις
β. Αναστέλλεται η υποχρέωση του ΛΑΓΗΕ και του
ΔΕΔΔΗΕ, καταβολής τιµήµατος για την παραδοθείσα και
µη εξοφληθείσα ποσότητα ενέργειας, µέχρι την έκδοση
του πιστωτικού τιµολογίου από τους παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ.
Λοιπά θέµατα φορολογικής απεικόνισης πιστωτικών
τιµολογίων ρυθµίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κώδικα Φ.Π.Α και του Κ.Φ.Α.Σ., κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
γ. Για τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, που εκδίδουν το προαναφερόµενο πιστωτικό τιµολόγιο, η έκτακτη ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2013, επανυπολογίζεται επί των µειωµένων, µετά την έκπτωση, εσόδων
από την πώληση ενέργειας το έτος αυτό.
δ. Δεν εφαρµόζονται, επί των προτεινοµένων ρυθµίσεων, οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την
υποχρέωση γνωστοποίησης των προαναφερόµενων εκπτώσεων στην αρµόδια Δ.Ο.Υ..
ε. Τα ανωτέρω πιστωτικά τιµολόγια που αφορούν σε
εκπτώσεις επί της συνολικής αξίας της πωληθείσας κατά
το 2013 ενέργειας, επιτρέπεται, ειδικά και κατ’ εξαίρεση
των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ., να εκδίδονται σε χρόνο µεταγενέστερο από εκείνον της λήξης της διαχειριστικής
περιόδου κάθε παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και να χρησιµοποιούνται για τη µείωση των φορολογητέων εσόδων
των παραγωγών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ κατά το έτος 2013, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία έκδοσής τους, κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα,
στ. Αναστέλλεται, έως την έκδοση και παράδοση του
προαναφερόµενου πιστωτικού τιµολογίου, η υποχρέωση
του ΛΑΓΗΕ να καταβάλει τις δεσµευµένες, προς απόδοση σε παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ, απαιτήσεις αυτών για
κατασχέσεις που επιβλήθηκαν έως την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου. Οι εν λόγω δεσµευµένες απαιτήσεις για ενέργεια που έχει εγχυθεί στο Δίκτυο/Σύστηµα
κατά το έτος 2013 µειώνονται αναλογικά µε το ποσοστό
έκπτωσης του πιστωτικού τιµολογίου.
-Σε περίπτωση ύπαρξης και άλλων χρηµατικών υποχρεώσεων του ΑΑΓΗΕ προς παραγωγούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ,
αυτές δεσµεύονται και αποδίδονται στον κατάσχοντα
µέχρι την πλήρη εξόφληση του ποσού της κατάσχεσης
υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
-Ο ΛΑΓΗΕ δεν φέρει ευθύνη έναντι παραγωγών ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ ή επιβαλλόντων την κατάσχεση για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζηµία ή διαφυγόντα κέρδη αυτών, που τυχόν προκύψουν από την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίσεων.
(Υποπαράγραφος ΙΓ3)
4. Παρατείνονται αυτοδίκαια για 5 χρόνια: i) οι συµβάσεις πώλησης και συµψηφισµού αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας µε το οριζόµενο τίµηµα,
ii) οι άδειες παραγωγής και λειτουργίας, για εγκατεστηµένη ίση µε την ισχύ που υπήρχε την 1η Ιανουαρίου
2014, για όλους τους σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που τέθηκαν σε κανονική ή δοκιµαστική λειτουργία και λειτουργούν για λιγότερο από δώδεκα (12) χρόνια µε σηµείο αναφορά την 1-1-2014. Στους παραγωγούς των ανωτέρω
σταθµών παρέχεται η δυνατότητα επιλογής αποζηµίω-

σης της παραγόµενης ενέργειας κατά τα οριζόµενα. Για
το πλεόνασµα ενέργειας που τυχόν προκύπτει δεν οφείλεται οποιαδήποτε αποζηµίωση στον παραγωγό. Με υπουργική απόφαση καθορίζεται η τιµή υπολογισµού της
αποζηµίωσης για το πλεόνασµα της ενέργειας, η οποία
καταβάλλεται από τους προµηθευτές υπέρ του ειδικού
λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999.
(Υποπαράγραφος ΙΓ4)
5. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 13 του ν.3468/2006. Ειδικότερα:
α. Επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος τιµολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας
[Τιµή Ενέργειας (€/MWh) µε ή χωρίς ενίσχυση], για
σταθµούς ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου και ρυθµίζονται όλα τα συναφή
θέµατα (κατηγορίες παραγωγών, διαδικασίες ένταξης,
κυρώσεις, προσαυξήσεις τιµολογίων κ.λπ.).
β. Παρέχεται η δυνατότητα, µε υπουργική απόφαση,
να µεταβάλλεται και να εξειδικεύεται το σύνολο ή µέρος
των στοιχείων του πίνακα Τιµολόγησης Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και να καθορίζεται σταθερό
τµήµα και το µέγεθος Προσαρµογή Τιµής (Π.Τ.) για ΣΗΘΥΑ µε χρήση φυσικού αερίου και όρια ισχύος ανά οριζόµενη κατηγορία παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας
κ.λπ.
γ. Καθορίζεται στην άδεια παραγωγής, επιπρόσθετα
της τιµής του Πίνακα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας,
ελάχιστη τιµή για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται
από τις µονάδες ελεγχόµενης παραγωγής Υβριδικού
Σταθµού που αξιοποιούν την αποθηκευµένη ενέργεια
στο σύστηµα αποθήκευσής του και εγχέεται στο Δίκτυο
του Μη Διασυνδεδεµένου Νησιού.
δ. Παρέχεται η δυνατότητα αναπροσαρµογής, µε απόφαση της ΡΑΕ (αντί του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας που ισχύει), ανά πενταετία η τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται ή απορροφάται από
Υβριδικό Σταθµό ΑΠΕ και ανά δεκαετία η τιµή της διαθεσιµότητας ισχύος του Υβριδικού Σταθµού ΑΠΕ διακριτά
για κάθε αυτόνοµο σύστηµα. (Σήµερα προβλέπεται η αναπροσαρµογή, µε υπουργική απόφαση, σε ετήσια βάση).
(Υποπαράγραφος ΙΓ5)
6. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του ν. 3734/2009 σχετικά µε τις ρυθµίσεις περί φωτοβολταϊκών σταθµών. Ειδικότερα:
α. Ορίζονται θέµατα σχετικά µε το επίπεδο συνολικής
ισχύος σταθµών που τίθενται σε δοκιµαστική λειτουργία
ή ενεργοποιείται η σύνδεσή τους µετά την 1-1-2014, καθώς και σταθµών ενταγµένων στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή τη Διαδικασία Στρατηγικών Επενδύσεων
και τις τιµές µε τις οποίες αποζηµιώνεται η παραγόµενη
από αυτούς ενέργεια κατά περίπτωση. Τα επίπεδα συνολικής ισχύος της πρώτης κατηγορίας σταθµών δύνανται
να αναπροσαρµόζονται µε υπουργική απόφαση και βάσει
των οριζόµενων παραγόντων, καθώς και να επιµερίζονται στη βάση µειοδοτικής διαδικασίας και µε τις προβλεπόµενες παρεκκλίσεις.
β. Καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού της τιµής µε την
οποία αποζηµιώνεται η καθ’ υπέρβαση των οριζοµένων
επιπέδων συνολικής ισχύος παραγόµενη ενέργεια των
ανωτέρω σταθµών.
(Υποπαράγραφος ΙΓ6)
7. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την επιστροφή εγγυητικών επιστολών προσκοµισθέντων πριν την υπογρα-
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φή Συµβάσεων Σύνδεσης για σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ), πλην φωτοβολταϊκών σταθµών, µε την κατάθεση,
εντός της τασσόµενης αποκλειστικής προθεσµίας, υπεύθυνης δήλωσης µε την υποβολή της οποίας λύονται αυτοδίκαια οι σχετικές συµβάσεις πώλησης και σύνδεσης
των σταθµών στο Δίκτυο. Αντίστοιχα, επιστρέφονται και
ποσά που έχουν καταβληθεί στον αρµόδιο διαχειριστή
στο πλαίσιο της οικείας Σύµβασης Σύνδεσης και αντιστοιχούν στο µη υλοποιηθέν τµήµα των έργων σύνδεσης.
Για τους εν λόγω σταθµούς προβλέπεται η τήρηση
σχετικού µητρώου.
(Υποπαράγραφος ΙΓ7)
8. α. Καταργούνται, εν όψει των θεσπιζόµενων νέων
ρυθµίσεων, οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που αφορούν στην αναπροσαρµογή των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και από Υβριδικούς Σταθµούς, στην επιβολή έκτακτης ειδικής εισφοράς
αλληλεγγύης στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας
από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, στην αναστολή σύναψης
συµβάσεων σύνδεσης και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, στην υποχρέωση καταβολής από τους παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ του
ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώµατος κατοχής άδειας
παραγωγής κ.λπ..
β. Με τη λήξη των οικείων συµβάσεων πώλησης ενέργειας από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, οι εν λόγω σταθµοί
εντάσσονται στο ηλεκτρικό σύστηµα/δίκτυο της επικράτειας µε τους τιθέµενους όρους και σύµφωνα µε τα οριζόµενα.
γ. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθµών και σταθµών µικρών ανεµογεννητριών από αυτοπαραγωγούς ιδίως ως προς
την αποζηµίωση για το πλεόνασµα της ενέργειας κατόπιν συµψηφισµού παραγόµενης και καταναλισκόµενης
κατά τα οριζόµενα στην κείµενη νοµοθεσία. Η αποζηµίωση αυτή που καταβάλλεται από τους προµηθευτές ενέργειας ορίζεται ρητά ότι κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν.2773/1999.
δ. Επανακαθορίζεται το καθεστώς που ισχύει σχετικά
µε τη µεταφορά θέσης εγκατάστασης των σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ ή ΣΗΘΥΑ και
µεταξύ άλλων, τίθεται αποκλειστική προθεσµία για την
έκδοση ή τροποποίηση των αδειών, εγκρίσεων και Προσφορών, καθώς και τη σύναψη ή τροποποίηση των συµβάσεων σύνδεσης και πώλησης. Ειδικότερα, σχετικά µε
τις συµβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας για τους
φωτοβολταϊκούς σταθµούς ρυθµίζονται θέµατα διάρκειας της σύµβασης και της τιµής αναφοράς στην οποία αυτές συνοµολογούνται.
(Υποπαράγραφος ΙΓ8)
9. Τροποποιούνται, χωρίς ουσιώδεις µεταβολές, διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας σχετικά µε την τιµολογιακή πολιτική των ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ. Η θητεία του Προϊσταµένου της Ειδικής Γραµµατείας Υδάτων ορίζεται τετραετής.
(Υποπαράγραφοι ΙΓ9 - ΙΓ11)
Παράγραφος ΙΔ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Τουρισµού.
Ι.α. Διευρύνεται ο αριθµός των µονοκατοικιών που
µπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς των τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων, καθώς µε την προτεινόµενη διάταξη το απαιτούµενο εµβαδό µειώνεται από τα 100 στα
80 τ.µ.β. Περιορίζεται ο αριθµός των ακινήτων που µπορούν να θεωρηθούν τουριστικά καταλύµατα, καθώς µε

