ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΑ΄, 13 Μαΐου 2015,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Κύρωση της από 27 Μαρτίου 2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές» (Α΄ 35) και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 27 Μαρτίου
2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσα
ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιοµηχανίας
Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές», που δηµοσιεύθηκε στο υπ' αριθµόν 35 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Κατεπείγουσα ρύθµιση για τη βιωσιµότητα της «Ελληνικής Βιοµηχανίας Ζάχαρης Α.Ε.» και τις ληξιπρόθεσµες οφειλές»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης: α) για την κεφαλαιακή ενίσχυση
της επιχείρησης µε την επωνυµία «Ελληνική Βιοµηχανία
Ζάχαρης Α.Ε.» και την εξασφάλιση της απαραίτητης
ρευστότητας προκειµένου να παρασχεθεί η στήριξη
στους τευτλοπαραγωγούς κατά την έναρξη της καλλιεργητικής περιόδου, να ολοκληρωθεί η τευτλοκαλλιέργεια
και τευτλοπαραγωγή και να διασφαλισθούν η συνέχεια
της λειτουργίας και η βιωσιµότητα της εν λόγω επιχείρησης και β) για τη ρύθµιση των φορολογικών εκκρεµοτήτων των πολιτών και των επιχειρήσεων που, λόγω της
κρίσης, της µείωσης µισθών και της ανεργίας, αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, καθώς
και για την ταυτόχρονη αύξηση των δηµοσίων εσόδων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο Πρώτο
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του άρθρου 145 και 146
του ν. 4261/2014 (Α’ 107), του Κανονισµού ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικών ιδρυµάτων, όπως ισχύει, και των διατάξεων του Πτωχευτικού Κώδικα, κατά το µέτρο που εφαρµόζονται συµπληρωµατικά επί ειδικής εκκαθάρισης
πιστωτικών ιδρυµάτων, ποσό τριάντα εκατοµµυρίων
(30.000.000) ευρώ εκ των µη διανεµηθέντων εισέτι διαθεσίµων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος µε την επωνυµία ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. καταβάλλεται άµεσα από τον ειδικό εκκαθαριστή αυτής στην ελεγχόµενη από το πιστωτικό ίδρυµα επιχείρηση µε την επωνυµία Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε. έναντι µελλοντικής αυξήσεως µετοχικού κεφαλαίου αυτής προς κάλυψη της αναγκαίας κεφαλαιακής ενίσχυσής της και στο πλαίσιο διαφύλαξης της ακεραιότητας και της προστασίας της υπό ρευστοποίηση συµµετοχής του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύµατος στην
παραπάνω βιοµηχανική επιχείρηση.
Άρθρο Δεύτερο
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν. 4321/2015 (Α΄ 32) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Βεβαιωµένες οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση,
σύµφωνα µε τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
(Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
(Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελωνειακό Κώδικα, δύνανται να ρυθµίζονται, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, εφόσον έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και την 1η Μαρτίου 2015
και έχουν καταχωρισθεί στα Βιβλία Εισπρακτέων Εσόδων της Φορολογικής Διοίκησης µέχρι την ηµεροµηνία
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αίτησης για υπαγωγή σε ρύθµιση, µε απαλλαγή κατά ποσοστό από πρόσθετους φόρους ή τέλη του ν. 2523/1997,
πρόστιµα εκπρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής δήλωσης ή ανακριβούς δήλωσης του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)
που έχουν συµβεβαιωθεί µε την κύρια οφειλή και από τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσµης καταβολής
που τις επιβαρύνουν ως ακολούθως:»
Άρθρο Τρίτο
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 27 Μαρτίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Δραγασάκης, Νικόλαος Βούτσης, Γεώργιος
Σταθάκης, Παναγιώτης Καµµένος, Παναγιώτης Λαφαζάνης, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Βαρουφάκης, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Νικόλαος Παππάς, Αλέξανδρος Φλαµπουράρης, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ιωάννης Πανούσης, Αναστασία Χριστοδουλοπούλου, Θεόδωρος Δρίτσας, Έλενα Κουντουρά, Χρήστος Σπίρτζης,
Κωνσταντίνος – Ηρακλής Ήσυχος, Νικόλαος Ξυδάκης,
Ιωάννης Τσιρώνης, Ευάγγελος Αποστόλου, Νικόλαος
Χουντής, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Όλγα - Νάντια Βαλαβάνη, Δηµήτριος Μάρδας, Θεανώ Φωτίου, Ουρανία Αντωνοπούλου, Δηµήτριος Στρατούλης»
Άρθρo 2
Τροποποίηση Διατάξεων Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος (ν.4172/2013, Α΄167)
1. Στο τέλος της πρώτης παραγράφου του άρθρου 21
του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα, οι αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που χορηγούνται στα πλαίσια της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό
του κέρδους από αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα µόνο κατά το µέρος των ενισχύσεων και επιδοτήσεων
που υπερβαίνει τα δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, οι δε
αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολό τους, δεν συνυπολογίζονται.»
