ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
∆ιεκπ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΙΕ΄, 6 Μαΐου 2010,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη - µέλη
της Ζώνης του ευρώ και το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο

Άρθρο πρώτο
Μηχανισµός στήριξης της ελληνικής οικονοµίας
1. Με τη ∆ήλωση των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της Ζώνης του ευρώ που δηµοσιοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες την 25η Μαρτίου 2010 και προσαρτάται στον
παρόντα νόµο ως Παράρτηµα Ι, αποφασίστηκε για την
οικονοµική και τη δηµοσιονοµική σταθερότητα της ευρωζώνης, η δηµιουργία µηχανισµού στήριξης.
2. Με τη ∆ήλωση για τη στήριξη της Ελλάδας από τα
κράτη – µέλη της Ζώνης του ευρώ που δηµοσιοποιήθηκε
στις Βρυξέλλες την 11η Απριλίου 2010 και προσαρτάται
στον παρόντα νόµο ως Παράρτηµα ΙΙ στην αγγλική γλώσσα, και σε µετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του µηχανισµού στήριξης
της παραγράφου 1 µε την κατάρτιση κοινού προγράµµατος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία µε την
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και από το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και τις ελληνικές αρχές.
3. Για την εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης που συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τις ∆ηλώσεις των προηγούµενων παραγράφων, καταρτίστηκε από το Υπουργείο Οικονοµικών µε τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου σχέδιο προγράµµατος (Μνηµόνιο
Οικονοµικής και Χρηµατοπιστωτικής Πολιτικής και Μνηµόνιο Συνεννόησης στις Συγκεκριµένες Προϋποθέσεις
Οικονοµικής Πολιτικής) το οποίο µε επιστολές του Υπουργού Οικονοµικών και του ∆ιοικητή της Τράπεζας
της Ελλάδος διαβιβάστηκε, αφ’ ενός προς τον Πρόεδρο
του Συµβουλίου των Υπουργών Οικονοµικών της ευρωζώνης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αφ’ ετέρου προς το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο. Το σχέδιο προγράµµατος προσαρτάται
στον παρόντα νόµο ως Παραρτήµατα ΙΙΙ και IV, στην ελληνική γλώσσα.

4. Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπεί το Ελληνικό ∆ηµόσιο και να υπογράφει κάθε µνηµόνιο συνεργασίας, συµφωνία ή σύµβαση δανεισµού, διµερή ή πολυµερή, µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα κράτη – µέλη της ζώνης του ευρώ, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, προκειµένου να εφαρµοστεί το πρόγραµµα της
προηγούµενης παραγράφου. Τα µνηµόνια, οι συµφωνίες
και οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου, εισάγονται στη Βουλή για κύρωση.
Άρθρο δεύτερο
Καθορισµός γενικού πλαισίου και εξουσιοδοτήσεις για
λήψη µέτρων εφαρµογής του προγράµµατος
1. α. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, λαµβάνονται όλα τα
ενδεικνυόµενα µέτρα δηµοσιονοµικής πολιτικής, µε τη
συµπλήρωση, την κατάργηση ή την τροποποίηση των
κειµένων διατάξεων, για την επίτευξη των στόχων του
προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου.
β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, που εκδίδεται µέσα σε ένα µήνα από την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, διενεργείται απογραφή
του πάσης φύσεως προσωπικού στο ∆ηµόσιο και τα
Ν.Π.∆.∆..
Το προσωπικό που απογράφεται λαµβάνει τις πάσης
φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζηµιώσεις
και µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία αµοιβές, υποχρεωτικά µέσω τραπεζικού λογαριασµού από Ενιαία Αρχή Πληρωµής που συστήνεται µε την απόφαση του προηγούµενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για
τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας
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Αρχής Πληρωµής, η διαδικασία απογραφής, η ένταξη
των αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδοµένων, ο χρόνος, ο τρόπος και τα όργανα απογραφής, καθώς και η ηµεροµηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών, από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής.
Μετά την οριζόµενη από την ως άνω απόφαση ηµεροµηνία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Ενιαία Αρχή Πληρωµής µέσω τραπεζικού λογαριασµού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η µε
διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και εν γένει αµοιβών του πρώτου εδαφίου προς το
προσωπικό του ∆ηµοσίου και των Ν.Π.∆.∆..
Με όµοια απόφαση µπορεί να εντάσσεται στο σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής και το πάσης φύσεως
προσωπικό των Ο.Τ.Α. και να ρυθµίζεται κάθε σχετική
λεπτοµέρεια.
2. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, λαµβάνονται έκτακτα µέτρα για την προστασία των ασθενέστερων οικονοµικών στρωµάτων και των ευπαθών κοινωνικών οµάδων, µε στόχο την άµβλυνση των κοινωνικοοικονοµικών ανισοτήτων κατά την περίοδο εφαρµογής του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου. Ειδικότερα, µε τα παραπάνω µέτρα, λαµβάνεται µέριµνα για
την αντιµετώπιση των ειδικών αναγκών των φτωχών και
ευάλωτων οµάδων του πληθυσµού που διαβιούν υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες, όπως η ανεργία, το γήρας, ο κοινωνικός αποκλεισµός, και η απουσία εισοδήµατος.
3. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, λαµβάνονται έκτακτα µέτρα
για τη στήριξη της πραγµατικής οικονοµίας, την ενίσχυση των µικρών και πολύ µικρών επιχειρήσεων, την προστασία των καταναλωτών και την οµαλή λειτουργία των
αγορών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του προγράµµατος
του προηγούµενου άρθρου.
4. Κάθε επιδοτούµενος άνεργος λόγω τακτικής ή µακροχρόνιας ανεργίας, δικαιούται «επιταγή επανένταξης
στην αγορά εργασίας».
Η αξία της ισοδυναµεί µε το δικαιούµενο ποσό επιδότησης όπως διαµορφώνεται, µειούµενο κάθε φορά µέχρι
τη λήξη της τακτικής ή µακροχρόνιας επιδότησης ανεργίας.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆, καθορίζεται ο τύπος της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας», η µορφή, το περιεχόµενό
της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Με την ίδια ή όµοια απόφαση καταρτίζονται προγράµµατα εργασίας που µπορεί να συµπεριλαµβάνουν εκπαίδευση – επαγγελµατική κατάρτιση µε τα οποία ο ΟΑΕ∆
µπορεί να επιχορηγεί επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες
του ιδιωτικού τοµέα για την πρόσληψη επιδοτούµενων
ανέργων, κατόχων της «επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας».
Στην προηγούµενη απόφαση προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η µετατροπή της κάθε φορά διαµορφούµενης αξίας
της επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας σε επιχορήγηση του εργοδότη και η θεσµική διασφάλιση για
την αποτροπή καταχρηστικών πρακτικών.

Επίσης µπορεί να προβλέπεται η συνέχιση της επιχορήγησης του εργοδότη σε ποσοστό επί των ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών και εργαζοµένων και η διάρκεια αυτής.
Αν ο προσλαµβανόµενος απολυθεί πριν από το χρόνο
λήξης του δικαιώµατος επιδότησης λαµβάνει το επίδοµα
ανεργίας για το υπόλοιπο διάστηµα.
5. Με στόχο την καταπολέµηση της ανεργίας ατόµων
που βρίσκονται κοντά στο όριο συνταξιοδότησης, ο ΟΑΕ∆ µπορεί να επιχορηγεί Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.) του άρθρου 20 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ
101 Α΄), για την πρόσληψη επιδοτούµενων ή µακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως και 64 ετών, για εργασία στο
δηµόσιο τοµέα, όπως αυτός ορίζεται από το άρθρο 51
του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α΄), µε προγράµµατα εργασίας που καταρτίζονται µε απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
του ΟΑΕ∆.
Για εργασία στα Ν.Π.∆.∆. που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως
προνοιακά ιδρύµατα και ∆οµές Ψυχικής Υγείας, καθώς
και στον ΟΚΑΝΑ, στα Κέντρα Πρόληψης, στο ΚΕΘΕΑ και
σε αντίστοιχα ιδρύµατα που εποπτεύονται από τους
Ο.Τ.Α., η πρόσληψη επιδοτούµενων ή µη επιδοτούµενων
ανέργων γίνεται χωρίς να λαµβάνονται υπόψη τα ηλικιακά όρια του προηγούµενου εδαφίου και η µακροχρόνια
ανεργία. Στην περίπτωση αυτή η κοινή απόφαση που
προβλέπεται στο προηγούµενο εδάφιο συνυπογράφεται
και από τον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Με την απόφαση του πρώτου εδαφίου καθορίζονται οι
όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια ένταξης, οι ανάγκες
των φορέων του δηµόσιου τοµέα του προηγούµενου εδαφίου, η διάρκεια, το ποσό της επιχορήγησης και κάθε
άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.
Το υπολειπόµενο κόστος που προκύπτει από την αφαίρεση του ποσού επιχορήγησης του προηγούµενου εδαφίου από συνολικό µισθολογικό και µη µισθολογικό κόστος, καταβάλλεται από τον έµµεσο εργοδότη στον άµεσο.
Για την εφαρµογή των προγραµµάτων της παραγράφου αυτής, δεν έχει εφαρµογή η παράγραφος (γ) του
άρθρου 24 του ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258 Α΄) για µια τριετία
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
Η επιλογή των Ε.Π.Α. του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής γίνεται από τον ΟΑΕ∆, σύµφωνα µε τις
διατάξεις περί κρατικών προµηθειών και η αµοιβή τους
βαρύνει τον προϋπολογισµό του ΟΑΕ∆.
6. Άνεργοι εγγεγραµµένοι στον ΟΑΕ∆ ηλικίας µέχρι
24 ετών δύνανται να εργαστούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες, συνάπτοντας σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας διάρκειας µέχρι 12 µηνών.
Κατά τη διάρκεια της σύµβασης αυτής οι ακαθάριστες αποδοχές τους αντιστοιχούν στο 80% του κατώτατου βασικού µισθού ή βασικού ηµεροµισθίου όπως ορίζεται κάθε φορά από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και ασφαλίζονται στους κλάδους σύνταξης, ασθενείας σε είδος και επαγγελµατικού κινδύνου του ΙΚΑΕΤΑΜ, ενώ οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές αποδίδονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από τον ΟΑΕ∆. Μετά το πέρας της
σύµβασης αυτής είναι δυνατή η συνέχιση της απασχόλη-
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σής τους και η ένταξη σε προγράµµατα του ΟΑΕ∆, εφόσον η σύµβαση απόκτησης εργασιακής εµπειρίας µετατραπεί σε σύµβαση εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από γνώµη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕ∆ µπορεί να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
7. Οι όροι των Οµοιοεπαγγελµατικών και Επιχειρησιακών Συµβάσεων Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Κλαδικών Συµβάσεων Εργασίας, καθώς και των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και οι όροι των Κλαδικών Συµβάσεων
Εργασίας µπορούν να αποκλίνουν έναντι των αντίστοιχων όρων Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.
8. Ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ, ηλικίας άνω των 30 και
µέχρι 65 ετών, που διέκοψαν την άσκηση του επαγγέλµατός τους, καλύπτονται για παροχές ασθένειας σε είδος (ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη)
από τον Κλάδο Υγείας του Οργανισµού για δύο (2) χρόνια από τη διακοπή της ασφάλισης, εφόσον συντρέχουν
οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
α. Έχουν πραγµατοποιήσει στην ασφάλιση οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού εξακόσιες (600) ηµέρες
εργασίας ή δύο (2) χρόνια.
Το κατώτατο όριο των εξακοσίων (600) ηµερών εργασίας ή των δύο (2) ετών αυξάνεται ανά εκατόν είκοσι
(120) ηµέρες ή τέσσερις (4) µήνες κάθε χρόνο µετά τη
συµπλήρωση του τριακοστού (30ού) έτους της ηλικίας
και µέχρι τη συµπλήρωση τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) ηµερών ή δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης.
β. Να µην ασφαλίζονται για οποιονδήποτε λόγο στο
∆ηµόσιο ή σε ασφαλιστικό οργανισµό.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά,
καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
των ρυθµίσεων του παρόντος άρθρου.
9. Με προεδρικά διατάγµατα, που εκδίδονται ύστερα
από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας
και Κοινωνικής Ασφάλισης, µετά από διαβούλευση µε
τους κοινωνικούς εταίρους και στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού ∆ικαίου, για τις ανάγκες εφαρµογής
του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν:
α) τη διαδικασία προσφυγής στον Οργανισµό Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας,
β) την αύξηση του ορίου απολύσεων, στις περιπτώσεις οµαδικών απολύσεων,
γ) τον καθορισµό του ύψους και τον τρόπο καταβολής
της αποζηµίωσης του απολυοµένου,
δ) τα µέτρα αποτροπής απολύσεων εργαζοµένων µεγάλης ηλικίας που βρίσκονται στο στάδιο πριν τη συνταξιοδότησή τους, ανεξάρτητα αν πρόκειται για οµαδικές
απολύσεις ή µεµονωµένες,
ε) τον καθορισµό των όρων απασχόλησης και το κατώτατο ηµεροµίσθιο των νέων ηλικίας κάτω των 25 ετών
που εισέρχονται στην αγορά εργασίας για πρώτη φορά,
στ) τον καθορισµό των εν γένει όρων απασχόλησης και
ασφάλισης των απασχολουµένων σε συµβάσεις µαθητείας, η διάρκεια των οποίων δεν µπορεί να είναι ανώτερη του έτους,

ζ) τον καθορισµό της ανώτατης διάρκειας των συµβάσεων ορισµένου χρόνου.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί να αναστέλλεται η αποπληρωµή δανείων που έχουν συναφθεί
µε τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας για την αγορά ή
µίσθωση κατοικίας και να επαναρυθµίζονται οι όροι πληρωµής των δανείων αυτών.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να ρυθµίζονται τα σχετικά µε την αποπληρωµή των στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν χορηγηθεί από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων
(Τ.Π.∆.), να διευρύνεται ο κύκλος των δικαιούχων για τη
λήψη δανείων από το Τ.Π.∆. µε την ένταξη εργαζοµένων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και να οργανώνονται
προγράµµατα του Τ.Π.∆. για την αναχρηµατοδότηση
στεγαστικών και άλλων συναφών δανείων που έχουν
λάβει από άλλα πιστωτικά ιδρύµατα δικαιούχοι δανειοδότησης από το Τ.Π.∆..
12. Με τα προεδρικά διατάγµατα των προηγούµενων
παραγράφων µπορεί να παρέχεται περαιτέρω εξουσιοδότηση, προκειµένου θέµατα τεχνικού ή λεπτοµερειακού χαρακτήρα να ρυθµίζονται µε υπουργικές αποφάσεις. Με τέτοιες υπουργικές αποφάσεις µπορεί να θεσπίζονται και οι αναγκαίες αγορανοµικές διατάξεις. Τα
προεδρικά διατάγµατα των προηγούµενων παραγράφων
µπορεί να προβλέπουν τις ανάλογες και αναγκαίες διοικητικές κυρώσεις και πρόστιµα για την περίπτωση παραβίασης των διατάξεων που θεσπίζουν και εκδίδονται εντός των χρονικών πλαισίων εφαρµογής και σύµφωνα
µε τις προβλέψεις του προγράµµατος του προηγούµενου άρθρου µέχρι 31.12.2010.
Άρθρο τρίτο
Μέτρα για τη µείωση των δηµόσιων δαπανών
1. Τα πάσης φύσεως επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε γενική ή ειδική
διάταξη προβλεπόµενα των λειτουργών και υπαλλήλων
των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/
2010 (ΦΕΚ 40 Α΄), καθώς και τα έξοδα παράστασης των
προσώπων που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του ίδιου άρθρου και νόµου, µειώνονται κατά ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%).