την προτεινόµενη διάταξη το ανώτατο χρονικό όριο για
το χαρακτηρισµό ενός ακινήτου (το οποίο εκµισθώνεται
για προσωρινή διαµονή του µισθωτή) ως τουριστικού µειώνεται από 90 σε 30 ηµέρες. (Υποπαράγραφος ΙΔ1)
2. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του π.δ. για την
αναδιοργάνωση του Υπουργείου Τουρισµού µεταφέρονται σ’ αυτό:
Οι µνηµονευόµενες αρµοδιότητες του Ε.Ο.Τ.
Οι δέκα τέσσερεις Περιφερειακές Υπηρεσίες (ΠΥΤ)
του EOT, οι οποίες εντάσσονται στην Γ ενική Δ/νση Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου.
Το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις ΠΥΤ και
στα Γραφεία Υποστήριξης Τουρισµού, µε την ίδια σχέση
εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ή συναφούς ειδικότητας. Η σύσταση των προσωποπαγών θέσεων και η µεταφορά του προσωπικού γίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Τουρισµού. Το ίδιο ισχύει και για το µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό κατηγορίας ΠΕ Μηχανικών και ΤΕ Μηχανικών που υπηρετεί στην Κεντρική
Υπηρεσία του Ε.Ο.Τ. (Υποπαράγραφος ΙΔ2)
Παράγραφος ΙΕ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Δικαιοσύνης. Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
1.α. Τροποποιούνται συγκεκριµένες διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων (άρθρο 46 παρ. 5 του ν.4194/2013),
σύµφωνα µε τις οποίες προβλέπεται η καταβολή αποζηµίωσης σε δικηγόρους, νοµικούς και δικαστικούς συµβούλους λόγω οικειοθελούς αποχώρησης, η οποία καταβάλλεται ανεξάρτητα από τυχόν σύνταξη ή άλλη παροχή
που δικαιούνται οι ανωτέρω από οποιαδήποτε πηγή κι αν
προέρχεται.
Ορίζεται δε ρητά ότι κάθε µονοµερής βλαπτική µεταβολή των όρων της έµµισθης εντολής θεωρείται ως καταγγελία της έµµισθης εντολής εκ µέρους του εντολέα.
β. Προσδιορίζεται εκ νέου η έννοια του διαµεσολαβητή για την εφαρµογή της νοµοθεσίας περί διαµεσολάβησης σε αστικές και εµπορικές υποθέσεις.
(Υποπαράγραφοι ΙΕ1 - ΙΕ2)
2. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα (π.δ. 283/1985) και συγκεκριµένα :
α. Ενσωµατώνονται στον Κώδικα ισχύουσες διατάξεις
αναφορικά µε τα εγκλήµατα στην αλλοδαπή που τιµωρούνται πάντοτε κατά τους ελληνικούς νόµους.
β. Επανακαθορίζονται τα αδικήµατα της δωροληψίας
και της δωροδοκίας πολιτικών αξιωµατούχων και αυστηροποιούνται οι επιβαλλόµενες ποινές.
Συγκεκριµένα, επιβάλλεται ποινή κάθειρξης και χρηµατική ποινή από 15.000 έως 150.000 ευρώ.
Στην περίπτωση που διευθυντής επιχείρησης ή πρόσωπο που έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, από
αµέλεια δεν αποτρέπει πρόσωπα που τελούν υπό τις εντολές ή τον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος
της επιχείρησης της δωροδοκίας πολιτικών αξιωµατούχων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι τριών ετών, εκτός αν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.
γ. Επανακαθορίζονται τα αδικήµατα της δωροληψίας
και της δωροδοκίας υπαλλήλων και οι επιβαλλόµενες
ποινές, οι οποίες διαφοροποιούνται ανάλογα µε το αν η
ενέργεια ή παράλειψη του υπαίτιου υπαλλήλου σχετίζε-
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ται µε την άσκηση των καθηκόντων του ή αντίκειται σε
αυτά. Συγκεκριµένα, οι επιβαλλόµενες ποινές συνίστανται σε φυλάκιση, κάθειρξη µέχρι δέκα ετών και χρηµατική ποινή που κυµαίνεται από 5.000 έως 150.000 ευρώ,
κατά περίπτωση.
Θεσπίζεται ποινή φυλάκισης µέχρι δύο ετών, εκτός αν
προβλέπεται από άλλες διατάξεις βαρύτερη ποινή, για
τους προϊσταµένους υπηρεσιών ή επιθεωρητές, διευθυντές επιχειρήσεων ή άλλα πρόσωπα που έχουν εξουσία
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, τα οποία από αµέλεια δεν
αποτρέπουν πρόσωπα που τελούν υπό τις εντολές τους,
από την τέλεση των προαναφερόµενων αδικηµάτων.
δ. Αυστηροποιούνται οι ποινές που επιβάλλονται για
τα αδικήµατα της δωροληψίας και δωροδοκίας δικαστικών λειτουργών (κάθειρξη και χρηµατική ποινή από
15.000 - 150.000 ευρώ).
Στην περίπτωση που διευθυντής επιχείρησης ή πρόσωπο που έχει εξουσία λήψης αποφάσεων ή ελέγχου, από
αµέλεια δεν αποτρέπει πρόσωπα που τελούν υπό τις εντολές ή τον έλεγχό του από την τέλεση προς όφελος
της επιχείρησης της δωροδοκίας πολιτικών αξιωµατούχων, επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι τριών ετών, εκτός αν προβλέπεται βαρύτερη ποινή από άλλες διατάξεις.
ε. Ενσωµατώνονται στον Κώδικα διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας σχετικά µε τα αδικήµατα της εµπορίας επιρροής (µεσάζοντες), καθώς και της δωροληψίας
και δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα και επανακαθορίζονται οι επιβαλλόµενες ποινές. Εν προκειµένω εφαρµόζονται και οι διατάξεις περί δήµευσης.
στ. Προσδιορίζεται η έννοια του υπαλλήλου για την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τα εγκλήµατα περί
την υπηρεσία.
ζ. Ορίζεται ότι µένουν ατιµώρητες συγκεκριµένες πράξεις που συνιστούν το αδίκηµα της δωροδοκίας, εφόσον
οι υπαίτιοι συµβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων διαφθοράς.
(Υποπαράγραφοι ΙΕ 3 — ΙΕ 13)
3. Τροποποιούνται — συµπληρώνονται ορισµένες διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονοµίας (π.δ. 283/1985)
και ειδικότερα :
α. Επιτρέπεται, σε υποθέσεις δωροληψίας και δωροδοκίας κατά τα ανωτέρω, να χαρακτηρίζονται ως µάρτυρες
δηµοσίου συµφέροντος, πρόσωπα που δεν εµπλέκονται
στις εν λόγω πράξεις, εφόσον συµβάλλουν στην αποκάλυψη και τη δίωξη αυτών.
Περαιτέρω ορίζεται ότι, στην περίπτωση που τα εν λόγω πρόσωπα διώκονται για ψευδορκία, ψευδή καταµήνυση, συκοφαντική δυσφήµηση παράβαση υπηρεσιακού απορρήτου ή προσωπικών δεδοµένων, σε σχέση µε τις
προαναφερόµενες υποθέσεις, επιτρέπεται η οριστική αποχή από τη ποινική δίωξη αυτών, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις.
β. Περιγράφονται οι ανακριτικές πράξεις που επιτρέπεται να διενεργούνται για τη διακρίβωση εγκληµάτων
διαφθοράς, εφόσον αυτά δεν τελούνται στο πλαίσιο εγκληµατικής ή τροµοκρατικής οργάνωσης (συγκαλυµµένη έρευνα κ.λπ.).
(Υποπαράγραφοι ΙΕ 14 - ΙΕ 16)
4. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και µεταξύ άλλων προβλέπονται τα
εξής: α. Προσαρµόζονται προς τις ρυθµίσεις του Ποινικού Κώδικα οι διατάξεις του ν. 2225/1994 σχετικά µε την
άρση του απορρήτου.
β. Προβλέπεται η παροχή προστασίας από πιθανολογούµενες πράξεις εκφοβισµού ή αντεκδίκησης σε µάρ-

τυρες δηµοσίου συµφέροντος, καθώς και σε κάθε πρόσωπο που συµβάλλει ουσιωδώς στην αποκάλυψη αξιοποίνων πράξεων δωροδοκίας.
γ. Συµπεριλαµβάνονται η δωροληψία και η δωροδοκία
πολιτικών προσώπων, στα βασικά αδικήµατα για την εφαρµογή του ν. 3691/2008, σχετικά µε την πρόληψη και
την καταστολή της νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες.
δ. Οι διοικητικές κυρώσεις για την ευθύνη νοµικών
προσώπων (διοικητικό πρόστιµο, αναστολή άδειας, αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές κ.λπ.) επιβάλλονται και
στην περίπτωση που τελούνται προς όφελος νοµικού
προσώπου, οι αξιόποινες πράξεις της δωροληψίας και
δωροδοκίας υπαλλήλου, πολιτικών αξιωµατούχων και δικαστικών λειτουργών.
ε. Επανακαθορίζεται η διαδικασία για την υποχρέωση
ενηµέρωσης των αρµοδίων αρχών από τις εισαγγελικές
αρχές σχετικά µε την άσκηση ποινικής δίωξης σε υποθέσεις ευθύνης νοµικών προσώπων στο πλαίσιο του ν.
3691/2008.
στ. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε
κ.υ.α. της διαδικασίας επιβολής και του τρόπου είσπραξης των επιβαλλόµενων κατά τα ανωτέρω προστίµων.
ζ. Οι υπάλληλοι που υπάγονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (ν. 3528/2007) και έχουν χαρακτηρισθεί ως µάρτυρες δηµοσίου συµφέροντος σε υποθέσεις διαφθοράς,
δεν παραλείπονται σε διαδικασίες προαγωγής ούτε υφίστανται άλλη δυσµενή µεταχείριση σε θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης, κατά τη διάρκεια του αναγκαίου για τη
δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης χρόνου.
Παράλληλα, θεσπίζονται ευεργετικές ρυθµίσεις για τα
πρόσωπα που συµβάλλουν στην αποκάλυψη πράξεων
διαφθοράς, για τυχόν ασκούµενη πειθαρχική δίωξη αυτών και παρέχεται προστασία της ανωνυµίας τους κατά
τη διενεργούµενη προκαταρκτική εξέταση υποθέσεων
διαφθοράς.
η. Ενσωµατώνονται στις οργανικές διατάξεις του Σώµατος Δίωξης Οικονοµικού Εγκλήµατος του Υπουργείου
Οικονοµιών, ρυθµίσεις της κείµενης νοµοθεσίας όσον αφορά στους διενεργού µένους από αυτό ελέγχους για
δωροδοκίες αλλοδαπών δηµοσίων λειτουργών στις διεθνείς επιχειρηµατικές συναλλαγές.
θ. Επιβάλλεται ποινή φυλάκισης µέχρι τριών ετών, εκτός αν προβλέπεται άλλη βαρύτερη ποινή, σε όποιον
προβαίνει σε λογιστικά αδικήµατα µε σκοπό τη διευκόλυνση ή συγκάλυψη πράξεων δωροδοκίας.
(Υποπαράγραφοι ΙΕ 14 - ΙΕ 19)
Παράγραφος ΙΣΤ: Διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου.
Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 43 του
ν. 4150/2013 και επανακαθορίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Ρυθµιστικής Αρχής Λιµένων (Ρ.Α.Λ.), η οποία έχει συσταθεί, στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, ως αυτοτελής δηµόσια υπηρεσία µε διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις. Ειδικότερα, οι προτεινόµενες τροποποιήσεις εστιάζονται στα ακόλουθα:
1.α. Επαναπροσδιορίζεται η συγκρότηση της Ρ.Α.Λ., η
οποία αποτελείται από εννέα µέλη, εκ των οποίων ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και δύο Εισηγητές είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. (Σήµερα, σύµφωνα µε τις ανωτέρω τροποποιούµενες διατάξεις, διοικείται από εννεαµελές Διοικητικό Συµβούλιο).
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Προσδιορίζεται ο τρόπος επιλογής των µελών της και
η διάρκεια της θητείας τους, τα οποία απολαµβάνουν
προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους.
Οι αποδοχές του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, των
δύο Εισηγητών και των λοιπών µελών της Ρ.Α.Λ., καθώς
και το ύψος της ηµερήσιας αποζηµίωσης και των δαπανών µετακίνησης αυτών, καθορίζονται µε κ.υ.α., µε την
επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3833/2010.
β. Επανακαθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Αρχής
και η διαδικασία λήψης των αποφάσεων αυτής.
Με π.δ/γµα, ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα σχετικά µε
τις αρµοδιότητες του Προέδρου και του Αντιπροέδρου
της Ρ.Α.Λ., την προσωπική κατάσταση των µελών της,
τις περιπτώσεις έκπτωσης από τη θέση τους, τα ασυµβίβαστα και τους περιορισµούς για την άσκηση των επαγγελµατικών δραστηριοτήτων αυτών κ.λπ.
γ. Προσδιορίζονται, εκ νέου, οι αρµοδιότητες της
Ρ.Α.Λ. µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται: ί) η παρακολούθηση της εφαρµογής των όρων και διατάξεων των
συµβάσεων παραχώρησης στους λιµένες, ii) η τήρηση
των υποχρεώσεων των λιµένων σχετικά µε τις δηµόσιες
συµβάσεις, iii) η παροχή δηµόσιας υπηρεσίας στο λιµενικό τοµέα, iv) η διαµεσολάβηση και επίλυση διαφορών µεταξύ χρηστών και φορέων διαχείρισης κ.λπ.
Η P.A.A. συνεργάζεται µε την Επιτροπή Ανταγωνισµού σε θέµατα ανταγωνισµού κ.λπ.
δ. Καθορίζεται η οργανωτική δοµή της Ρ.Α.Λ. και συγκεκριµένα:
Συνιστάται στην Αρχή Γενική Διεύθυνση, όπου
προΐσταται Γενικός Διευθυντής, η οποία αποτελείται από
δύο Διευθύνσεις µε τα προβλεπόµενα Τµήµατα.
Συνιστάται, επίσης, Γραφείο Νοµικής Υποστήριξης, υπαγόµενο απευθείας στον Πρόεδρο αυτής.
Με π.δ/γµα, καθορίζονται η επιµέρους οργάνωση και η
διάρθρωση των οργανικών µονάδων της Ρ.Α.Λ., οι αρµοδιότητες αυτών, ο τρόπος πρόσληψης ή επιλογής και οι
αρµοδιότητες του Γ ενικού Διευθυντή και των προϊσταµένων των λοιπών οργανικών µονάδων, τα προσόντα
του προσωπικού της, η κατανοµή τους σε κλάδους και ειδικότητες κ.λπ.
ε. Ρυθµίζονται θέµατα στελέχωσης της Ρ.Α.Λ. και
προσδιορίζονται οι θέσεις του προσωπικού αυτής. Ειδικότερα:
Συνιστώνται, συνολικά, σαράντα δύο (42) θέσεις προσωπικού, ήτοι: ί) τριάντα πέντε (35) θέσεις µόνιµου και
µε σύµβαση εργασίας ι.δ.α.χ. προσωπικού (25 θέσεις Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού και 10 θέσεις Διοικητικού Προσωπικού) ίί) τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων µε έµµισθη εντολή,
iii) δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών ως µετακλητών
υπαλλήλων που επικουρούν τον Πρόεδρο και ίν) δύο (2)
θέσεις Δηµοσιογράφων.
Παρέχεται η δυνατότητα αύξησης των ανωτέρω θέσεων, µε το προαναφερόµενο π.δ/γµα, ο συνολικός αριθµός των οποίων δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα
(50).
Η πλήρωση των προαναφερόµενων θέσεων γίνεται µε:
ί) διορισµό ή πρόσληψη, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία (ν.2190/1994), ίί) µετάταξη ή απόσπαση µόνιµων ή
µε σύµβαση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλων του Δηµοσίου,
ν.π.δ.δ. ή του ευρύτερου Δηµόσιου τοµέα, καθώς και νοµικών προσώπων εποπτευόµενων από το Υπουργείο
Ναυτιλίας και Αιγαίου (Οργανισµοί Λιµένων Α.Ε.).