2. Στο άρθρο 26 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Στις επιχειρήσεις επαγγελµατιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας «Οργανισµός Προ-

γνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.)
παρέχεται η δυνατότητα έκπτωσης για τις πραγµατοποιούµενες πωλήσεις τους, ποσοστού µε κλίµακα ενάµισι
τοις εκατό (1,5%) για αξίες µέχρι 500.000 ευρώ και ένα
τοις εκατό (1%) για αξίες από 500.001 έως 1.000.000 ευρώ, ως ποσό πρόβλεψης επισφαλών απαιτήσεων.»
3. Στο τέλος του άρθρου 39 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέα παράγραφος 4 που έχει ως εξής:
«4. Εισοδήµατα από την εκµίσθωση ακίνητης περιουσίας που θεωρούνται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τις διατάξεις του παρόντος νόµου και τα οποία αποδεδειγµένα
δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να
µη συνυπολογίζονται στο συνολικό εισόδηµά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δηµόσιο χωρίς αντάλλαγµα. Η εκχώρηση γίνεται µε δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρµόδιο για την παραλαβή της
δήλωσης φορολογίας εισοδήµατός του Προϊστάµενο
της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας πριν την εµπρόθεσµη υποβολή της ετήσιας δήλωσης Φορολογίας Εισοδήµατος του φορολογικού έτους που αφορά. Το Δηµόσιο
υποκαθίσταται στα δικαιώµατα του εκχωρητή. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζεται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόµενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδηµάτων στο Δηµόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται µε αυτή, η διαδικασία
βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι
αναγκαία για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής.»
4. Στην παρ. 6 του άρθρου 67 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη αρχική ή τροποποιητική δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία της πρώτης δόσης, παρέχεται
στο συνολικό ποσό του φόρου και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών έκπτωση δύο τοις εκατό
(2%).»
5. Στην παρ.3 του άρθρου 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέο εδάφιο ως εξής:
«Όταν ο φόρος που οφείλεται µε βάση την εµπρόθεσµη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ µέσα στην προθεσµία υποβολής της δήλωσης, παρέχεται έκπτωση δύο
τοις εκατό (2%) στο συνολικό ποσό αυτού και των λοιπών συµβεβαιούµενων µε αυτόν οφειλών.»
6. Στο άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέα παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεµόνων που δεν αποκτούν έσοδα υποκείµενα σε φόρο εισοδήµατος, αλλά αποκλειστικά και µόνο έσοδα που πραγµατοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, δεν
υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος. Τα ανωτέρω ισχύουν ανάλογα και για τις άτυπες
ενώσεις ιδιοκτητών και ενοίκων πολυκατοικίας, όταν δεν
αποκτούν φορολογητέο εισόδηµα.»
7. Οι διατάξεις των προηγούµενων παραγράφων ισχύουν για τα εισοδήµατα που αποκτώνται στα φορολογικά
έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και µετά.
8. Στο τέλος του άρθρου 72 του Κ.Φ.Ε. προστίθεται
νέα παράγραφος ως εξής:
«34. Ειδικά, κατά το φορολογικό έτος 2014 για όσους
αποκτούν εισόδηµα από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότητα το προς βεβαίωση ποσό φόρου της
παραγράφου 1 του άρθρου 69 περιορίζεται στο µισό.»
Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
8.5.2015.
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Άρθρo 3
Απαλλαγή από τον Ε.Ν.Φ.Ι.Α.
των δικαιωµάτων στα ακίνητα που ανήκουν
στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού
Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 4223/2013 (Α΄287), µετά τις λέξεις «του άρθρου
2» προστίθενται οι εξής λέξεις: «, καθώς και στον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.)». Η διάταξη του
προηγουµένου εδαφίου ισχύει από 1.1.2014.