2. Από τη µείωση της προηγούµενης παραγράφου εξαιρούνται τα επιδόµατα που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3833/2010, στο
οποίο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 3205/2003,
εξαιρούνται από τη µείωση που προβλέπεται στην παράγραφο 1, τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα
συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας
τους ή µε το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους. Αν στο
ανωτέρω προσωπικό δεν καταβάλλονται επιδόµατα, αποζηµιώσεις ή αµοιβές κατά την έννοια της παραγράφου
1, οι πάσης φύσεως αποδοχές µειώνονται κατά τρία τοις
εκατό (3%).
4. Οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα, αποζηµιώσεις και αµοιβές γενικά, καθώς και τα µε οποιαδήποτε άλλη ονοµασία οριζόµενα και από οποιαδήποτε
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γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, ή διαιτητική απόφαση, ή µε ατοµική
σύµβαση εργασίας ή συµφωνία προβλεπόµενα, των εργαζοµένων χωρίς εξαίρεση στους φορείς του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του ν.
3833/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, µειώνονται
κατά ποσοστό τρία τοις εκατό (3%).
Από τη µείωση του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται τα επιδόµατα που συνδέονται µε την οικογενειακή
κατάσταση ή την υπηρεσιακή εξέλιξη, καθώς και τα συνδεόµενα µε το ανθυγιεινό ή επικίνδυνο της εργασίας
τους και το µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών τους.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα Ο.Τ.Α., τους διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους των
Ν.Π.∆.∆., τους προέδρους, αντιπροέδρους και τα µέλη
των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τους
προέδρους, αντιπροέδρους, διευθύνοντες συµβούλους
και εκτελεστικά µέλη διοικητικών συµβουλίων των
Ν.Π.Ι.∆. που ανήκουν στο Κράτος, σε Ν.Π.∆.∆. ή σε
Ο.Τ.Α. ή επιχορηγούνται τακτικά από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό
(50%) του προϋπολογισµού τους ή είναι δηµόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 1 του ν. 3429/2005.
6. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη ή ρήτρα ή όρο συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητική απόφαση ή µε ατοµική σύµβαση εργασίας ή συµφωνία, για λειτουργούς, υπαλλήλους και µισθωτούς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των παραγράφων 1 έως και 4, καθώς και για τα πρόσωπα που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 5, καθορίζονται ως εξής:
α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων σε πεντακόσια
(500) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα σε διακόσια πενήντα
(250) ευρώ.
γ) Το επίδοµα αδείας, σε διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Τα επιδόµατα του προηγούµενου εδαφίου καταβάλλονται εφόσον οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοιβές, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων του προηγούµενου εδαφίου, δεν υπερβαίνουν
κατά µήνα, υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση, τα
τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ. Αν µε την καταβολή των επιδοµάτων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής,
οι πάσης φύσεως τακτικές αποδοχές, επιδόµατα και αµοιβές υπερβαίνουν το ύψος αυτό, τα επιδόµατα του
πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής καταβάλλονται
µέχρι του ορίου των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, µε ανάλογη µείωσή τους.
7. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 1 του ν.
3833/2010 εφαρµόζονται και για το πεδίο εφαρµογής
των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων του άρθρου αυτού.
8. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων κατισχύουν κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ή ρήτρας ή όρου
συλλογικής σύµβασης εργασίας, διαιτητικής απόφασης
ή ατοµικής σύµβασης εργασίας ή συµφωνίας.
9. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και κατά
περίπτωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-

κών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, καθορίζεται ο χρόνος καταβολής των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας και
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των διατάξεων των παραγράφων 6 και 10 έως και 14
του άρθρου αυτού.
10. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και το επίδοµα αδείας που προβλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων
των φορέων κύριας ασφάλισης, µε εξαίρεση τους συνταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιούχος
έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του και το ύψος
τους καθορίζεται ως εξής:
α) Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων, στο ποσό των
τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτών Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων
(200) ευρώ.
γ) Το επίδοµα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200)
ευρώ.
11. Από το όριο ηλικίας που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο εξαιρούνται όσοι εξ ιδίου δικαιώµατος λαµβάνουν σύνταξη λόγω αναπηρίας ή µε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών ή των οικοδοµικών επαγγελµάτων, καθώς και οι δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως,
εφόσον οι τελευταίοι:
α) είναι δικαιούχοι λόγω θανάτου συζύγου, ή
β) δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος ή αν σπουδάζουν, το
24ο έτος της ηλικίας τους, ή
γ) είναι ανίκανοι για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλµατος σε ποσοστό µεγαλύτερο του 67%.
12. Αν καταβάλλονται στο ίδιο πρόσωπο δύο κύριες
συντάξεις από οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας
ασφάλισης, τα επιδόµατα της παραγράφου 10 καταβάλλονται µόνο από τον φορέα που καταβάλλει την µεγαλύτερη σύνταξη.
13. Αν στη σύνταξη συντρέχουν περισσότεροι του ενός δικαιούχοι εκ µεταβιβάσεως, το ποσό των επιδοµάτων επιµερίζεται αναλόγως στα συνδικαιούχα πρόσωπα.