Μετάταξη ή απόσπαση διενεργείται µε υπουργική απόφαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(Σήµερα, προβλέπεται η τοποθέτηση πολιτικών υπαλλήλων του ΥΝΑ, ως διοικητικό προσωπικό αυτής.)
στ. Τέλος, επαναλαµβάνονται διατάξεις τις ισχύουσας
νοµοθεσίας, σχετικά µε τους πόρους της Ρ.Α.Λ., καθώς
και λοιπά οικονοµικής φύσεως θέµατα αυτής.
(Υποπαράγραφος ΣΤ1)
2. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται επιµέρους διατάξεις του ν.2932/2001 αναφορικά µε τη διαδικασία τακτικής δροµολόγησης πλοίων και τις προϋποθέσεις διακοπής εκτέλεσης δροµολογίων και µεταξύ άλλων, ορίζεται
ότι, η ανώτατη τιµολόγηση της παρεχόµενης υπηρεσίας
δεν περιλαµβάνεται στο περιεχόµενο της σχετικής δήλωσης που υποβάλουν οι πλοιοκτήτες προς το αρµόδιο
Υπουργείο.
(Υποπαράγραφος ΙΣΤ2)
ΑΡΘΡΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
Παράγραφος Α: Τροποποιήσεις ν.3864/2010 «Περί ιδρύσεως Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας».
Τροποποιούνται και συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3864/2010 σχετικά µε το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (ΤΧΣ) στα εξής, κυρίως σηµεία:
1.α. Αναδιατυπώνεται ο σκοπός του Ταµείου, που είναι
η συνεισφορά στη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος, προς χάριν του δηµοσίου συµφέροντος και εξειδικεύονται τα µέσα επίτευξης
του σκοπού αυτού. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι το
Ταµείο διασφαλίζει την τήρηση των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων.
β. Στο σκοπό του Ταµείου δεν εντάσσονται η παρακολούθηση και ο έλεγχος των πράξεων και αποφάσεων
των οργάνων της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων και τα µέλη των συλλογικών οργάνων του δεν έχουν καµία εξουσία ή αρµοδιότητα ως προς πράξεις ή
παραλείψεις των οργάνων που έχουν την ευθύνη διεξαγωγής της ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων.
(Υποπαράγραφος Α1)
2. α. Επανακαθορίζονται οι διαδικασίες ενεργοποίησης του ΤΧΣ και εξειδικεύεται τι πρέπει να περιλαµβάνει
το σχέδιο αναδιάρθρωσης του πιστωτικού ιδρύµατος,
που ζητά κεφαλαιακή ενίσχυση. Το ΤΧΣ παρέχει την εν
λόγω ενίσχυση, κατόπιν της έγκρισης του σχεδίου αναδιάρθρωσης ή του τροποποιηθέντος σχεδίου αναδιάρθρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, µόνο εφόσον η
Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου που προβλέπεται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6α του ν. 3864/2010 (το
οποίο προστίθεται µε τον υπό ψήφιση νόµο) έχει δηµοσιευθεί.
β. Με το ανωτέρω άρθρο 6 προβλέπονται, κυρίως, τα
ακόλουθα:
Εφόσον τα εθελοντικά µέτρα που προβλέπονται στο
σχέδιο αναδιάρθρωσης αποτύχουν να καλύψουν το συνολικό κεφαλαιακό έλλειµµα του πιστωτικού ιδρύµατος,
όπως αυτό έχει προσδιορισθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, και εφόσον η εφαρµογή των µέτρων του άρθρου
8 ή και του άρθρου 63Β του ν. 3601/2007 είναι δυνατό να
προκαλέσει σηµαντικές παρενέργειες στην οικονοµία µε
αρνητικές συνέπειες στους πολίτες, και προκειµένου η
οποιαδήποτε κρατική ενίσχυση να είναι η µικρότερη δυνατή µε Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου, κατόπιν
σχετικής εισήγησης από την Τράπεζα της Ελλάδος, απο-
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φασίζεται η υποχρεωτική εφαρµογή των οριζόµενων µέτρων, προς το σκοπό της κατανοµής του υπολοίπου του
κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος
στους κατόχους τίτλων κεφαλαίου και υποχρεώσεων
µειωµένης εξασφάλισης, όπως κρίνεται κάθε φορά αναγκαίο. Η κατανοµή ολοκληρώνεται µε τη δηµοσίευση της
ως άνω ΠΥΣ στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης.
Η ανωτέρω κατανοµή, µε την προβλεπόµενη επιφύλαξη, γίνεται σύµφωνα µε την ακόλουθη σειρά: αα) κοινές
µετοχές, ββ) αν χρειάζεται, προνοµιούχες µετοχές και
άλλοι τίτλοι που προσµετρώνται στα ίδια κεφάλαια κατηγορίας 1 και γγ) αν χρειάζεται, όλες οι λοιπές υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης.
Κατ’ εξαίρεση, και υπό την προϋπόθεση προηγούµενης
θετικής απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ανωτέρω µέτρα µπορεί να µην εφαρµόζονται είτε συνολικά
είτε σε σχέση µε συγκεκριµένους τίτλους, σε περίπτωση
που το Υπουργικό Συµβούλιο κρίνει, κατόπιν εισήγησης
από την Τράπεζα της Ελλάδος, ότι, τα µέτρα αυτά δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο τη χρηµατοπιστωτική σταθερότητα, ή η εφαρµογή αυτών δύναται να οδηγήσει σε
δυσανάλογα αποτελέσµατα, όπως στην περίπτωση που
η κεφαλαιακή ενίσχυση που πρόκειται να παρασχεθεί από το Ταµείο είναι µικρή σε σχέση µε το σταθµισµένο έναντι κινδύνων ενεργητικό του πιστωτικού ιδρύµατος,
ή/και ένα σηµαντικό µέρος του κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος έχει καλυφθεί µέσω του ιδιωτικού τοµέα. Η τελική εκτίµηση των ανωτέρω κινδύνων εναπόκειται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία κρίνει κατά περίπτωση.
Οι κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή
δικαιούχοι άλλων απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης
του πιστωτικού ιδρύµατος, περιλαµβανοµένων και αυτών υπέρ των οποίων έχουν, άµεσα ή έµµεσα, παρασχεθεί εγγυήσεις από το πιστωτικό ίδρυµα, που κατατάσσονται ως υποχρεώσεις µειωµένης εξασφάλισης του πιστωτικού ιδρύµατος το οποίο υπόκειται στα µέτρα ανακεφαλαιοποίησης, δε θα πρέπει, κατόπιν της εφαρµογής
των µέτρων αυτών, να βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµική θέση συγκριτικά µε τη θέση στην οποία θα βρίσκονταν στην περίπτωση που το εν λόγω ίδρυµα τίθετο
εναλλακτικά σε ειδική εκκαθάριση. Στην περίπτωση κατά
την οποία η προηγούµενη αρχή δεν τηρηθεί, οι ανωτέρω
κάτοχοι τίτλων κεφαλαίου ή δικαιούχοι άλλων υποχρεώσεων µειωµένης εξασφάλισης έχουν το δικαίωµα να αποζηµιωθούν από το Δηµόσιο, εφόσον αποδείξουν ότι η
οφειλόµενη στην εφαρµογή των υποχρεωτικών µέτρων
ζηµία τους είναι µεγαλύτερη από αυτή που θα είχαν υποστεί στην περίπτωση θέσης του πιστωτικού ιδρύµατος σε
ειδική εκκαθάριση. Σε κάθε περίπτωση, η αποζηµίωση
δεν µπορεί να υπερβεί τη διαφορά µεταξύ της αξίας των
απαιτήσεων µετά την εφαρµογή των εν λόγω µέτρων και
της αξίας των απαιτήσεων σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται µε τον υπό ψήφιση νόµο.
(Υποπαράγραφοι Α2 και A3)
3. Τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 3864/2010, σχετικά
µε τη χορήγηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης και την έκδοση µετοχών και προβλέπεται ότι:
α. Το ΤΧΣ συµµετέχει στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης αποκλειστικά προς το σκοπό της κάλυψης του
κεφαλαιακού ελλείµµατος του πιστωτικού ιδρύµατος, όπως έχει προσδιορισθεί µε την επιστολή της Τράπεζας
της Ελλάδας και µόνο µέχρι το ύψος του εναποµείναντος ποσού µετά την εφαρµογή των εθελοντικών µέ-

τρων, που περιγράφονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης
του πιστωτικού ιδρύµατος, των υποχρεωτικών µέτρων
του νέου άρθρου 6α του ν. 3864/2010 και µετά από οποιαδήποτε τυχόν συµµετοχή επενδυτών του ιδιωτικού τοµέα .
β. Το Ταµείο δύναται να ασκεί, να διαθέτει ή να παραιτείται των δικαιωµάτων του προτίµησης σε περιπτώσεις
αύξησης µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοσης υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων των πιστωτικών ιδρυµάτων που αιτούνται την παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης.
γ. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου
2 του άρθρου 14 του ν. 2190/20 περί ανωνύµων εταιριών,
η τιµή κάλυψης των µετοχών ή των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων χρηµατοοικονοµικών µέσων
από το Ταµείο ορίζεται µε απόφαση του Γενικού Συµβουλίου. Η απόφαση του Γενικού Συµβουλίου βασίζεται, µεταξύ άλλων, σε δύο εκθέσεις αποτίµησης, που διενεργούνται από δύο ανεξάρτητους χρηµατοοικονοµικούς
συµβούλους, οι οποίοι διαθέτουν κύρος και εµπειρία σε
αντίστοιχα θέµατα και ειδικότερα σε αποτιµήσεις πιστωτικών ιδρυµάτων. Η απόφαση λαµβάνεται µε απαρτία 2/3
και πλειοψηφία 2/3 των µελών του και λαµβάνει υπόψη
της τις επικρατούσες συνθήκες της αγοράς και το σκοπό
του Ταµείου. Η απόφαση του Γενικού Συµβουλίου κοινοποιείται στο όργανο του πιστωτικού ιδρύµατος που είναι
αρµόδιο για τον καθορισµό της τιµής διάθεσης των µετοχών ή των υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή άλλων µετατρέψιµων χρηµατοοικονοµικών µέσων. Δεν επιτρέπεται η διάθεση νέων µετοχών στον ιδιωτικό τοµέα
σε τιµή κατώτερη της τιµής κάλυψης αυτών από το Ταµείο στο πλαίσιο της ίδιας έκδοσης. Η τιµή διάθεσης
στον ιδιωτικό τοµέα δύναται να είναι χαµηλότερη της τιµής προηγούµενων καλύψεων µετοχών από το Ταµείο, ή
της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής.
(Υποπαράγραφος Α4)
4. Αντικαθίσταται το άρθρο 7α του ν. 3864/2010, σχετικά µε τα
δικαιώµατα ψήφου του Ταµείου. Συγκεκριµένα προβλέπεται ότι ασκεί χωρίς περιορισµούς τα δικαιώµατα
ψήφου που αντιστοιχούν στις µετοχές που αναλαµβάνει
στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης, ενώ οι περιορισµοί
που ίσχυαν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που αντικαθίστανται, ισχύουν µόνο για: α) τις µετοχές ως προς τις οποίες τύγχαναν εφαρµογής οι εν λόγω περιορισµοί, σύµφωνα µε τα προϊσχύοντα, κατά το χρόνο της ανάληψης των
µετοχών από το Ταµείο και β) τις µετοχές που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο κεφαλαιακής ενίσχυσης κατά το
χρόνο ισχύος των προϊσχυουσών διατάξεων, αλλά ως
προς τις οποίες οι εν λόγω περιορισµοί δεν ίσχυσαν λόγω της µη επίτευξης του απαιτούµενου ποσοστού συµµετοχής του ιδιωτικού τοµέα. Οι εν λόγω περιορισµοί
στα δικαιώµατα ψήφου του Ταµείου θα ισχύουν υπό την
προϋπόθεση ότι η ιδιωτική συµµετοχή στην πρώτη µετά
την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου αύξηση µετοχικού κεφαλαίου είναι τουλάχιστον ίση µε το 50%.
(Υποπαράγραφος Α5)
5. Τροποποιείται και συµπληρώνεται το άρθρο 8 του
ν. 3864/2010, σχετικά µε τη διάθεση των µετοχών των
πιστωτικών ιδρυµάτων που κατέχει το ΤΧΣ. Ειδικότερα:
α. Με απόφαση του Ταµείου καθορίζεται ο τρόπος και
η διαδικασία διάθεσης του συνόλου ή µέρους των µετοχών πιστωτικού ιδρύµατος που κατέχει το Ταµείο, το αργότερο εντός πενταετίας από τη συµµετοχή του στην
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αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου. Η διάθεση µπορεί να
γίνεται τµηµατικά ή άπαξ, κατά την κρίση του Ταµείου, υπό την προϋπόθεση ότι οι µετοχές διατίθενται εντός των
ανωτέρω χρονικών ορίων και σε συµµόρφωση µε τους
κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις. Η διάθεση των µετοχών δε δύναται να γίνει προς επιχείρηση η οποία ανήκει άµεσα ή έµµεσα στο κράτος σύµφωνα µε την κείµενη
νοµοθεσία. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών κατόπιν εισηγήσεως του Ταµείου, µπορούν να παραταθούν
οι εν λόγω προθεσµίες.
Προκειµένου να λάβει την ανωτέρω απόφαση το Γ ενικό Συµβούλιο του Ταµείου λαµβάνει έκθεση από ένα ανεξάρτητο χρηµατοοικονοµικό σύµβουλο, ο οποίος διαθέτει διεθνώς αναγνωρισµένο κύρος και πείρα σε αντίστοιχα θέµατα Η έκθεση συνοδεύεται από αναλυτικό
χρονοδιάγραµµα διάθεσης των µετοχών. Στην έκθεση αιτιολογούνται επαρκώς οι προϋποθέσεις και ο τρόπος
διάθεσης των µετοχών καθώς και οι απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την τήρηση του χρονοδιαγράµµατος,
β. Η διάθεση δύναται να πραγµατοποιείται µε πώληση
µετοχών του πιστωτικού ιδρύµατος στο κοινό ή σε συγκεκριµένο(ους) επενδυτή(ες) ή οµάδα επενδυτών ϊ) µέσω ανοιχτού διαγωνισµού ή µέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιλεγµένους επενδυτές, ϊϊ) µε
χρηµατιστηριακές εντολές,
iii) µε δηµόσια προσφορά µετοχών µε αντάλλαγµα µετρητών ή µε ανταλλαγή άλλων κινητών αξιών και ϊν) µε
τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (book building).
γ. Το Ταµείο δύναται να µειώνει την συµµετοχή του
στα πιστωτικά ιδρύµατα µέσω αύξησης του µετοχικού
κεφαλαίου των πιστωτικών ιδρυµάτων, δια της παραίτησης από την άσκηση ή δια της διάθεσης των δικαιωµάτων προτίµησης που του αναλογούν.
δ. Η τιµή διάθεσης των µετοχών από το Ταµείο στις
περιπτώσεις της παραγράφου 2 και η ελάχιστη τιµή κάλυψης των µετοχών από τους ιδιώτες επενδυτές στις
περιπτώσεις της πώλησης ορίζονται από το Γ ενικό Συµβούλιο του Ταµείου. Οι οριζόµενες τιµές διάθεσης ή κάλυψης, δύνανται να είναι χαµηλότερες της τιµής κτήσης
των µετοχών από το Ταµείο ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής.
ε. Καθορίζονται οι δυνατότητες του Ταµείου, σε περίπτωση που µετοχές του πιστωτικού ιδρύµατος αναλαµβάνονται από συγκεκριµένο επενδυτή ή από οµάδα επενδυτών ή επέλθει µείωση της συµµετοχής του Ταµείου υπέρ συγκεκριµένου επενδυτή ή οµάδας επενδυτών.
στ. Με Πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου καθορίζεται
η µεθοδολογία της ανταλλαγής παραστατικών τίτλων δικαιωµάτων που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το άρθρο 3
της ΠΥΣ 38/2012 και της προσαρµογής των όρων και
προϋποθέσεών τους, σε περίπτωση αύξησης της ονοµαστικής αξίας της µετοχής µε µείωση του συνολικού αριθµού των παλαιών µετοχών (reverse split), διάσπασης των
παλαιών µετοχών µε αναλογία που θα αποφασισθεί από
το πιστωτικό ίδρυµα, και προσαρµογής της ονοµαστικής
αξίας της νέας µετοχής (split), καθώς και αύξησης του
µετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του δικαιώµατος
προτίµησης των παλαιών µετόχων. Στην περίπτωση αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου χωρίς κατάργηση του
δικαιώµατος προτίµησης η προσαρµογή µπορεί να γίνει
µόνο στην τιµή εξάσκησης των δικαιωµάτων που ενσωµατώνονται στους παραστατικούς τίτλους.
(Υποπαράγραφος Α6)