Άρθρο 4
Πίστωση ποσών από κατασχέσεις στα χέρια
πιστωτικών ιδρυµάτων για την κάλυψη της πρώτης
δόσης της ρύθµισης
1. Στο τέλος του άρθρου 13 του ν. 4321/2015 (Α΄32)
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, µε την υποβολή από τον οφειλέτη αιτήµατος περί υπαγωγής στη ρύθµιση του παρόντος νόµου, τα αποδιδόµενα ποσά από κατασχέσεις στα χέρια
Πιστωτικών Ιδρυµάτων, λαµβάνονται υπόψη και για την
κάλυψη της πρώτης δόσης της ρύθµισης εφόσον εισπράττονται εντός της προθεσµίας του άρθρου 7 του
παρόντος και δεν πιστώνονται σε άλλες οφειλές, που
δεν έχουν ρυθµιστεί ή πιστώνονται διαφορετικά κατά τις
κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση που τα κατασχεµένα
ποσά, µετά την πάροδο της νόµιµης προθεσµίας του άρθρου 30α και 32 του ν.δ. 356/1974, δεν έχουν αποδοθεί,
µε επιµέλεια του οφειλέτη επισπεύδεται η απόδοση και
εφαρµόζονται κατ’ αναλογία τα οριζόµενα στην περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου. Τα ανωτέρω ισχύουν
και για την περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του παρόντος νόµου. Η διάταξη ισχύει από 22.3.2015.»
Άρθρο 5
1. Η παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι υφιστάµενες άδειες του άρθρου 14 εξακολουθούν να ισχύουν µέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2014 και ανανεώνονται εφεξής, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Τα Περιφερειακά Συµβούλια των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής
και τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και τα Δηµοτικά Συµβούλια για τις λαϊκές αγορές της υπόλοιπης
χώρας, µε απόφασή τους, που εκδίδεται τουλάχιστον
δύο (2) µήνες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία ανανέωσης, καθορίζουν µε αλφαβητική σειρά τα χρονικά
διαστήµατα για την κατάθεση των απαιτούµενων δικαιολογητικών του άρθρου 14 προκειµένου για την ανανέωση όλων των επαγγελµατικών αδειών που υπάγονται
στην αρµοδιότητά τους. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών ολοκληρώνεται το αργότερο µέχρι την 30ή Ιουνίου 2015 και ως τότε οι άδειες διατηρούνται σε ισχύ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας και Τουρισµού, η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου µπορεί
να παρατείνεται έως και τέσσερις (4) µήνες.
Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση
της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται. Οι ως άνω αποφάσεις για πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών για

ανανέωση τοιχοκολλούνται στα καταστήµατα των ανωτέρω υπηρεσιών, αναρτώνται στην ιστοσελίδα τους ή δηµοσιεύονται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες ή σε δύο (2) ηµερήσιες ή εβδοµαδιαίες τοπικές εφηµερίδες, αντίστοιχα, και κοινοποιούνται µε απόδειξη στις
Οµοσπονδίες και τους Συλλόγους των επαγγελµατιών
πωλητών προκειµένου για την ενηµέρωση των µελών
τους. Μέχρι τη διενέργεια της κλήρωσης του άρθρου 5
του παρόντος, οι επαγγελµατίες πωλητές για τους οποίους ανανεώνεται η άδειά τους, παραµένουν στις θέσεις
που ήδη κατέχουν.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Οι φορείς λειτουργίας υποχρεούνται να παρέχουν
κατά προτεραιότητα στους παραγωγούς όλης της χώρας
θέσεις στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους. Στις λαϊκές αγορές όλης της χώρας, οι παραγωγοί τοποθετούνται εµφανώς διακριτά από τους επαγγελµατίες και κατά την
κατανοµή των θέσεων µεταξύ τους προκρίνονται οι παραγωγοί. Οι επαγγελµατίες πωλητές, που δεν διαθέτουν
τρόφιµα γης και θάλασσας σε οποιαδήποτε µορφή ή άνθη, τοποθετούνται στην αρχή ή στο τέλος των λαϊκών αγορών, µε τρόπο που τους καθιστά απολύτως διακριτούς
από τους υπόλοιπους. Οι πωλητές αλιευτικών προϊόντων τοποθετούνται χωριστά από τους υπόλοιπους παραγωγούς ή επαγγελµατίες πωλητές και σε σηµεία όπου
υπάρχει αποχέτευση.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Τα κριτήρια για την κατανοµή των θέσεων, όπως ιδίως η παλαιότητα κατοχής της άδειας, καθώς και κοινωνικά κριτήρια, και κάθε άλλο σχετικό θέµα που προκύπτει
για την κατανοµή των θέσεων, προσδιορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας
και Τουρισµού, η οποία θα εκδίδεται µετά από διαβούλευση µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς και ενηµέρωση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εµπορίου
της Βουλής.»