14. Τα επιδόµατα της παραγράφου 10 δεν καταβάλλονται, εφόσον οι καταβαλλόµενες συντάξεις, συµπεριλαµβανοµένων και των επιδοµάτων της παραγράφου 10,
υπολογιζόµενες σε δωδεκάµηνη βάση υπερβαίνουν κατά
µήνα, τα δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500) ευρώ. Αν µε
την καταβολή των επιδοµάτων της παραγράφου 10, οι
καταβαλλόµενες συντάξεις υπερβαίνουν το ύψος αυτό,
τα επιδόµατα της παραγράφου 10 καταβάλλονται µέχρι
του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ,
µε ανάλογη µείωσή τους.
15. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για την εφαρµογή των παραγράφων 10
έως και 14 του άρθρου αυτού.
16. Η καταβολή της δεύτερης δόσης της οικονοµικής
ενίσχυσης του άρθρου 1 του ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227 Α΄),
όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου
και νόµου, αναστέλλεται. Ο προσδιορισµός του χρόνου
καταβολής της δόσης αυτής, καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου
Υπουργού µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα επιδόµατα
κινδύνου που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.
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Άρθρο τέταρτο
Αύξηση Φ.Π.Α. και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης
1. Τα πρώτο και δεύτερο εδάφια της παραγράφου 1
του άρθρου 21 του Κώδικα Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α΄), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης αξίας ορίζεται σε είκοσι τρία τοις εκατό (23%) στη φορολογητέα
αξία.
Κατ’ εξαίρεση, για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα ΙΙΙ του παρόντος, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έντεκα τοις εκατό
(11%).»
2. α. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265 Α΄) αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«Στην τιµή αυτή ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) ορίζεται σε ποσοστό 67% µε ελάχιστο ποσό είσπραξης τα 80,40 ευρώ ανά 1.000 τσιγάρα.»
β. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως εξής:
«α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά µονάδα προϊόντος, το ποσό του οποίου είναι ίσο προς 10%
της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης, η οποία προκύπτει από το άθροισµα του ειδικού φόρου κατανάλωσης
καπνού και του φόρου προστιθέµενης αξίας, που επιβάλλονται στην πλέον ζητούµενη τιµή λιανικής πώλησης
των τσιγάρων και είναι το ίδιο (πάγιο στοιχείο) για όλες
τις κατηγορίες τσιγάρων, ανεξάρτητα από την τιµή λιανικής πώλησής του και
β) σε έναν αναλογικό φόρο ο συντελεστής του οποίου
είναι 58,43% και προκύπτει από το κλάσµα που έχει ως
αριθµητή το γινόµενο του συντελεστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης επί την πλέον ζητούµενη τιµή, µείον
τον πάγιο φόρο και παρονοµαστή την πλέον ζητούµενη
τιµή. Ο αναλογικός συντελεστής 58,43% υπολογίζεται
στην τιµή λιανικής πώλησης χιλίων (1.000) τεµαχίων τσιγάρων (1 φορολογική µονάδα) και είναι ίδιος για όλες τις
κατηγορίες τσιγάρων. Στα τσιγάρα που πωλούνται σε τιµή µικρότερη από την τιµή λιανικής πώλησης των τσιγάρων της πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών, το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης, που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις ανωτέρω περιπτώσεις α΄ και β΄
δεν µπορεί να είναι κατώτερο του εβδοµήντα πέντε τοις
εκατό (75%) του συνολικού ειδικού φόρου κατανάλωσης
που επιβάλλεται στα τσιγάρα της πλέον ζητούµενης κατηγορίας τιµών.»
γ. Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 97 του ν. 2960/2001, αντικαθίστα-

νται ως εξής:
«α) Στα πούρα ή σιγαρίλλος σε ποσοστό 34% επί της
κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.
β) Στο λεπτοκοµµένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για
την κατασκευή χειροποίητων τσιγάρων και στα άλλα καπνά για κάπνισµα, σε ποσοστό 69% επί της κατά χιλιόγραµµο τιµής λιανικής πώλησής τους.»
3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης
αιθυλικής αλκοόλης καθορίζεται σε δύο χιλιάδες τετρακόσια πενήντα (2.450) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»
β. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 3 του άρθρου 81 του ν. 2960/2001 αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Εφαρµόζεται µειωµένος κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης αιθυλικής αλκοόλης, έναντι του ισχύοντος κανονικού συντελεστή για την αιθυλική αλκοόλη που προορίζεται για την
παρασκευή ούζου ή που περιέχεται στο τσίπουρο και την
τσικουδιά. Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται
σε χίλια διακόσια είκοσι πέντε (1.225) ευρώ, ανά εκατόλιτρο άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης.»
γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο φόρος αυτός ορίζεται σε δύο ευρώ και εξήντα
λεπτά (2,60 €) ανά βαθµό PLATO κατά όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
δ. Το προτελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 87 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο µειωµένος αυτός συντελεστής καθορίζεται σε ένα
ευρώ και τριάντα λεπτά (1,30 €) ανά βαθµό PLATO κατά
όγκο και εκατόλιτρο µπύρας.»