6. α. Αυξάνονται κατά δύο (από 7 σε 9) τα µέλη του Γ
ενικού Συµβουλίου του ΤΧΣ. Ως µέλη αυτού ή της Εκτελεστικής Επιτροπής δεν δύνανται να επιλεγούν και όσοι
έχουν διατελέσει υπάλληλοι ή σύµβουλοι πιστωτικών ιδρυµάτων εποπτευοµένων από την Τράπεζα της Ελλάδος ή κατέχουν µετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτουν χρηµατοοικονοµική συµµετοχή, που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο τέτοιου ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ ή ανώτερης κατά τα τελευταία τρία (3) έτη πριν την τοποθέτησή τους. Επίσης
είναι ασυµβίβαστη η ιδιότητα του µέλους του Γενικού
Συµβουλίου ή της Εκτελεστικής Επιτροπής µε την ιδιότητα προσώπου που κατέχει µετοχές τέτοιου χρηµατοπιστωτικού ιδρύµατος αξίας εκατό χιλιάδων (100.000) ή άνω ή διαθέτει χρηµατοοικονοµική συµµετοχή που συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε το µετοχικό κεφάλαιο του ως άνω ιδρύµατος για ισόποσο ποσό εκατό χιλιάδων
(100.000) ευρώ ή άνω.
β. Αναδιατυπώνονται οι αρµοδιότητες του Γενικού
Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, µεταξύ
των οποίων προβλέπεται και η αρµοδιότητά του πρώτου
να εγκρίνει τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις απασχόλησης του προσωπικού του Ταµείου, συµπεριλαµβανοµένης της πολιτικής αµοιβών, κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νοµοθεσίας.
γ. Τροποποιούνται διατάξεις για τη διαδικασία σύγκλισης του Γενικού Συµβουλίου και ορίζεται ότι αυτό τελεί
σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον 5 (από 4
που ισχύει) µέλη του, ενώ οι συνεδριάσεις του είναι εµπιστευτικές.
δ. Από 30.3.2014 προβλέπεται ότι, το ΤΧΣ εγκρίνει και
τις τριµηνιαίες (πέρα από τις ετήσιες που ισχύει) οικονοµικές καταστάσεις των πιστωτικών ιδρυµάτων στο µετοχικό κεφάλαιο των οποίων συµµετέχει ή τα οποία χρηµατοδοτεί.
ε. Οι διατάξεις των παραγράφων 4,5 και 6 του άρθρου
2 του ν.4111/2013 (µε το οποίο θεσπίστηκαν για όλους
του Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης δηµοσιονοµικοί κανόνες, όπως υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους µηνιαίου προγράµµατος εκτέλεσης του προϋπολογισµού, περικοπή του ποσού κατά το οποίο η αρνητική απόκλιση εσόδων και υποχρεώσεων υπερβαίνει το 10%
των τριµηνιαίων δηµοσιονοµικών στόχων κ.λπ.) δεν εφαρµόζονται για το ΤΧΣ.
στ. Αναδιατυπώνεται διάταξη, σύµφωνα µε την οποία,
οι αποφάσεις του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, εφόσον λαµβάνονται σύµφωνα µε τον ν.
3864/2010, θεωρούνται σύµφωνες µε το σκοπό του Ταµείου και το δηµόσιο συµφέρον, επωφελείς και συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµόσιο και υπηρετούσες τη χρηστή διαχείριση της περιουσίας του Ταµείου, όσον αφορά την αστική ευθύνη των µελών του Γ
ενικού Συµβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής καθώς
και του προσωπικού του Ταµείου, έναντι τρίτων και έναντι του Ελληνικού Δηµοσίου.
Ορίζεται, όµως, ότι η διάταξη αυτή δεν απαλλάσσει
τους ανωτέρω από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταµείου. Εφόσον το Γενικό Συµβούλιο έχει σχηµατίσει ισχυρή
άποψη, ότι οποιοδήποτε µέλος του Γενικού Συµβουλίου
ή της Εκτελεστικής Επιτροπής έχει εκτελέσει καλόπιστα
τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του σκοπού του Ταµείου,
τότε αυτό µπορεί να καλύψει τη χρηµατική δαπάνη για οποιεσδήποτε νοµικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα, στα
οποία υποχρεώθηκε το µέλος αυτό λόγω νοµικών ενερ-
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γειών εναντίον του, και να του καταβάλει τα σχετικά ποσά. Στην περίπτωση που δυνάµει οριστικής απόφασης,
το µέλος αυτό καταδικασθεί από αστικό ή ποινικό δικαστήριο κάθε βαθµού, τότε το Ταµείο αναζητεί και λαµβάνει από το µέλος αυτό τις χρηµατικές καταβολές.
ε. Τίθενται µεταβατικές διατάξεις για την εφαρµογή
των ανωτέρω και καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων
1 και 2 της ΠΥΣ 38/2012, µε τις οποίες ρυθµίζονται θέµατα ανάληψης µετοχών και υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών από το ΤΧΣ.
(Υποπαράγραφοι Α7 και Α8)
Παράγραφος Β: Ρυθµίσεις Ταµείου Παρακαταθηκών
και Δανείων.
Προβλέπεται ότι, ο κλάδος εµπορικών δραστηριοτήτων του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, έως την
οριστική αποµείωση του χαρτοφυλακίου του συνεχίζει
τη δραστηριότητα του αποκλειστικά για τις υφιστάµενες
χρηµατοοικονοµικές δραστηριότητες µε τους ήδη υφιστάµενους, κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου, συναλλασσόµενους του Ταµείου, χωρίς δυνατότητα χορήγησης νέων δανείων προς αυτούς από αυτό τον
κλάδο ούτε αποδοχής οποιωνδήποτε νέων καταθέσεων,
µε την εξαίρεση της ανανέωσης των ήδη υφιστάµενων.
(Παράγραφος Β)
Παράγραφος Γ: Ρυθµίσεις Τράπεζας της Ελλάδος.
Εισάγεται εξαίρεση από τον κανόνα «µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις» για τις προσλήψεις του προσωπικού της Τράπεζας της Ελλάδος. Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα ανήκει αποκλειστικά η αρµοδιότητα για τη στελέχωση των υπηρεσιών της.
(Παράγραφος Γ)
ΑΡΘΡΟ ΤΡΙΤΟ
Παράγραφος Α: Τροποποίηση διατάξεων ΚΕΑΕ.
Τροποποιείται και συµπληρώνεται ο Κώδικας Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ-ν.δ.356/1974), στα εξής
σηµεία:
Δε λαµβάνονται αναγκαστικά µέτρα (κατάσχεση ακινήτων και κατάσχεση κινητών) όταν το συνολικό ύψος
του χρέους του οφειλέτη υπολείπεται των 500 ευρώ. Κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί, µέχρι την προηγούµενη
της έναρξης ισχύος του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου σε
βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές µικρότερες του
ανωτέρω ποσού, αίρονται µετά από αίτηση του οφειλέτη.
Δεν επιβάλλεται κατάσχεση στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων για απαιτήσεις που υπολείπονται των 50 ευρώ
και εφόσον επιβληθεί το ποσό δεν αποδίδεται, ούτε υποβάλλεται η σχετική δήλωση του άρθρου 32 του ΚΕΔΕ.
Αυξάνεται, από τα 1.000 στα 1.500 ευρώ, το ακατάσχετο όριο για µισθούς, συντάξεις και ασφαλιστικά βοηθήµατα που καταβάλλονται περιοδικά. Κατασχέσεις που
έχουν επιβληθεί µέχρι την προηγούµενη ηµέρα ισχύος
των διατάξεων αυτών, σε βάρος των οφειλετών περιορίζονται µετά από αίτηση τους.
Ακατάσχετες είναι και οι καταθέσεις σε πιστωτικά ιδρύµατα (σε ατοµικό ή κοινό λογαριασµό) µέχρι του ποσού των 1.500 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο και σε ένα µόνο πιστωτικό ίδρυµα. Για την εφαρµογή της ρύθµισης αυτής απαιτείται η γνωστοποίηση από το φυσικό
πρόσωπο ενός µοναδικού λογαριασµού, µε δήλωσή του
στο πληροφοριακό σύστηµα της Φορολογικής Διοίκησης. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Ε-

σόδων ρυθµίζονται θέµατα για την εφαρµογή της.
Ειδικά για κατασχέσεις απαιτήσεων στα χέρια πιστωτικών ιδρυµάτων, η σχετική δήλωση των τελευταίων προς
τον εκδότη του κατασχετηρίου εγγράφου, υποβάλλεται
µέσα σε 8 ηµέρες από την επίδοσή του.
(Παράγραφος Α) Παράγραφος Β: Τροποποιήσεις Διατάξεων Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις του
Κώδικα Φ.Π.Α. (ν.2859/2000 όπως ισχύει) που διέπουν τη
λειτουργία του επαγγέλµατος του αγρότη. Ειδικότερα,
µεταξύ άλλων, προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Οι αγρότες φυσικά πρόσωπα που δεν ασκούν άλλη
δραστηριότητα για την οποία υποχρεούνται στην τήρηση
βιβλίων και έκδοση στοιχείων, σύµφωνα µε τη φορολογική νοµοθεσία, υποβάλλουν µόνο εκκαθαριστική δήλωση
Φ.Π.Α.
β. Προβλέπεται ότι, για την υπαγωγή των αγροτών στο
ειδικό καθεστώς του ανωτέρω νόµου (επιστροφή Φ.Π.Α.)
θα πρέπει αυτοί, κατά την προηγούµενη διαχειριστική
περίοδο να έχουν πραγµατοποιήσει ακαθάριστα έσοδα
από την πώληση αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
και την παροχή αγροτικών υπηρεσιών κατώτερα των δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ και να δικαιούνται να
λάβουν δικαιώµατα ενιαίας ενίσχυσης κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, υπό την οριζόµενη επιφύλαξη.
γ. Ορίζεται ότι, στην περίπτωση υποχρεωτικής ένταξης στο κανονικό καθεστώς απόδοσης του φόρου, λόγω
µη πλήρωση των αναφερόµενων κριτηρίων, για ένταξη
στο ειδικό καθεστώς, ο αγρότης υποχρεούται στην υποβολή δήλωσης µεταβολής εντός δέκα (10) ηµερών από
την έναρξη της διαχειριστικής περιόδου. Ειδικά για την
πρώτη εφαρµογή, η εν λόγω δήλωση υποβάλλεται έως
15-4-2014 για τους υπόχρεους τήρησης διπλογραφικών
βιβλίων και έως 20-5-2014 για τους υπόχρεους τήρησης
απλογραφικών βιβλίων.
δ. Μεταβάλλεται το όργανο (ο Γενικός Γραµµατέας
Δηµοσίων Εσόδων αντί του Υπουργού Οικονοµικών που
είναι σήµερα) έκδοσης των αποφάσεων, σχετικά µε τη
ρύθµιση θεµάτων εφαρµογής του ειδικού καθεστώτος απόδοσης Φ.Π.Α. που διέπει τους αγρότες.
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν
να ορίζονται οι αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις,
ως φορείς που µεσολαβούν στην υποβολή των αιτήσεων
επιστροφής και γενικά στη διαδικασία επιστροφής του
φόρου, καθώς και η αµοιβή τους για τις υπηρεσίες τους
αυτές. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να αναπροσαρµόζεται η ανωτέρω αµοιβή.
(Υποπαράγραφος Β1)
2. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται, επίσης, διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Στοιχείων. Ειδικότερα:
α. Επανακαθορίζεται το καθεστώς απόσβεσης των δαπανών απόκτησης άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων.
β. Προβλέπεται όµοια φορολογική µεταχείριση µε τις
αντίστοιχες ελληνικές δικηγορικές εταιρείες και για τις
δικηγορικές εταιρείες που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα, ως παράρτηµα δικηγορικής εταιρείας, που είναι εγκατεστηµένη και λειτουργεί νόµιµα
σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για εισοδήµατα που αποκτούν στην Ελλάδα.
γ. Απαλλάσσονται του φόρου πολυτελείας τα εγχωρίως παραγόµενα γουνοποιητικά προϊόντα που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας µεταξύ των ε-
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πιχειρήσεων.
δ. Η επιβαλλόµενη εισφορά ποσοστού 5% επί του συνόλου των ετήσιων ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ, για
την ενίσχυση των ασθενέστερων ΚΤΕΛ, καθώς και για
την ανανέωση των λεωφορείων και την υλοποίηση έργων υποδοµής αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ, δεν υπολογίζεται ως φορολογητέο εισόδηµα.
(Υποπαράγραφος Β2)
3. Ρυθµίζονται θέµατα του Κώδικα Φ.Π.Α. (ν. 2859/
2000, όπως ισχύει) σχετικά µε την καταβολή του και τα
αποδεικτικά καταβολής. Συγκεκριµένα:
α. Μεταβάλλεται το ύψος καταβολής της διαφοράς
φόρου που προκύπτει από τις οριζόµενες δηλώσεις
Φ.Π.Α. (περιοδική, εκκαθαριστική). Συγκεκριµένα ορίζεται σε τριάντα (30) ευρώ, από τρία (3) που είναι σήµερα,
το ποσό της διαφοράς φόρου, προκειµένου, είτε να καταβληθεί στο Δηµόσιο, είτε να µεταφερθεί, για καταβολή
στην επόµενη φορολογική περίοδο, είτε να µεταφερθεί
για έκπτωση ή επιστροφή.
Ειδικά για εµπρόθεσµη περιοδική δήλωση και µε την
προϋπόθεση ότι το οφειλόµενο ποσό υπερβαίνει το ποσό ύψους εκατό (100) ευρώ, ο υποκείµενος στο φόρο
µπορεί να επιλέξει την καταβολή του οφειλόµενου ποσού σε δύο (2) ισόποσες δόσεις, χωρίς την επιβολή οποιασδήποτε προσαύξησης, σε περίπτωση ληξιπρόθεσµης καταβολής τους. (Σήµερα η µη εµπρόθεσµη καταβολή της δεύτερης δόσης επιβαρύνεται µε προσαύξηση
ποσοστού 2% επί του οφειλόµενου ποσού),
β. Καθορίζεται η προθεσµία καταβολής του Φ.Π.Α.
γ. Οι παραπάνω ρυθµίσεις ισχύουν για δηλώσεις που
υποβάλλονται από 1- 1 -2014 και εφεξής.
(Υποπαράγραφος Β3)
Παράγραφος Γ: θέµατα Φορολογία Κεφαλαίου.
Ρυθµίζονται θέµατα Φορολογίας Κεφαλαίου. Συγκεκριµένα: α. Προβλέπεται ότι, η µνηµόνευση, επισύναψη
ή προσκόµιση του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. δεν απαιτείται στη µονοµερή εξάλειψη υποθήκης ή στην άρση κατάσχεσης.
β. Η οριζόµενη διαδικασία, σχετικά µε τη σύνταξη συµβολαιογραφικού εγγράφου και πριν την εξόφληση του
ΕΝΦΙΑ, εφαρµόζεται ανάλογα και στις συµβολαιογραφικές πράξεις εγγραφής υποθήκης για διασφάλιση χορηγούµενου δανείου από πιστωτικό ίδρυµα. Ο συµβολαιογράφος υποχρεούται, επί ποινή ακυρότητας του συµβολαίου, να αποδώσει τον αναλογούντα φόρο µέσα σε αποκλειστική προθεσµία τριών (3) εργάσιµων ηµερών από
την εκταµίευση του δανείου και όχι αργότερα από τρεις
(3) µήνες από τη σύνταξη του συµβολαιογραφικού εγγράφου.
γ. Απαλλάσσονται, από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. για τα έτη 2014
και 2015, ακίνητα τα οποία βρίσκονται εντός της νήσου
Κεφαλληνίας και των νοµών Φθιώτιδας και Φωκίδας και
έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από τους σεισµούς του Ιανουαρίου 2014 και Αυγούστου 2013 αντίστοιχα.
Με απόφαση του Γ ενικού Γ ραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, καθορίζονται τα δικαιολογητικά και η διαδικασία χορήγησης της απαλλαγής.
Παράγραφος Α: Φορολογικές και Τελωνειακές Ρυθµίσεις σγετικά µε τα οχήµατα.
1.α. Επεκτείνεται το υφιστάµενο καθεστώς, σχετικά