4. Το στοιχείο βα΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«βα) Για τις λαϊκές αγορές Αττικής, δικαιούχοι είναι η
Πανελλαδική Οµοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Λαϊκών Αγορών, η Πανελλήνια Οµοσπονδία Σωµατείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών και η Οµοσπονδία Επαγγελµατιών Πωλητών και Παραγωγών
Λαϊκών Αγορών Περιφερείας Αττικής και το ποσό εκάστης δικαιούχου καθορίζεται σε ποσοστό 5% επί του ηµερήσιου τέλους που καταβάλλουν τα µέλη της.»
5. Η παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση των Περιφερειακών Συµβουλίων Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα, µπορεί να
διατίθεται ποσοστό έως 25% από το ποσό του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 4 που αποτελεί έσοδο των Περιφερειών, αποκλειστικά για την οικονοµική ενίσχυση ανέργων, πολύτεκνων, απόρων, ατόµων µε αναπηρία άνω
του 67%, ατόµων τρίτης ηλικίας που έχουν εισοδήµατα
κάτω από το όριο της φτώχειας, οικογενειών µε ανήλικα
τέκνα µε ειδικές ανάγκες και γονιών που προστατεύουν
άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές αναπηρίες
και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης. Η οικονοµική ενίσχυση αφορά αποκλειστικά στην κάλυψη αναγκών των
ανωτέρω µε είδη που πωλούνται στις λαϊκές αγορές. Με
την ίδια απόφαση καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέ-
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ρεια για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.»
6. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 85 του
ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Κάθε επιτροπή αποτελείται από τον Περιφερειάρχη ή
τον οριζόµενο από αυτόν Αντιπεριφερειάρχη ή εντεταλµένο Περιφερειακό Σύµβουλο ως πρόεδρο, επτά (7) µέλη των αντίστοιχων Περιφερειακών Συµβουλίων, δύο (2)
εκ των οποίων εκλέγονται από το σύνολο της µειοψηφίας και τρεις (3) εκπροσώπους των πωλητών λαϊκών αγορών, οι οποίοι υποδεικνύονται από τους αντίστοιχους
φορείς, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Περιφερειάρχη, ως εξής: α) προκειµένου για την Περιφέρεια Αττικής:
ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας
Σωµατείων Επαγγελµατιών Πωλητών Λαϊκών Αγορών, ένας (1) εκπρόσωπος της Πανελλαδικής Οµοσπονδίας
Συλλόγων Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων Πωλητών
Λαϊκών Αγορών και ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Επαγγελµατιών Πολιτών και Παραγωγών Λαϊκών
Αγορών Περιφέρειας Αττικής που ασκεί την επαγγελµατική του δραστηριότητα στην Περιφέρεια Αττικής και β)
προκειµένου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Συλλόγων Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας-Θεσσαλίας-Θράκης, ένας (1) εκπρόσωπος της Οµοσπονδίας Σωµατείων Επαγγελµατιών Παραγωγών Λαϊκών Αγορών Θεσσαλίας - Μακεδονίας - Θράκης και ένας
(1) εκπρόσωπος των Παραγωγών Αγροτικών Προϊόντων
Πωλητών Λαϊκών Αγορών που ασκεί την επαγγελµατική
του δραστηριότητα στη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης και προτείνεται από τον αντιπροσωπευτικότερο
σύλλογο παραγωγών εντός του ανωτέρω διοικητικού ορίου.»
7. Η παρ. 2 του άρθρου 85 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι επιτροπές της προηγούµενης παραγράφου αποφασίζουν για την έκδοση όλων των ατοµικών διοικητικών πράξεων που αφορούν στη λειτουργία των λαϊκών
αγορών αρµοδιότητάς τους, όπως ιδίως για: την τοποθέτηση παραγωγών και επαγγελµατιών πωλητών σε λαϊκές αγορές της Περιφέρειας Αττικής και Μητροπολιτικής
Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, την αλλαγή λαϊκής αγοράς,
την έκδοση αδειών παραγωγού ή επαγγελµατία πωλητή
για λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, την
έκδοση απόφασης κύρωσης για τις λοιπές παραβάσεις
που αναφέρονται στην παρ. 5 του άρθρου 32 του ν.
4264/2014.
Κατ’ εξαίρεση, οι παρακάτω ατοµικές διοικητικές πράξεις εκδίδονται από τον προϊστάµενο ή τον νόµιµο αναπληρωτή προϊστάµενο της Διεύθυνσης Λαϊκών Αγορών
των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας αντίστοιχα:
α. Η πρόσληψη υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελµατία πωλητή.
β. Η διαγραφή υπαλλήλου από παραγωγό ή επαγγελµατία πωλητή.