4. Το άρθρο 89 του ν. 2960/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 89
Συντελεστές Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης
Ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης που
επιβάλλεται στα προϊόντα του προηγούµενου άρθρου ορίζεται σε εκατόν δύο (102) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος, µε εξαίρεση τα προϊόντα που ορίζονται
στις παραγράφους 6 και 7 του σηµείου Β΄ του παραρτήµατος ΙΙI του κανονισµού (Ε.Κ.) της Επιτροπής 606/2009
(ΕΕL 193/24.7.2009) για τα οποία ο συντελεστής ορίζεται σε πενήντα ένα (51) ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού
προϊόντος.»
5. Οι περιπτώσεις α΄ µέχρι και ιβ΄, καθώς και η περίπτωση κστ΄ του πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου
73 του ν. 2960/2001, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
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6.α. Στα αποθέµατα πετρελαίου εσωτερικής καύσης
(DIESEL) θέρµανσης που έχει στην κυριότητά του, την
2.5.2010 κάθε επιτηδευµατίας, που έχει λάβει αριθµό µητρώου ∆ιακινητών Πετρελαίου Θέρµανσης (∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.),
τα οποία έχουν τεθεί σε ανάλωση και έχει πραγµατοποιηθεί η φυσική τους έξοδος από τις φορολογικές αποθήκες, αλλά δεν έχουν διατεθεί στην κατανάλωση, επιβάλλεται εφάπαξ φόρος ισόποσος µε τη διαφορά των φορολογικών επιβαρύνσεων που εφαρµόζονται από 3.5.2010
ήτοι του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του φόρου
προστιθέµενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των ήδη καταβληθέντων κατά την έξοδό τους από τη φορολογική αποθήκη
ειδικού φόρου κατανάλωσης και Φ.Π.Α..
β. Ο εφάπαξ φόρος επιβάλλεται στα αποθέµατα της
προηγούµενης παραγράφου που έχει στην κυριότητά
του ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ., την 2.5.2010 σε εγκαταστάσεις του ή σε εγκαταστάσεις τρίτων, ανεξάρτητα
από το χρόνο λήξης της διαχειριστικής του περιόδου ή
την κατηγορία των βιβλίων που τηρεί ή την απαλλαγή από την τήρηση βιβλίων.
γ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ.
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δικαιούται επιστροφής, τότε ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος συµψηφίζεται µε τα προς επιστροφή ποσά των φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω
της εξοµοίωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του
πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) θέρµανσης µε
το πετρέλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 9 Α΄).
δ. Σε περίπτωση που ο επιτηδευµατίας ∆Ι.ΠΕ.ΘΕ. δεν
πραγµατοποιεί πωλήσεις σε δικαιούχους χρήσης πετρελαίου θέρµανσης και δεν δικαιούται επιστροφής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008 τότε
ο οφειλόµενος εφάπαξ φόρος καταβάλλεται εφάπαξ µε
την υποβολή από τον υπόχρεο δήλωσης εις διπλούν
στην αρµόδια για τη φορολογία εισοδήµατός του ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆.Ο.Υ.), το αργότερο µέχρι και
τις 7.6.2010. Το ένα αντίτυπο της δήλωσης µε ηµεροµηνία παραλαβής και θεωρηµένο από τον προϊστάµενο της
∆.Ο.Υ. επιστρέφεται στον υπόχρεο.
∆ήλωση που υποβάλλεται χωρίς την ταυτόχρονη καταβολή του οφειλόµενου εφάπαξ φόρου θεωρείται απαράδεκτη και δεν παράγει κανένα έννοµο αποτέλεσµα.
Σε περίπτωση µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς
δήλωσης ή εκπρόθεσµης δήλωσης εφαρµόζονται οι κυρώσεις οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄), καθώς και οι κυρώσεις των
περί λαθρεµπορίας διατάξεων του ν. 2960/2001 εφόσον
συντρέχει περίπτωση.
Για τη διαδικασία βεβαίωσης εφαρµόζονται ανάλογα οι
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ
151 Α΄).
ε. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται ο τρόπος συµψηφισµού του εφάπαξ φόρου επί των αποθεµάτων µε τα προς επιστροφή ποσά, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3634/2008, ο τύπος και
το περιεχόµενο της δήλωσης του εφάπαξ φόρου και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
στ. Κάθε άλλη διάταξη, η οποία αντίκειται στις ανωτέρω διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν εφαρµόζεται
στις περιπτώσεις οι οποίες ρυθµίζονται µε τις διατάξεις
της παραγράφου αυτής.
7. α. Οι περιπτώσεις α), β) και γ) της παραγράφου 1

του άρθρου 17 του ν.3833/2010 (ΦΕΚ 40 Α΄) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) από 15.000 ευρώ µέχρι και 20.000 ευρώ, ποσοστό
10%,
β) άνω των 20.000 ευρώ µέχρι και 28.000 ευρώ, ποσοστό 30%,
γ) άνω των 28.000 ευρώ, ποσοστό 40%».
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 17 του ν. 3833/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Προκειµένου για µεταχειρισµένα όµοια αυτοκίνητα, το ποσοστό του φόρου καθορίζεται ως εξής:
α) από 11.000 ευρώ µέχρι και 14.000 ευρώ, ποσοστό
10%,
β) άνω των 14.000 ευρώ µέχρι και 19.000 ευρώ, ποσοστό 30%,
γ) άνω των 19.000 ευρώ ποσοστό 40%.
Οι τιµές της παραγράφου αυτής προκύπτουν µε βάση
τα αναφερόµενα στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.