µε τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
για τον προσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος
φυσικών προσώπων και σε κάθε αυτοκίνητο του οποίου η
παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, αντί αποκλειστικά
στην Ελλάδα που ισχύει.
Η ρύθµιση αυτή ισχύει από το οικονοµικό έτος 2014
και εφεξής,
β. Εξαιρούνται από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ιδιωτικής
χρήσης µε παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους σε χώρα της ΕΕ/ΈΟΧ.
(Σήµερα αφορά αυτοκίνητα της συγκεκριµένης κατηγορίας που έχουν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά αποκλειστικά και µόνο στην Ελλάδα).Η διάταξη αυτή ισχύει για
το οικονοµικό έτος 2014 και για εισοδήµατα που αποκτώνται από 1η Ιανουαρίου 2014 και επόµενα.
(Υποπαράγραφος Δ1)
2. α. Ειδικά για το έτος 2014 γίνονται δεκτές, µε την επιφύλαξη παντός νοµίµου δικαιώµατος του Δηµοσίου, οι
αιτήσεις για χορήγηση των απαλλαγών του άρθρου 1
του ν.490/1976 (τέλος ταξινόµησης, τέλη κυκλοφορίας
κ.λπ.), µε µόνη προϋπόθεση ο αϊτών να έχει υποβάλει
σχετικό αίτηµα παραποµπής στα Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) για την έκδοση ιατρικής βεβαίωσης
το έτος 2013 ή στην Ανωτάτη Στρατιωτική Υγειονοµική
Επιτροπή (ΑΣΥΕ) το έτος 2014. Αν, όµως, µε βάση τη
σχετική γνωµάτευση του ΚΕΠΑ ή της ΑΣΥΕ, ο αϊτών δεν
δικαιούται τις προαναφερόµενες απαλλαγές, τότε επιβάλλονται σ’ αυτόν, χωρίς πρόστιµα και προσαυξήσεις,
όλοι οι υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων δασµοί, φόροι, εισφορές, δικαιώµατα και τέλη ταξινόµησης και κυκλοφορίας.
β. Επαναδιατυπώνεται η εξουσιοδότηση για την αντιστοίχηση των παθήσεων για τις προαναφερόµενες απαλλαγές, µε τα ποσοστά αναπηρίας των ΚΕΠΑ και ΑΣΥΕ.
γ. Αποδεσµεύονται τελωνειακό, εντός προθεσµίας ενός (1) έτους από την ηµεροµηνία θανάτου του δικαιούχου προσώπου, τα επιβατικά αυτοκίνητα που έχουν παραληφθεί µε απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης, βάσει
των διατάξεων, για τα άτοµα µε αναπηρίες και συνέπεια
θανάτου αυτών περιέρχονται στους νόµιµους κληρονόµους τους.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ειδικά αιτιολογηµένες,
η ανωτέρω προθεσµία µπορεί να παραταθεί για έξι (6) επιπλέον µήνες.
(Υποπαράγραφος Δ2)
3. Συµπληρώνονται διατάξεις της αριθµ. πρωτ.
Δ247/13/6-4-1988 ΑΥΟ µε την υπαγωγή στο καθεστώς
της προσωρινής εισαγωγής µεταφορικών µέσων ιδιωτικής χρήσης υπό τους οριζόµενους όρους και προϋποθέσεις (απαλλαγή από την είσπραξη των αναλογούντων
δασµών και λοιπών φόρων) και προσώπων µε συνήθη κατοικία στην Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και χρησιµοποιούν
στη χώρα µας επιβατικό όχηµα ταξινοµηµένο στο άλλο
κράτος µέλος, στο όνοµα εταιρείας που εδρεύει σε αυτό, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
(Υποπαράγραφος Δ3)
4. α. Παραµένει σε καθεστώς ακινησίας αυτοκίνητο όχηµα, το οποίο πρόκειται να διαγραφεί από το µητρώο οχηµάτων του Υπουργείου Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων, λόγω παράδοσής του για ολική καταστροφή ή µε
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σκοπό την εξαγωγή του.
Σε κάθε περίπτωση, δεν επέρχεται διαγραφή αυτοκινήτου οχήµατος, από το ανωτέρω µητρώο, λόγω εξαγωγής του, επανεξαγωγής του ή µεταφοράς του εκτός της
χώρας, εφόσον δεν καταβληθούν προηγουµένως τα τυχόν οφειλόµενα τέλη κυκλοφορίας και πρόστιµα από τον
τελευταίο κάτοχο ή ιδιοκτήτη του και δεν βεβαιωθεί η εξαγωγή του, επανεξαγωγή του ή µεταφορά του εκτός
της χώρας.β. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται διατάξεις σχετικά µε τη δυνατότητα κυκλοφορίας αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών µε προσωρινή άδεια. Συγκεκριµένα:
Επιτρέπεται, µέχρι δύο φορές ετησίως, η κυκλοφορία
ενάριθµων ασφαλισµένων αυτοκινήτων ή µοτοσικλετών
ιδιωτικής χρήσης, για τα οποία έχει υποβληθεί δήλωση
ακινησίας µε προσωρινή άδεια διάρκειας µέχρι τριών (3)
ηµερών κατ’ έτος αποκλειστικά και µόνο για την παράδοσή τους σε σηµεία συλλογής Οχηµάτων Τέλους Κύκλου
Ζωής (ΟΤΚΖ) ή για την επισκευή τους, ή για την επισκευή και έλεγχο από ΚΤΕΟ. (Σήµερα επιτρέπεται µέχρι
2 ηµέρες το µήνα). Άπαξ ετησίως µπορεί να χορηγείται
προσωρινή άδεια κυκλοφορίας και για τα ανάριθµα ασφαλισµένα αυτοκίνητα ή τις µοτοσικλέτες, µε την ίδια
ως άνω συνολική διάρκεια, αποκλειστικά και µόνο για τη
µετάβασή τους από τον τόπο αγοράς ή τελωνισµού τους
στον τόπο ταξινόµησης και για την επισκευή ή έλεγχο από ΚΤΕΟ.
Η προσωρινή άδεια χορηγείται αφού καταβληθεί για
κάθε ηµέρα το ποσό των δέκα (10) ευρώ ή τριών (3) ευρώ, για τα αυτοκίνητα ή τις µοτοσικλέτες, αντίστοιχα.
(Το ποσό που ισχύει σήµερα και για τα 2 είδη µεταφορικών µέσων είναι 4 ευρώ την ηµέρα).
Για την ενηµέρωση όλων των αρµοδίων υπηρεσιών
των Υπουργείων Υποδοµών Μεταφορών και Δικτύων και
Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη τίθεται σε εφαρµογή σχετική ηλεκτρονική εφαρµογή της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων και παρέχεται πρόσβαση σε αυτήν σε όλες τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες άλλων
Υπουργείων, µέσω της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
(Υποπαράγραφος Δ4)
5. α. Εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 1573/1985, σχετικά µε τη φορολογική µεταχείριση που θα τα διέπει τα
αναφερόµενα οχήµατα, τα οποία µε την προσθήκη στον
ανοικτό χώρο φόρτωσης καλύµµατος από άκαµπτο στερεό υλικό διασκευάζονται σε οχήµατα µε µόνιµο κλειστό
αµάξωµα των δασµολογικών κλάσεων 87.03 και 87.04.
β. Επανακαθορίζεται η έννοια του όρου «αυτοκίνητο όχηµα µε µόνιµο κλειστό αµάξωµα», για την εφαρµογή
ρυθµίσεων του Τελωνειακού Κώδικα.
γ. Επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το 1/5 του αναλογούντος στα οχήµατα τέλους ταξινόµησης, µε ανώτατο όριο
το ποσό των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ, στις περιπτώσεις αυτοκινήτων οχηµάτων που καταλαµβάνονται πριν
ή µετά την ταξινόµησή τους να έχουν διασκευασθεί χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985. (Σήµερα
υφίσταται ανάλογη κύρωση χωρίς όµως την πρόβλεψη
ανώτατου ορίου χρηµατικού προστίµου).
Δεν υφίσταται υποχρέωση καταβολής των αναλογουσών στα διασκευασθέντα οχήµατα φορολογικών επιβαρύνσεων, εφόσον µετά την καταβολή του προβλεπόµενου προστίµου, επαναφερθούν στην αρχική τους µορφή.
Σε περίπτωση που ιδιοκτήτης οχήµατος καταληφθεί εκ
νέου να έχει διασκευάσει το ίδιο όχηµα, χωρίς την τήρηση των διατάξεων του ν. 1573/1985, επιβάλλεται σε αυ-

τόν το διπλάσιο του κατά τα ανωτέρω προβλεπόµενου
προστίµου.
δ. Επεκτείνεται η εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 137 του ν.2960/2001, σχετικά µε την επιβολή κυρώσεων στους παραβάτες ρυθµίσεων του Τελωνειακού Κώδικα και για παραβάσεις για τις οποίες µέχρι την έναρξη
ισχύος του υπό ψήφιση νόµου δεν έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές πράξεις. Εφαρµόζονται, επίσης και για παραβάσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί οι καταλογιστικές
πράξεις, αλλά εκκρεµούν ενώπιον των Διοικητικών Δικαστηρίων ή οι καταλογιστικές πράξεις έχουν οριστικοποιηθεί και εκκρεµούν για είσπραξη ενώπιον των αρµόδιων
αρχών, εφόσον οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν αίτηση
εντός έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση
νόµου, παραιτηθούν των ενδίκων µέσων και καταβάλουν
τα προβλεπόµενα ποσά.
Ποσά που έχουν καταβληθεί συµψηφίζονται µέχρι το
ύψος της προβλεπόµενης τελωνειακής οφειλής και τυχόν διαφορά δεν επιστρέφεται.
ε. Καταργούνται οι παράγραφοι 11 και 12 του άρθρου
15 του ν.2386/1996 µε τις οποίες αντιµετωπίζονται παράνοµες διασκευές φορτηγών οχηµάτων σε επιβατικά,
µε την επιβολή των οριζόµενων κυρώσεων.
στ. Στις διατάξεις περί επιστροφής τέλους ταξινόµησης υπάγονται και οχήµατα για τα οποία έχουν κατατεθεί αιτήσεις επιστροφής του τέλους ταξινόµησης έως
και 30-11-2013, από ενδιάµεσους εµπόρους αυτοκινήτων (dealers) στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήµατα µε ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόµησης.
(Υποπαράγραφος Δ5)
6. Ορίζεται ότι, ο Οργανισµός Διαχείρισης Δηµοσίου
Υλικού (ΟΔΔΥ), εάν µετά την παρέλευση τριών (3) µηνών από την ηµεροµηνία κατάσχεσης µεταφορικών µέσων και υπό την οριζόµενη προϋπόθεση µπορεί να προβεί στην παραχώρηση των µέσων αυτών κατά χρήση
στις Υπηρεσίες του Δηµοσίου.
Όχηµα το οποίο έχει κατασχεθεί ή δεσµευτεί και ευρίσκεται στον ΟΔΔΥ πέραν του εξαµήνου, παραχωρείται
µε κ.υ.α. κατά χρήση για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δηµοσίου. Σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης
το όχηµα αποδίδεται στον ιδιοκτήτη του, στον οποίο καταβάλλεται εύλογη αποζηµίωση για το διάστηµα χρήσης
τουοχήµατος του ύστερα από έκθεση εκτίµησης του ΟΔΔΥ.
(Υποπαράγραφος Δ6)
Παράγραφος Ε: Λοιπές επείγουσες διατάξεις.
1.α. Διευκρινίζεται ότι, το Συµβούλιο Διαχείρισης και
Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού
Δηµοσίου είναι αρµόδιο να εισηγείται επί αιτηµάτων παροχής εγγύησης υποβαλλόµενων αποκλειστικά και µόνο
από επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Επίσης, προβλέπεται ότι, ειδικά για την περίπτωση της
αναστολής καταβολής δόσεων εγγυηµένων δανείων, η
οποία δε συνεπάγεται την επιµήκυνση της διάρκειας του
δανείου ή την επαύξηση της εγγυητικής ευθύνης του
Δηµοσίου, δεν απαιτείται η σχετική εισήγηση του Συµβουλίου.
β. Ορίζεται ότι, το Συµβούλιο και η Υποεπιτροπή που
λειτουργεί σ’ αυτό, συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
γ. Επανακαθορίζεται η σύνθεση και ο αριθµός των µελών που µετέχουν στην Υποεπιτροπή, που λειτουργεί
στο Συµβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυη-
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τικής ευθύνης του Ελληνικού Δηµοσίου. (Περιορίζονται
σε 6 τα µέλη από 8 που είναι σήµερα).
(Υποπαράγραφος Ε1)
2. Τροποποιείται το άρθρο 29 του ν.4223/2013, που αναφέρεται στη διαχείριση των πιστώσεων των τακτικών
προϋπολογισµών των Υπουργείων, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι δαπάνες µισθοδοσίας του προσωπικού,
στα πλαίσια ανακατανοµής του στον δηµόσιο τοµέα.
(Υποπαράγραφος Ε2)
3. α. Παρατείνεται, κατά ένα (1) µήνα, η προθεσµία για
την έκδοση των µνηµονευοµένων συµψηφιστικών χρηµατικών ενταλµάτων δηµοσίων επενδύσεων. Επίσης, η
απόδοση λογαριασµού των Χρηµατικών Ενταλµάτων
Προπληρωµής (ΧΕΠ) παρατείνεται κατά ένα (1) µήνα από τη λήξη τους.
β. Επαναχορηγείται, από 1-4-2014, ως προσωπική διαφορά, το µηνιαίο ποσό που περικόπηκε µε το ν. 4093/
2012, από τις αποδοχές των Αναπήρων Πολέµου Αξιωµατικών Πολεµικής Διαθεσιµότητας, µε αναπηρία 80%.
(Υποπαράγραφος Ε3)
4. Ορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νοµοσχεδίου.
(Αρθρο τέταρτο)
Β. Από την επεξεργασία των προτεινόµενων διατάξεων, µέσα στα χρονικά όρια που δόθηκαν, σε συνδυασµό
µε το εύρος και την πολυπλοκότητα των επιµέρους ρυθµίσεων, εντοπίζονται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
I. Επί του κρατικού προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη 527.143.000 ευρώ περίπου αναλυόµενη ως εξής: 450.000.000 ευρώ, από τη διάθεση κοινωνικού µερίσµατος για στήριξη πολιτών και οικογενειών
µε χαµηλό ετήσιο εισόδηµα.
(Υποπαράγραφος Α1 - Αρθρο πρώτο)
20.000.000 ευρώ, από την ανάληψη δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων. (Υποπαράγραφος Α2 - Άρθρο πρώτο)
20.000.000 ευρώ, από την κάλυψη παροχών ασθένειας
σε είδος ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ.
(Υποπαράγραφος A3 - Άρθρο πρώτο)
37.000.000 ευρώ, απο τη χορήγηση χρηµατικής παροχής στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας.
(Υποπαράγραφος Α4— Άρθρο πρώτο)
143.000 ευρώ, από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των νεοσύστατων µονάδων στο Υπουργείο Οικονοµικών. (Υποπαράγραφος Γ2 και Παράγραφος Ε - Άρθρο πρώτο)
2. Εφάπαξ δαπάνη, από την ανάληψη του κόστους της
τεχνικής και οικονοµικής αποτίµησης συγκεκριµένου
τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, η οποία διενεργείται από το
ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου να γίνει η µεταβίβαση του εν λόγω
υλικού στο Ελληνικό Δηµόσιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής, κατ’ εκτίµηση του ΤΑΙΠΕΔ, δεν θα υπερβεί το ποσό
των 150.000 ευρώ.
(Υποπαράγραφος Β3, περ. 24 - Άρθρο πρώτο)
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 7.529.000 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
7.000.000 ευρώ, από τη µεταφορά 220 υπαλλήλων του
EOT στο Υπουργείο Τουρισµού και την ανάληψη της µισθοδοσίας τους, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση του προϋ-

πολογισµού του EOT. (Υποπαράγραφος ΙΔ2 - Άρθρο
πρώτο)
297.000 ευρώ, από τη σύσταση δέκα (10) συνολικά θέσεων προσωπικού (2 τακτικού προσωπικού και 8 Ειδικού
Επιστηµονικού Προσωπικού) στη Ρυθµιστική Αρχή Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.).
(Υποπαράγραφος ΙΒ2 - Άρθρο πρώτο)
172.000 ευρώ, από τη σύσταση των νέων οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών,
(Υποπαράγραφος Γ2 και Παράγραφος Ε - Άρθρο πρώτο)
60.000 ευρώ, από την αποκατάσταση των µηνιαίων αποδοχών των αναπήρων Πολέµου Αξιωµατικών Πολεµικής Διαθεσιµότητας, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, στο ύψος που έχουν διαµορφωθεί πριν από τις περικοπές του ν.4093/2012. (Υποπαράγραφος Ε3 - Άρθρο
τρίτο)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη:
σε περίπτωση αποζηµίωσης των κατόχων τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή δικαιούχων άλλων απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης πιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο υπόκειται στα µέτρα ανακεφαλαιοποίησης,
εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόµενη στην εφαρµογή
των υποχρεωτικών µέτρων ζηµία τους είναι µεγαλύτερη
από αυτή που θα είχαν υποστεί στην περίπτωση θέσης
του πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική εκκαθάριση,
(Υποπαράγραφος A3 - Άρθρο δεύτερο)
από την καταβολή αποζηµίωσης σε ιδιοκτήτη κατασχεθέντος ή δεσµευθέντος οχήµατος, το οποίο ευρίσκεται
στον ΟΔΔΥ πέραν του εξαµήνου και έχει παραχωρηθεί
για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών τον Δηµοσίου σε
περίπτωση δικαστικής δικαίωσης για επιστροφή στον ιδιοκτήτη του.
(Υποπαράγραφος Δ6 - Άρθρο τρίτο)
5. Ετήσια απώλεια εσόδων ποσού 38.900.000 ευρώ
περίπου, η οποία αναλύεται σε:
31.000.000 ευρώ, από τον επαναπροσδιορισµό του ποσοστού απόδοσης επί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών, στο Ελληνικό Δηµόσιο.
(Υποπαράγραφος Β4 - Άρθρο πρώτο)
5.000.000 ευρώ, από την απαλλαγή της επιβολής φόρου πολυτελείας και στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής
χρήσης µε παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ,
(υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο τρίτο)
2.700.000 ευρώ περίπου, από τη µη καταβολή των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα οχήµατα που βρίσκονται σε ακινησία και προορίζονται για εξαγωγή ή καταστροφή, (υποπαράγραφος Δ4 - Άρθρο τρίτο)
200.000 ευρώ, από την υπαγωγή στις διατάξεις περί επιστροφής τέλους ταξινόµησης και οχηµάτων, για τα οποία έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις τους και 30-112013 από ενδιάµεσους εµπόρους αυτοκινήτων στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήµατα µε ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόµησης, (υποπαράγραφος Δ5 - Άρθρο τρίτο )
6. Ετήσια απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από:
α) τη µεταβολή του τρόπου φορολόγησης των εσόδων
από έπαθλα που λαµβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες
δροµώνων ίππων,
(Υποπαράγραφος Β4-Άρθρο πρώτο) β) τη θέσπιση ευνοϊκότερης φορολογικής αντιµετώπισης συγκεκριµένων
νοµικών και φυσικών προσώπων, (Υποπαράγραφος Δ1 Άρθρο πρώτο)
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γ) τον επανακαθορισµό ρυθµίσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
(Υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο πρώτο)
δ) την απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 (εµπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευµατιών
κ.λπ.), (Υποπαράγραφος ΣΤ22 - Άρθρο πρώτο)
ε) την απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας των εγχωρίων παραγόµενων γουνοποιητικών προϊόντων που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας µεταξύ
των επιχειρήσεων, (Υποπαράγραφος Β2 - Άρθρο τρίτο)
στ) το µη υπολογισµό, ως φορολογητέο εισόδηµα, της
επιβαλλόµενης εισφοράς ποσοστού 5% επί των ετήσιων
ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ,
(Υποπαράγραφος Δ2 - Άρθρο τρίτο)
ζ) τον επαναπροσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος φυσικών προσώπων µετά την επέκταση του υφιστάµενου καθεστώτος σχετικά µε τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης και σε κάθε αυτοκίνητο
του οποίου η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, (Υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο τρίτο)
η) την υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής
επιβατικών οχηµάτων της αριθµ. πρωτ. Δ247/13/6-41988 ΑΥΟ και των προσώπων µε συνήθη κατοικία στην
Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ
και χρησιµοποιούν στη χώρα µας επιβατικό όχηµα ταξινοµηµένο στο άλλο αυτό κράτος µέλος, στο όνοµα εταιρείας που εδρεύει σ’ αυτό.
(Υποπαράγραφος Δ3 - Άρθρο τρίτο)
7. Απώλεια εσόδων από:
α. τη µη είσπραξη αποζηµίωσης χρήσης για τη νοµιµοποίηση υφισταµένων εγκαταστάσεων και έργων, καθώς
και για την εκτέλεση νέων έργων ή εγκαταστάσεων, εντός αιγιαλού και παραλίας που περιλαµβάνονται στη
χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα, που αξιοποιείται από
το ΤΑΙΠΕΔ. (Υποπαράγραφος Β3, περ. 22 - Άρθρο πρώτο)
β. την αναπροσαρµογή των προστίµων του άρθρου 54
του Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας. (Υποπαράγραφος Δ2, περ.
9 - 'Αρθρο πρώτο)
γ. την κατάργηση της χορήγησης δεύτερης άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου στους εφηµεριδοπώλες και την
εκ τούτου µη είσπραξη της προβλεπόµενης εισφοράς υπέρ του Δηµοσίου.
(Υποπαράγραφος ΣΤ19 - Άρθρο πρώτο)
8. Απώλεια εσόδων για τη διετία 2013 - 2014, από την
εξαίρεση καταβολής ΕΝΦΙΑ των ιδιοκτητών ακινήτων
της νήσου Κεφαλληνίας και των νοµών Φθιώτιδας και
Φωκίδας, που έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από
σεισµούς. (Παράγραφος Γ - Άρθρο τρίτο)
9. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από:
α) τη µη καταβολή οποιασδήποτε προσαύξησης, σε περίπτωση
ληξιπρόθεσµης καταβολής οφειλόµενου Φ.Π.Α.,
(Υποπαράγραφος Δ3 - Άρθρο τρίτο)
β) την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας και λοιπές επιβαρύνσεις σχετικά µε την κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, σε περίπτωση υποβολής σχετικής αίτησης στα ΚΕΠΑ ή την ΑΣΥΕ για πιστοποίηση αναπηρίας.
(Υποπαράγραφος Δ2 - Άρθρο τρίτο)

10. Μείωση δηµοσίων εσόδων από τη συρρίκνωση φορολογικών εσόδων που συνεπάγεται: α) η αναπροσαρµογή του τρόπου τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας,
που παράγεται από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, β) η υποχρέωση παροχής έκπτωσης επί της συνολικής αξίας της
εγχεόµενης ενέργειας στο Σύστηµα κατά το έτος 2013,
µέσω έκδοσης πιστωτικού τιµολογίου από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα και µε τις λοιπές προβλέψεις της Παραγράφου ΙΓ. Το επισπεύδον Υπουργείο
έχει εκτιµήσει ότι, η εν λόγω απώλεια εσόδων θα ανέλθει στο ποσό των 183.000.000 ευρώ περίπου για το
2013, των 166.000.000 ευρώ περίπου για το 2014 και
των 199.000.000 ευρώ περίπου για κάθε επόµενο έτος,
επισηµαίνοντας ότι, τα ποσά αυτά αναµένεται να αντιρροπηθούν εν µέρει από τη θέσπιση πενταετούς παράτασης των αδειών παραγωγής και λειτουργίας των σταθµών ΑΠΕ της Υποπαραγράφου ΙΓ.4.
(Παράγραφος ΙΓ - Άρθρο πρώτο)
11. Ετήσια αύξηση εσόδων που εκτιµάται στο ποσό
των 4.000.000 ευρώ περίπου, από τη µη απόδοση πόρων
σε ασφαλιστικά Ταµεία.
(Υποπαράγραφος Γ5 - Άρθρο πρώτο)
12. Ετήσια αύξηση εσόδων, από την/τον:
επανακαθορισµό ρυθµίσεων του Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος
(Υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο πρώτο) τελωνειακή αποδέσµευση επιβατικών αυτοκινήτων που έχουν παραληφθεί µε απαλλαγή από το τέλος ταξινόµησης από άτοµα
µε αναπηρία και συνέπεια θανάτου αυτών περιέρχονται
στους νόµιµους κληρονόµους τους.
(Υποπαράγραφος Δ2 - Άρθρο τρίτο)
13. Ενδεχόµενη ετήσια αύξηση εσόδων του Δηµοσίου,
από την/τον:
α) επιβολή χρηµατικού προστίµου στους παραβάτες
ρυθµίσεων που διέπουν την άσκηση του επαγγέλµατος
του πιστοποιηµένου αναλογιστή,
(Υποπαράγραφος Β1 - Άρθρο πρώτο)
β) είσπραξη τέλους λόγω της δηµιουργίας χώρων καπνιζόντων και στα καταστήµατα όπου νοµίµως διεξάγονται τυχερά παίγνια, (Υποπαράγραφος 16 - Άρθρο πρώτο)
γ) επιβολή προστίµων σε βάρος εργοδοτών που δεν
τηρούν τις υποχρεώσεις τους, (Υποπαράγραφος ΙΑ5 Άρθρο πρώτο)
δ) επανακαθορισµό των επιβαλλόµενων κυρώσεων
στους παραβάτες ρυθµίσεων του Τελωνειακού Κώδικα,
(Υποπαράγραφος Δ5 - Άρθρο τρίτο)
14. Εφάπαξ εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 25.000.000
ευρώ περίπου, από την αναβολή χορήγησης του ειδικού
πρόσθετου ποσού ενίσχυσης των ιπτάµενων χειριστών
της πρώην Ο.Α. (Υποπαράγραφος Γ7 - Άρθρο πρώτο)
15. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ποσού 68.000 ευρώ
περίπου, λόγω καταργήσεων/συγχωνεύσεων οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών. (Υποπαράγραφος Γ2 και Παράγραφος Ε - Άρθρο πρώτο)
II. Επί των προϋπολογισµών φορέων Γενικής Κυβέρνησης
1. Ετήσια δαπάνη για τα έτη 2014, 2015 και 2016 από
την αύξηση του αριθµού των προσλήψεων προσωπικού
µε σχέση ι,δ.ο.χ. και συµβάσεων µίσθωσης έργου λόγω
επανακαθορισµού του ποσοστού έγκρισης προσλήψεων
από το έτος 2014 και εξής. (Υποπαράγραφος Θ5 - Άρθρο
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πρώτο)
2. Δαπάνη, από την: α) παράταση του χρόνου διαθεσιµότητας των εγκύων υπαλλήλων και β) παραµονή στο
καθεστώς αυτό των υπαλλήλων συγκεκριµένων ειδικοτήτων (σχολικοί φύλακες, δηµοτικοί αστυνοµικοί, εκπαιδευτικοί, οδηγοί και τεχνικοί) στις οριζόµενες περιπτώσεις και την ως εκ τούτου καταβολή αποδοχών στους ανωτέρω, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. (Υποπαράγραφοι Θ1 και Θ3 - Άρθρο πρώτο)
3. Εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή αποζηµίωσης
στους απολυόµενους υπαλλήλους µετά τη λήξη του
χρόνου της διαθεσιµότητας καθώς και σε όσους έχουν
απολυθεί πριν την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων
ρυθµίσεων. Η εν λόγω δαπάνη µειώνεται στην περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν συµπληρώσει τις
προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης.
(Υποπαράγραφος Θ1 - Αρθρο πρώτο)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα ένταξης
σε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µονίµων και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α. οι
οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας και στη συνέχεια απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους.
(Υποπαράγραφος Θ·1 - Αρθρο πρώτο)
III. Επί του κρατικού προϋπολογισµού, των προϋπολογισµών ν.π.δ.δ και λοιπών Φορέων ττκ Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από την τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα περί Δικηγόρων για
την καταβολή αποζηµίωσης σε δικηγόρους µε έµµισθη εντολή λόγω οικειοθελούς αποχώρησης.
(Υποπαράγραφος ΙΕ 1 - Αρθρο πρώτο)
IV. Επί του κρατικού προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΔΙΚ και των λοιπών Φορέων της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977, καθώς και επί των προϋπολογισµών των Φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/
2012 (Μετογικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
Ενδεχόµενη δαπάνη ή µείωση εσόδων ή αύξηση εσόδων από τον επανακαθορισµό των προβλεπόµενων ποινών (φυλάκιση, κάθειρξη, χρηµατική ποινή, πρόστιµο).
(Υποπαράγραφοι ΙΕ 3 - ΙΕ 19 - Αρθρο πρώτο)
V. Επί του προϋπολογισµού των ο.τ.α. (ν.π.δ.δ. επιγορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό - Φορείς Γ
ενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων, από την τροποποίηση των διατάξεων που ρυθµίζουν την απαλλαγή από τα προβλεπόµενα
τέλη των ακινήτων και του υπεδάφους αυτών που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή.
(Υποπαράγραφος ΙΒ2 - Αρθρο πρώτο)
VI. Επί του προϋπολογισµού της Ρυθµιστικής Αρχής
Λιµένων (Ρ.Α.Λ. / Αυτοτελής Δηµόσια Υπηρεσία επιχορηγούµενη από τον κρατικό προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη, από την: α) καταβολή αποδοχών
στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους δύο Εισηγη-