Ο ανωτέρω φόρος επιβάλλεται επί της φορολογητέας
αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001.»
8. Τα ποσά που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 και στο άρθρο 4 του ν. 3723/
2008 (ΦΕΚ 250 Α΄) αυξάνονται κατά 15 δισεκατοµµύρια
ευρώ αντίστοιχα.
Άρθρο πέµπτο
Έκτακτη εισφορά στα κέρδη των νοµικών προσώπων
και ειδικός φόρος τηλεοπτικών διαφηµίσεων
1. Επιβάλλεται έκτακτη, εφάπαξ εισφορά κοινωνικής
ευθύνης, στο συνολικό καθαρό εισόδηµα, οικονοµικού έτους 2010, των νοµικών προσώπων του άρθρου 2 παράγραφος 4 και 101 παράγραφος 1 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994, ΦΕΚ 151 Α΄). Η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στο καθαρό εισόδηµα, όπως
αυτό προσδιορίζεται στις διατάξεις των άρθρων 31 παράγραφος 19 και 105 παράγραφος 7 του ίδιου Κώδικα, εφόσον το εισόδηµα αυτό υπερβαίνει τα εκατό χιλιάδες
(100.000) ευρώ. Η εισφορά επιβάλλεται στο σύνολο του
καθαρού εισοδήµατος. Αν το καθαρό εισόδηµα είναι ίσο
ή µικρότερο των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, δεν επιβάλλεται εισφορά.
Για τις επιχειρήσεις που δηµοσίευσαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τους κανόνες των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων και των ∆ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆.Λ.Π.), η έκτακτη εισφορά επιβάλλεται στα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρµογή τους, εφόσον αυτά είναι µεγαλύτερα από το
συνολικό καθαρό εισόδηµα, όπως αυτό προσδιορίζεται
στα προηγούµενα εδάφια και υπερβαίνουν τα εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.
2. Η έκτακτη εισφορά, που επιβάλλεται στο συνολικό
καθαρό εισόδηµα ή στα καθαρά κέρδη της προηγούµενης παραγράφου, υπολογίζεται ανά κλιµάκιο ως εξής:
α) Για συνολικό καθαρό εισόδηµα ή καθαρά κέρδη από
ένα (1) ευρώ έως και τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά ισούται µε το γινόµενό τους επί
συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%).
β) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών από τριακόσιες χιλιάδες ένα
(300.001) ευρώ έως και ένα εκατοµµύριο (1.000.000) ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή έξι
τοις εκατό (6%) και

9
γ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών από ένα εκατοµµύριο ένα
(1.000.001) ευρώ έως και πέντε εκατοµµύρια (5.000.000)
ευρώ, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή οκτώ τοις εκατό (8%).
δ) Για τη διαφορά του συνολικού καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών από πέντε εκατοµµύρια ένα
(5.000.001) ευρώ και άνω, η έκτακτη εισφορά υπολογίζεται µε συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Το ποσό της έκτακτης εισφοράς περιορίζεται αναλόγως, σε κάθε περίπτωση, ώστε το εναποµένον συνολικό
καθαρό εισόδηµα ή τα καθαρά κέρδη, που απετέλεσαν
τη βάση προσδιορισµού της, να µην υπολείπεται του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
3. Σε περίπτωση υπερδωδεκάµηνης διαχειριστικής περιόδου, ως συνολικό καθαρό εισόδηµα ή καθαρά κέρδη
για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, λαµβάνεται το ποσό που προκύπτει αναλογικά για τους δώδεκα (12) µήνες.
4. Το συνολικό καθαρό εισόδηµα ή τα καθαρά κέρδη
της παραγράφου 1, επί των οποίων επιβάλλεται η έκτακτη εισφορά, δεν µπορεί να υπερβαίνουν το διπλάσιο
του µέσου όρου των συνολικών καθαρών εισοδηµάτων ή
των καθαρών κερδών των δύο προηγούµενων οικονοµικών ετών, 2008 και 2009. Αν για κάποιο από τα έτη αυτά
δεν δηµοσιεύθηκαν οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα
µε τους κανόνες των ∆.Λ.Π., λαµβάνονται υπόψη για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου, µόνο τα καθαρά
κέρδη του οικονοµικού έτους που δηµοσιεύθηκαν.
5. Για τον υπολογισµό της έκτακτης εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην επιχείρηση. Η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται οίκοθεν από τον προϊστάµενο της δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας που είναι αρµόδιος για τη φορολογία
της επιχείρησης κατά την οριζόµενη διαδικασία στον
Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος.
Σε περίπτωση µετατροπής ή συγχώνευσης της επιχείρησης, η έκτακτη εισφορά βεβαιώνεται σε βάρος της νέας επιχείρησης που προήλθε από τη µετατροπή ή τη
συγχώνευση.
Αν από φορολογικό έλεγχο προκύψει διαφορά του καθαρού εισοδήµατος ή των καθαρών κερδών, δεν επιβάλλεται επιπλέον έκτακτη εισφορά, ούτε επιστρέφεται εισφορά που τυχόν καταβλήθηκε.
6. Η προθεσµία άσκησης προσφυγής ή υποβολής αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλει τη βεβαίωση και την είσπραξη της
εισφοράς.
7. Οι διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος,
καθώς και του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (ν.