τές, καθώς και αποζηµίωσης στα λοιπά µέλη της Αρχής,
ηµερήσιας αποζηµίωσης και εξόδων µετακίνησης αυτών.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α.,
β) σύσταση µίας θέσης Γενικού Δ/ντή και σαράντα δύο
(42) συνολικά θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών (25 Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, 10 Διοικητικού Προσωπικού, 3 Δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, 2 ειδικών συνεργατών ως µετακλητών υπαλλήλων και 2 Δηµοσιογράφων). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (ειδικότητες, κατηγορίες υπαλλήλων) και εκτιµάται ότι, θα ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ περίπου ετησίως.
Η δαπάνη αυτή ενδέχεται να περιορίζεται στην περίπτωση κάλυψης των εν λόγω θέσεων µε µετάταξη/απόσπαση υπαλλήλων από άλλους φορείς της Γ ενικής Κυβέρνησης.
(Παράγραφος ΙΣΤ - Άρθρο πρώτο)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν αύξηση (κατά 8)
του συνολικού αριθµού των θέσεων προσωπικού της
Ρ.Α.Λ. (έως 50 θέσεις), η οποία εξαρτάται από την έκδοση σχετικού π.δ/τος και από πραγµατικά γεγονότα.
(Παράγραφος ΙΣΤ - Άρθρο πρώτο)
VII. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Απασγόλτισης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Α.) (ν.π.δ.δ. επιγορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
1. Δαπάνη, από την καταβολή επιδόµατος ανεργίας
και λοιπών παροχών, από τον ΟΑΕΔ στους κατά τα ανωτέρω απολυόµενους υπαλλήλους.
(Υποπαράγραφος Θ1 - Αρθρο πρώτο)
2. Ετήσια απώλεια εσόδων των ειδικών λογαριασµών
(ΔΛΟΕΜ και ΛΑΕΚ) από την κατάργηση των εισφορών
εργαζοµένων και εργοδοτών για τον ΔΛΟΕΜ και τον περιορισµό των εισφορών του ΛΑΕΚ. Η απώλεια αυτή εκτιµάται, µετά τον συµψηφισµό των παροχών που καταργούνται στο ποσό των 209.000.000 ευρώ για το έτος
2014 και στο ποσό των 508.500.000 ευρώ για καθένα από τα επόµενα έτη.(Υποπαράγραφος ΙΑ3 - Αρθρο πρώτο)
VIII. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.π.δ.δ.
επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
Ετήσια απώλεια εσόδων από τον περιορισµό της εργοδοτικής εισφοράς, από το 0,80% στο 0,25%, υπέρ του
κλάδου παροχών ασθένειας και µητρότητας. Η απώλεια
αυτή εκτιµάται στο ποσό των 52.000.000 ευρώ για το έτος 2014 και στο ποσό των 99.550.000 ευρώ για καθένα
από τα επόµενα έτη.
(Υποπαράγραφος ΙΑ3 - Αρθρο πρώτο)
IX. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Ε. (ν.π.δ.δ. επιγορτιγούιιενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
Ετήσια αύξηση εσόδων, η οποία εκτιµάται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στο ποσό των 42.700.000 ευρώ περίπου, από:
την απλούστευση της διαδικασίας πληρωµής των εισφορών σε µηνιαία βάση, αντί ανά δίµηνο, την υποχρεωτική υπαγωγή στο Ταµείο, ασφαλισµένων που δεν συµπληρώνουν 25 ηµέρες ασφάλισης ανά µήνα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
(Υποπαράγραφος ΙΑ1 - Αρθρο πρώτο)
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X. Επί του προϋπολογισµού του ΕΣΥΑ (αυτοτελήc λειτουργική µονάδα του ΕΣΥΠ επιγορτιγούµενη από τον
κρατικό προϋπολογισµό

XV. Επί των προϋπολονισιιών Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ιιη επΐγορηνούιιενοι από τον
κρατικό προϋπολογισιιό).

Ετήσια αύξηση των εσόδων της, από την είσπραξη δικαιωµάτων πιστοποιητικών διαπίστευσης για την άσκηση
του επαγγέλµατος του αναλογιστή. (Υποπαράγραφος
Β1 - Άρθρο πρώτο)

Ετήσια απώλεια 180.000.000 ευρώ, από την κατάργηση πόρων. (Υποπαράγραφοι Γ5 και ΙΑ3 - Αρθρο πρώτο)

XI. Επί του προϋπολογισµού του «Ταµείου Αξιοποίησικ
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Α.)»
1. Ετήσια δαπάνη από την καταβολή δικαιωµάτων σε
συµβολαιογράφους κατά την κατάρτιση εγγράφων και
πράξεων για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
του Ταµείου καθώς και σε Υποθηκοφύλακες για τη µεταγραφή και καταχώρηση των ανωτέρω δικαιοπραξιών στα
οικεία βιβλία και φύλλα,
(άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Β3, περ. 1)
ΧΙΙ. Επί του προϋπολογισµού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
Εφάπαξ δαπάνη ύψους έως 10.500 ευρώ για την αποζηµίωση του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων της Γενικής Απογραφής του 2011 και δεν έχει αποζηµιωθεί µέχρι σήµερα, (άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Γ3, περ. 1)
XIII. Επί του προϋπολογισµού του «Ταιιείου Χρηιιατοπιστωτικιίς Σταθερότητας (ΤΧΣ)»

ΧVI. Επί του προϋπολογισµού του Ε.Τ.Ε.Α. (ν.π.δ.δ. µη
επιγοοηγούιιενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης λόγω µεταβολής του υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων. Το επισπεύδον
Υπουργείο εκτιµά την εξοικονόµηση αυτή σε
335.000.000 ευρώ ετησίως από το έτος 2015, ενώ για το
έτος 2014 η εξοικονόµηση περιορίζεται σε 169.000.000
ευρώ.
(Υποπαράγραφος ΙΑ2 - Αρθρο πρώτο)
ΧVII. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασγολουµένων στα Σώµατα Ασωαλείας (ΤΕΑΠΑΣΑ) (ν.π.δ.δ. µη επιγορτιγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό/Φορέας Γ ενικής Κυβέρνησης).
Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης λόγω µεταβολής του υπολογισµού των επικουρικών συντάξεων. (Υποπαράγραφος ΙΑ2 - Άρθρο πρώτο)
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο Γενικός Διευθυντής
Βασίλειος Κατριβέσης

1. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του αριθµού των µελών του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου κατά δύο, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 60.000 ευρώ.
(άρθρο δεύτερο, υποπαράγραφος Α7, περ. 1)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή των χρηµατικών ποσών για νοµικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα,
οποιουδήποτε µέλους του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, λόγω νοµικών ενεργειών εναντίον τους, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
(άρθρο δεύτερο, υποπαράγραφος Α7, περ. 22)
3. Ενδεχόµενη αποµείωση της περιουσίας του ΤΧΣ, από τη δυνατότητα οι τιµές διάθεσης των µετοχών αυτού
ή κάλυψης των µετοχών, µέσω αύξησης µετοχικού κεφαλαίου από ιδιώτες, να είναι χαµηλότερες της τιµής κτήσης των µετοχών από το Ταµείο ή της τρέχουσας χρηµατιστηριακής τιµής, (άρθρο δεύτερο, υποπαράγραφος Α6)
XIV. Επί των προϋπολονισιιών Ασφαλιστικών Ορνανισιιών.
Διασφάλιση είσπραξης οφειλοµένων εισφορών µε την
παρακράτηση αυτών από καταβολές, επιδοτήσεις, επιστροφές φόρων κ.λπ., που δικαιούνται οι ασφαλισµένοι
οφειλέτες. Το ύψος του ετήσιου διασφαλιζόµενου ποσού εκτιµάται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας στο ποσό των 130.000.000 ευρώ. (Υποπαράγραφος ΙΑ2 - Αρθρο πρώτο)

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης
της Ελληνικής οικονοµίας στο πλαίσιο εφαρµογής του
ν.4046/2012 και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Ι. Επί του κρατικού προϋπολογισµού
1. Εφάπαξ δαπάνη 527.143.000 ευρώ περίπου αναλυόµενη ως εξής:
- 450.000.000 ευρώ, από τη διάθεση κοινωνικού µερίσµατος για στήριξη πολιτών και οικογενειών µε χαµηλό
ετήσιο εισόδηµα. (Υποπαράγραφος Α1 - Άρθρο πρώτο)
-20.000.000 ευρώ, από την ανάληψη δράσεων στέγασης, σίτισης και κοινωνικής φροντίδας αστέγων. (Υποπαράγραφος Α2 - Άρθρο πρώτο)
-20.000.000 ευρώ, από την κάλυψη παροχών ασθένειας σε είδος ασφαλισµένων του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του
ΟΓΑ.
(Υποπαράγραφος A3 - Άρθρο πρώτο)
37.000.000 ευρώ, από τη χορήγηση χρηµατικής παρο-
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χής στο ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάµεων
και των Σωµάτων Ασφαλείας.
(Υποπαράγραφος Α4 - Άρθρο πρώτο)
-143.000 ευρώ, από την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για τη λειτουργία των νεοσύστατων µονάδων στο Υπουργείο Οικονοµικών. (Υποπαράγραφος Γ2 και Παράγραφος Ε - Άρθρο πρώτο)
2. Εφάπαξ δαπάνη, από την ανάληψη του κόστους της
τεχνικής και οικονοµικής αποτίµησης συγκεκριµένου
τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, η οποία διενεργείται από το
ΤΑΙΠΕΔ, προκειµένου να γίνει η µεταβίβαση του εν λόγω
υλικού στο Ελληνικό Δηµόσιο. Το ύψος της δαπάνης αυτής, κατ’ εκτίµηση του ΤΑΙΠΕΔ, δεν θα υπερβεί το ποσό
των 150.000 ευρώ.
(Υποπαράγραφος Β3, περ. 24 - Άρθρο πρώτο)
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 7.529.000 ευρώ περίπου, η οποία αναλύεται σε:
-7.000.000 ευρώ, από τη µεταφορά 220 υπαλλήλων
του EOT στο Υπουργείο Τουρισµού και την ανάληψη της
µισθοδοσίας τους, µε αντίστοιχη εξοικονόµηση του προϋπολογισµού του EOT. (Υποπαράγραφος ΙΔ2 - Αρθρο
πρώτο)
-297.000 ευρώ, από τη σύσταση δέκα (10) συνολικά
θέσεων προσωπικού (2 τακτικού προσωπικού και 8 Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού) στη Ρυθµιστική Αρχή
Σιδηροδρόµων (Ρ.Α.Σ.).
(Υποπαράγραφος ΙΒ2 - Άρθρο πρώτο)
-172.000 ευρώ, από τη σύσταση των νέων οργανικών
µονάδων του Υπουργείου Οικονοµικών,
(Υποπαράγραφος Γ2 και Παράγραφος Ε - Άρθρο πρώτο)
-60.000 ευρώ, από την αποκατάσταση των µηνιαίων αποδοχών των αναπήρων Πολέµου Αξιωµατικών Πολεµικής Διαθεσιµότητας, µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, στο ύψος που έχουν διαµορφωθεί πριν από τις περικοπές του ν.4093/2012. (Υποπαράγραφος Ε3 - Άρθρο
τρίτο)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη:
-σε περίπτωση αποζηµίωσης των κατόχων τίτλων κεφαλαίου, υβριδικού κεφαλαίου ή δικαιούχων άλλων απαιτήσεων µειωµένης εξασφάλισης πιστωτικού ιδρύµατος, το οποίο υπόκειται στα µέτρα ανακεφαλαιοποίησης,
εφόσον αποδείξουν ότι η οφειλόµενη στην εφαρµογή
των υποχρεωτικών µέτρων ζηµία τους είναι µεγαλύτερη
από αυτή που θα είχαν υποστεί στην περίπτωση θέσης
του πιστωτικού ιδρύµατος σε ειδική εκκαθάριση,
(Υποπαράγραφος A3 - 'Αρθρο δεύτερο)
-από την καταβολή αποζηµίωσης σε ιδιοκτήτη κατασχεθέντος ή δεσµευθέντος οχήµατος, το οποίο ευρίσκεται στον ΟΔΔΥ πέραν του εξαµήνου και έχει παραχωρηθεί για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δηµοσίου
σε περίπτωση δικαστικής δικαίωσης για επιστροφή στον
ιδιοκτήτη του.
(Υποπαράγραφος Δ6 - Άρθρο τρίτο)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον κρατικό προϋπολογισµό.
5. Ετήσια απώλεια εσόδων ποσού 38.900.000 ευρώ
περίπου, η οποία αναλύεται σε:
-31.000.000 ευρώ, από τον επαναπροσδιορισµό του
ποσοστού απόδοσης επί των µεικτών κερδών όσων διεξάγουν στοίχηµα επί ιπποδροµιών, στο Ελληνικό Δηµόσιο.
(Υποπαράγραφος Β4 - Άρθρο πρώτο)
-5.000.000 ευρώ, από την απαλλαγή της επιβολής φόρου πολυτελείας και στα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής

χρήσης µε παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης κυκλοφορίας τους σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ,
(υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο τρίτο)
-2.700.000 ευρώ περίπου, από τη µη καταβολή των τελών κυκλοφορίας για αυτοκίνητα οχήµατα που βρίσκονται σε ακινησία και προορίζονται για εξαγωγή ή καταστροφή,
(υποπαράγραφος Δ4 - Άρθρο τρίτο)
-200.000 ευρώ, από την υπαγωγή στις διατάξεις περί
επιστροφής τέλους ταξινόµησης και οχηµάτων, για τα οποία έχουν κατατεθεί σχετικές αιτήσεις τους και 30-112013 από ενδιάµεσους εµπόρους αυτοκινήτων στους οποίους µεταβιβάστηκαν τα υπό κρίση οχήµατα µε ολόκληρο το ποσό του τέλους ταξινόµησης,
(υποπαράγραφος Δ5 - Άρθρο τρίτο )
6. Ετήσια απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από:
α) τη µεταβολή του τρόπου φορολόγησης των εσόδων
από έπαθλα που λαµβάνουν ερασιτέχνες ιδιοκτήτες
δροµώνων ίππων,
(Υποπαράγραφος Β4-Άρθρο πρώτο)
β) τη θέσπιση ευνοϊκότερης φορολογικής αντιµετώπισης συγκεκριµένων νοµικών και φυσικών προσώπων, (Υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο πρώτο)
γ) τον επανακαθορισµό ρυθµίσεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
(Υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο πρώτο)
δ) την απαλλαγή από το φόρο συγκέντρωσης κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17 του ν. 1676/1986 (εµπορικές εταιρείες και κοινοπραξίες επιτηδευµατιών
κ.λπ.),
(Υποπαράγραφος ΣΤ22 - Άρθρο πρώτο)
ε) την απαλλαγή από το φόρο πολυτελείας των εγχωρίων παραγόµενων γουνοποιητικών προϊόντων που πωλούνται χονδρικώς στο εσωτερικό της χώρας µεταξύ
των επιχειρήσεων, (Υποπαράγραφος Β2 - Άρθρο τρίτο)
στ) το µη υπολογισµό, ως φορολογητέο εισόδηµα, της
επιβαλλόµενης εισφοράς ποσοστού 5% επί των ετήσιων
ακαθάριστων εισπράξεων των αστικών και υπεραστικών
ΚΤΕΛ, της ΔΕΑΣ ΚΩ και ΡΟΔΑ,
(Υποπαράγραφος Δ2 - Άρθρο τρίτο)
ζ) τον επαναπροσδιορισµό του φορολογητέου εισοδήµατος φυσικών προσώπων µετά την επέκταση του υφιστάµενου καθεστώτος σχετικά µε τον υπολογισµό της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης και σε κάθε αυτοκίνητο
του οποίου η παλαιότητα υπολογίζεται από το έτος πρώτης κυκλοφορίας του και σε χώρα της ΕΕ/ΕΟΧ, (Υποπαράγραφος Δ1 - Άρθρο τρίτο)
η) την υπαγωγή στο καθεστώς προσωρινής εισαγωγής
επιβατικών οχηµάτων της αριθµ. πρωτ. Δ247/13/6-41988 ΑΥΟ και των προσώπων µε συνήθη κατοικία στην
Ελλάδα που εργάζονται σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ
και χρησιµοποιούν στη χώρα µας επιβατικό όχηµα ταξινοµηµένο στο άλλο αυτό κράτος µέλος, στο όνοµα εταιρείας που εδρεύει σ’ αυτό.
(Υποπαράγραφος Δ3 - Άρθρο τρίτο)
7. Απώλεια εσόδων από:
α. τη µη είσπραξη αποζηµίωσης χρήσης για τη νοµιµοποίηση υφισταµένων εγκαταστάσεων και έργων, καθώς
και για την εκτέλεση νέων έργων ή εγκαταστάσεων, εντός αιγιαλού και παραλίας που περιλαµβάνονται στη
χερσαία ζώνη τουριστικού λιµένα, που αξιοποιείται από
το ΤΑΙΠΕΔ.
(Υποπαράγραφος Β3, περ. 22 - Άρθρο πρώτο)
β. την αναπροσαρµογή των προστίµων του άρθρου 54
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.
(Υποπαράγραφος Δ2, περ. 9 - Άρθρο πρώτο)
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γ. την κατάργηση της χορήγησης δεύτερης άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου στους εφηµεριδοπώλες και την
εκ τούτου µη είσπραξη της προβλεπόµενης εισφοράς υπέρ του Δηµοσίου.
(Υποπαράγραφος ΣΤ19 - Άρθρο πρώτο)
8. Απώλεια εσόδων για τη διετία 2013 - 2014, από την
εξαίρεση καταβολής ΕΝΦΙΑ των ιδιοκτητών ακινήτων
της νήσου Κεφαλληνίας και των νοµών Φθιώτιδας και
Φωκίδας, που έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές από
σεισµούς.
(Παράγραφος Γ - Άρθρο τρίτο)
9. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων, από:
α) τη µη καταβολή οποιασδήποτε προσαύξησης, σε περίπτωση ληξιπρόθεσµης καταβολής οφειλόµενου
Φ.Π.Α.,
(Υποπαράγραφος Δ3 - Άρθρο τρίτο)
β) την απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας και λοιπές επιβαρύνσεις σχετικά µε την κυκλοφορία ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, σε περίπτωση υποβολής σχετικής αίτησης στα ΚΕΠΑ ή την ΑΣΥΕ για πιστοποίηση αναπηρίας.
(Υποπαράγραφος Δ2 - Άρθρο τρίτο)
10. Μείωση δηµοσίων εσόδων από τη συρρίκνωση φορολογικών εσόδων που συνεπάγεται: α) η αναπροσαρµογή του τρόπου τιµολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας,
που παράγεται από σταθµούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, β) η υποχρέωση παροχής έκπτωσης επί της συνολικής αξίας της
εγχεόµενης ενέργειας στο Σύστηµα κατά το έτος 2013,
µέσω έκδοσης πιστωτικού τιµολογίου από τους παραγωγούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, σύµφωνα και µε τις λοιπές προβλέψεις της Παραγράφου ΙΓ. Το επισπεύδον Υπουργείο
έχει εκτιµήσει ότι, η εν λόγω απώλεια εσόδων θα ανέλθει στο ποσό των 183.000.000 ευρώ περίπου για το
2013, των 166.000.000 ευρώ περίπου για το 2014 και
των 199.000.000 ευρώ περίπου για κάθε επόµενο έτος,
επισηµαίνοντας ότι, τα ποσά αυτά αναµένεται να αντιρροπηθούν εν µέρει από τη θέσπιση πενταετούς παράτασης των αδειών παραγωγής και λειτουργίας των σταθµών ΑΠΕ της Υποπαραγράφου ΙΓ.4.
(Παράγραφος ΙΓ - Άρθρο πρώτο)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.

προϋποθέσεις για λήψη σύνταξης.
(Υποπαράγραφος Θ1 - Άρθρο πρώτο)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη δυνατότητα ένταξης
σε ειδικά προγράµµατα επαγγελµατικής κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιµόρφωσης του Ε.Κ.Δ.Δ.Α., µονίµων και
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου
υπαλλήλων του Δηµοσίου, των ν.π.δ.δ. και των ο.τ.α. οι
οποίοι τίθενται σε καθεστώς διαθεσιµότητας και στη συνέχεια απολύονται λόγω κατάργησης της θέσης τους.
(Υποπαράγραφος Θ1 - Άρθρο πρώτο)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των φορέων της Γ ενικής
Κυβέρνησης.

ΙΙ. Επί των προϋπολογισµών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης

V. Επί του προϋπολογισµού της Ρυθµιστικής Αργής Λιµένων (Ρ.Α.Λ. / Αυτοτελής Δηµόσια Υπηρεσία επιχορηγούµενη από τον κρατικό προϋπολογισµό).
1. Ετήσια δαπάνη, από την: α) καταβολή αποδοχών
στον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τους δύο Εισηγητές, καθώς και αποζηµίωσης στα λοιπά µέλη της Αρχής,
ηµερήσιας αποζηµίωσης και εξόδων µετακίνησης αυτών.
Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από την έκδοση
σχετικής κ.υ.α.,
β) σύσταση µίας θέσης Γενικού Δ/ντή και σαράντα δύο
(42) συνολικά θέσεων προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων και κατηγοριών (25 Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού, 10 Διοικητικού Προσωπικού, 3 Δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, 2 ειδικών συνεργατών ως µετακλητών υπαλλήλων και 2 Δηµοσιογράφων). Η δαπάνη εκ της αιτίας αυτής εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (ειδικότητες, κατηγορίες υπαλλήλων) και εκτιµάται ότι, θα ανέρχεται στο ποσό του 1.000.000 ευρώ περίπου ετησίως.
Η δαπάνη αυτή ενδέχεται να περιορίζεται στην περίπτωση κάλυψης των εν λόγω θέσεων µε µετάταξη/απόσπαση υπαλλήλων από άλλους φορείς της Γ ενικής Κυβέρνησης.
(Παράγραφος ΙΣΤ - Άρθρο πρώτο)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν αύξηση (κατά 8)

1. Ετήσια δαπάνη για τα έτη 2014, 2015 και 2016 από
την αύξηση του αριθµού των προσλήψεων προσωπικού
µε σχέση ι,δ.ο.χ. και συµβάσεων µίσθωσης έργου λόγω
επανακαθορισµού του ποσοστού έγκρισης προσλήψεων
από το έτος 2014 και εξής. (Υποπαράγραφος Θ5 - Άρθρο
πρώτο)
2. Δαπάνη, από την: α) παράταση του χρόνου διαθεσιµότητας των εγκύων υπαλλήλων και β) παραµονή στο
καθεστώς αυτό των υπαλλήλων συγκεκριµένων ειδικοτήτων (σχολικοί φύλακες, δηµοτικοί αστυνοµικοί, εκπαιδευτικοί, οδηγοί και τεχνικοί) στις οριζόµενες περιπτώσεις και την ως εκ τούτου καταβολή αποδοχών στους ανωτέρω, για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. (Υποπαράγραφοι Θ1 και Θ3 - Άρθρο πρώτο)
3. Εφάπαξ δαπάνη, από την καταβολή αποζηµίωσης
στους απολυόµενους υπαλλήλους µετά τη λήξη του
χρόνου της διαθεσιµότητας καθώς και σε όσους έχουν
απολυθεί πριν την έναρξη ισχύος των προτεινοµένων
ρυθµίσεων. Η εν λόγω δαπάνη µειώνεται στην περίπτωση που οι εν λόγω υπάλληλοι έχουν συµπληρώσει τις

ΙΙΙ. Επί του κρατικού προϋπολογισµού, του προϋπολογισµού του ΤΑΧΑΙΚ και των λοιπών Φορέων της παρ. 2
του άρθρου 4 του ν. 663/1977, καθώς και επί των προϋπολογισµών των Φορέων του άρθρου 20 του ν. 4058/
2012 (Μετογικό Ταµείο Στρατού και Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων)
Ενδεχόµενη δαπάνη ή µείωση εσόδων από τον επανακαθορισµό των προβλεπόµενων ποινών (φυλάκιση, κάθειρξη, χρηµατική ποινή, πρόστιµο).
(Υποπαράγραφοι ΙΕ 3 - ΙΕ 19 - Άρθρο πρώτο)
Η ανωτέρω δαπάνη ή µείωση των εσόδων θα αντιµετωπισθεί / αναπληρωθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω φορέων.
IV. Επί του προϋπολογισµού των ο.τ.α. (ν.π.δ.δ. επιγορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό - Φορείς Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων, από την τροποποίηση των διατάξεων που ρυθµίζουν την απαλλαγή από τα προβλεπόµενα
τέλη των ακινήτων και του υπεδάφους αυτών που ανήκουν στην Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή.
(Υποπαράγραφος ΙΒ2 - Άρθρο πρώτο)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού των ο.τ.α.
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του συνολικού αριθµού των θέσεων προσωπικού της
Ρ.Α.Λ. (έως 50 θέσεις), η οποία εξαρτάται από την έκδοση σχετικού π.δ/τος και από πραγµατικά γεγονότα.
(Παράγραφος ΙΣΤ - Άρθρο πρώτο)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώσεις που θα εγγράφονται στον προϋπολογισµό της
Ρ.Α.Λ.
VI. Επί του προϋπολογισµού του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) (ν.π.δ.δ. επιxχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
1. Δαπάνη, από την καταβολή επιδόµατος ανεργίας
και λοιπών παροχών, από τον ΟΑΕΔ στους κατά τα ανωτέρω απολυόµενους υπαλλήλους.
(Υποπαράγραφος Θ1 - Άρθρο πρώτο)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΟΑΕΔ.
2. Ετήσια απώλεια εσόδων των ειδικών λογαριασµών
(ΔΛΟΕΜ και ΛΑΕΚ) από την κατάργηση των εισφορών
εργαζοµένων και εργοδοτών για τον ΔΛΟΕΜ και τον περιορισµό των εισφορών του ΛΑΕΚ. Η απώλεια αυτή εκτιµάται, µετά τον συµψηφισµό των παροχών που καταργούνται στο ποσό των 209.000.000 ευρώ για το έτος
2014 και στο ποσό των 508.500.000 ευρώ για καθένα από τα επόµενα έτη.(Υποπαράγραφος ΙΑ3 - Αρθρο πρώτο)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του ΟΑΕΔ (προσδοκώµενη αύξηση του ρυθµού
απασχόλησης, αύξηση φορολογικών εσόδων κ.λπ.)
VII. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (ν.π.δ.δ. επιγορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό).
Ετήσια απώλεια εσόδων από τον περιορισµό της εργοδοτικής εισφοράς, από το 0,80% στο 0,25%, υπέρ του
κλάδου παροχών ασθένειας και µητρότητας. Η απώλεια
αυτή εκτιµάται στο ποσό των 52.000.000 ευρώ για το έτος 2014 και στο ποσό των 99.550.000 ευρώ για καθένα
από τα επόµενα έτη.
(Υποπαράγραφος ΙΑ3 - Αρθρο πρώτο)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
VIII. Επί του προϋπολογισµού του «Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.
(Τ.Α.Ι.ΠΕ.Α.)»
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή δικαιωµάτων σε
συµβολαιογράφους κατά την κατάρτιση εγγράφων και
πράξεων για την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
του Ταµείου καθώς και σε Υποθηκοφύλακες για τη µεταγραφή και καταχώρηση των ανωτέρω δικαιοπραξιών στα
οικεία βιβλία και φύλλα,
(άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Β3, περ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΤΑΙΠΕΔ.
IX. Επί του προϋπολογισµού της Ελληνικής Στατιστικής Αργής
Εφάπαξ δαπάνη ύψους έως 10.500 ευρώ για την αποζηµίωση του προσωπικού που απασχολήθηκε στις εργασίες για την επεξεργασία των ερωτηµατολογίων της Γενικής Απογραφής του 2011 και δεν έχει αποζηµιωθεί µέ-

χρι σήµερα, (άρθρο πρώτο, υποπαράγραφος Γ3, περ. 1)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΕΛΣΤΑΤ.
X. Επί του προϋπολογισµού του «Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ)»
1. Ετήσια δαπάνη από την αύξηση του αριθµού των µελών του Γενικού Συµβουλίου του Ταµείου κατά δύο, το ύψος της οποίας εκτιµάται στο ποσό των 60.000 ευρώ.
(άρθρο δεύτερο, υποπαράγραφος Α7, περ. 1)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή των χρηµατικών ποσών για νοµικές ενέργειες και δικαστικά έξοδα,
οποιουδήποτε µέλους του Γενικού Συµβουλίου και της Εκτελεστικής Επιτροπής, λόγω νοµικών ενεργειών εναντίον τους, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
(άρθρο δεύτερο, υποπαράγραφος Α7, περ. 22)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Ταµείου.
Αθήνα, 28 Μαρτίου 2014
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. Στουρνάρας