2717/1999, ΦΕΚ 97 Α΄), όπως ισχύουν, εφαρµόζονται αναλόγως και για την έκτακτη εισφορά του άρθρου αυτού, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις του
άρθρου αυτού.
8. Η έκτακτη εισφορά που βεβαιώνεται, καταβάλλεται
σε δώδεκα (12) ίσες µηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η
πρώτη µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του Ιανουαρίου 2011 και η καθεµία από
τις επόµενες, µέχρι την τελευταία εργάσιµη, για τις δηµόσιες υπηρεσίες, ηµέρα του κάθε µήνα, αντίστοιχα. Το
ποσό της κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι µικρότερο των
χιλίων (1.000) ευρώ. Αν η καταβολή του συνόλου της έκτακτης εισφοράς γίνει µέσα στην προθεσµία της πρώ-

της δόσης, χορηγείται έκπτωση δύο τοις εκατό (2%), µε
εξαίρεση την περίπτωση που το σύνολο της έκτακτης εισφοράς πρέπει να καταβληθεί σε µία µόνο δόση.
9. Η έκτακτη εισφορά που καταβάλλεται, δεν εκπίπτει
ως δαπάνη κατά τον προσδιορισµό του φορολογητέου
εισοδήµατος.
10. Η έκτακτη εισφορά επιστρέφεται κατά το µέρος
που αποδεδειγµένα το εισόδηµα ή τα κέρδη επί των οποίων επιβλήθηκε, απετέλεσε και εισόδηµα ή κέρδη άλλης επιχείρησης, για τα οποία καταβλήθηκε έκτακτη εισφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου αυτού.
11. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζεται η διαδικασία καταβολής της έκτακτης εισφοράς, οι
ειδικότερες προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής
της εισφοράς για την περίπτωση της προηγούµενης παραγράφου και κάθε άλλο σχετικό θέµα.
12. Επιβάλλεται ειδικός φόρος στις διαφηµίσεις που
προβάλλονται από την τηλεόραση. Ο συντελεστής του
φόρου ορίζεται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί
της αξίας της διαφήµισης που υπολογίζουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. Ο φόρος βαρύνει άµεσα τη διαφηµιζόµενη επιχείρηση ή τον διαφηµιστή που µεσολαβεί και το τιµολόγιο
εκδίδεται στο όνοµά του. Εφόσον το τιµολόγιο εκδίδεται
στο όνοµα του διαφηµιστή που µεσολαβεί, αντίγραφο
του τιµολογίου µε τη σφραγίδα και την υπογραφή του
εκδότη αποστέλλεται στο διαφηµιζόµενο µέχρι το τέλος
του επόµενου µήνα από την έκδοση του τιµολογίου. Στα
πιστωτικά τιµολόγια που εκδίδουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης πρέπει να αναγράφονται και οι αριθµοί των
σχετικών τιµολογίων.
Τον ειδικό φόρο εισπράττουν τα τηλεοπτικά µέσα ενηµέρωσης και αποδίδουν στο ∆ηµόσιο µε µηνιαίες δηλώσεις που υποβάλλουν στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. φορολογίας
εισοδήµατος αυτών, µέχρι την εικοστή (20ή) ηµέρα κάθε
µήνα, για τα έσοδα από τις τηλεοπτικές διαφηµίσεις του
προηγούµενου µήνα.
Τα θέµατα που αφορούν τη βεβαίωση, τον έλεγχο, την
παραγραφή του δικαιώµατος του ∆ηµοσίου και την έκδοση καταλογιστικών πράξεων διέπονται από τις διατάξεις
που ισχύουν κάθε φορά στη φορολογία εισοδήµατος. Οι
διατάξεις του ν. 2523/1997 (ΦΕΚ 179 Α΄) εφαρµόζονται
αναλόγως και στη φορολογία αυτή.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται
ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης απόδοσης του
φόρου της παραγράφου αυτής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια ή διαδικασία εφαρµογής των διατάξεών της.
Άρθρο έκτο
Οργανωτικά µέτρα στις Υπηρεσίες
του Υπουργείου Οικονοµικών
1. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από
πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί
να συστήνονται, αναδιοργανώνονται, αναδιαρθρώνονται
και να καταργούνται υπηρεσίες οποιουδήποτε επιπέδου
του Υπουργείου Οικονοµικών σε κεντρικό ή περιφερειακό επίπεδο.
2. Για την εφαρµογή της παραγράφου 1 του άρθρου 66
του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007), στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονοµικών, οι κεντρικές, περιφερειακές και αποκεντρωµένες οργανικές µονάδες εντός
του ίδιου νοµού ή εντός του ίδιου νησιού, θεωρούνται
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οργανικές µονάδες της ίδιας αρχής και η µετακίνηση εντός αυτών διενεργείται µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε βάση τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Άρθρο έβδοµο
Έναρξη ισχύος
1. Οι διατάξεις του άρθρου τρίτου ισχύουν από την 1η
Ιουνίου 2010.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου τέταρτου ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010, µε εξαίρεση τα α-

γαθά της παραγράφου 2 του ίδιου άρθρου για τα οποία οι
διατάξεις της παραγράφου 1 ισχύουν από την 3η Μαΐου
2010.
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως και 8 του άρθρου τέταρτου ισχύουν από την 3η Μαΐου 2010.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου πέµπτου ισχύουν από την 1η Ιουλίου 2010.
5. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
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