γ. Η θεώρηση της άδειας πωλητών λαϊκών αγορών (επαγγελµατιών πωλητών- παραγωγών).
δ. Η προσωρινή αναπλήρωση παραγωγού ή επαγγελµατία πωλητή για λόγους υγείας και µέχρι ένα (1) µήνα.
ε. Η διαγραφή ηµερών προσέλευσης παραγωγού ή επαγγελµατία πωλητή σε λαϊκές αγορές αρµοδιότητας
των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών Αττικής και Κεντρικής
Μακεδονίας.

στ. Η αναστολή ισχύος αδειών επαγγελµατιών πωλητών λαϊκών αγορών λόγω µη καταβολής ηµερήσιου τέλους για χρονικό διάστηµα πέραν των δύο (2) µηνών, καθώς και η έκδοση απόφασης άρσης αναστολής αδείας
σε περίπτωση µεταγενέστερης εξόφλησης των οφειλών.»
8. Η παρ. 4 του άρθρου 14 του ν. 4264/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Δεν δικαιούται νέας άδειας ο επαγγελµατίας πωλητής ο οποίος µεταβιβάζει την άδειά του, καθώς και ο επαγγελµατίας πωλητής που συνταξιοδοτείται λόγω γήρατος ή αναπηρίας. Εξαιρούνται οι επαγγελµατίες πωλητές της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, ως και όσοι κατέχουν άδεια κατά τη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 22
του παρόντος νόµου, που είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί
λόγω αναπηρίας ή τυφλότητας ενώ κατείχαν άδεια επαγγελµατία πωλητή, κατά την έκδοση του παρόντος
νόµου. Οι άδειες του προηγούµενου εδαφίου διατηρούνται σε ισχύ.
Επαγγελµατίας πωλητής, ο οποίος µε αίτησή του παραιτείται της άδειάς του, διαγράφεται οριστικά, µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας
Αττικής ή Κεντρικής Μακεδονίας για τις λαϊκές αγορές
που υπάγονται στην αρµοδιότητά τους ή των οικείων δηµοτικών συµβουλίων, για τις λαϊκές αγορές των λοιπών
περιφερειακών ενοτήτων της χώρας, και δεν δικαιούται
νέα άδεια.»
9. Στο εδάφιο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4242/
2014 (Α΄50), το οποίο προστέθηκε στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3908/2011
(Α΄8), και το οποίο τροποποιήθηκε µε την παρ. 1α του
άρθρου 37 του ν. 4301/2014 (Α΄223), η φράση «εφόσον
έως τις 31.3.2015» αντικαθίσταται από τη φράση «έως
τις 30.9.2015».
10. Στην περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 35/2011 (Α΄88), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 2 του π.δ. 158/2013 (Α΄250), η φράση «επιστρέφεται στο Δηµόσιο» αντικαθίσταται από τη φράση
«επιστρέφεται ατόκως στο Δηµόσιο».
11. Ο τίτλος του άρθρου 9 του ν. 4314/2014 (Α΄265)
αλλάζει από «Κατανοµή αρµοδιοτήτων των Διαχειριστικών Αρχών» σε «Κατανοµή αρµοδιοτήτων των Αρχών
διαχείρισης και ελέγχου».
Το άρθρο 9 του ν. 4314/2014 τροποποιείται ως εξής:
α) Το κείµενο του άρθρου αυτού αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστίθενται παράγραφοι 2, 3 και 4 ως εξής:
«2. Στις αρµοδιότητες των προϊσταµένων των λοιπών
Ειδικών Υπηρεσιών του άρθρου 4 περιλαµβάνονται οι
αρµοδιότητες που αναφέρονται στις ανωτέρω παραγράφους 1Β1β, 1Β1γ, 1Β1δ, 1Β1ε και 1Β2.
3. Οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1Β ασκούνται και για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα
της περιόδου 2007-2013. Ειδικότερα, για τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα της περιόδου 2007-2013 οι αρµοδιότητες που αναφέρονται στην παράγραφο 1Β ασκούνται από τους αρµόδιους Υποδιευθυντές.
4. Με αποφάσεις του, που δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ο προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας µπορεί να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων της Υπηρεσίας τις αναγκαίες
αρµοδιότητες, για όσες εκ του παρόντος άρθρου έχει
την αρµοδιότητα, προκειµένου αυτοί να ανταποκριθούν
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στους στόχους που τους τίθενται, όπως και να ανακαλεί
τη µεταβίβαση αυτή των αρµοδιοτήτων, ανεξάρτητα αν
έλαβε χώρα πριν ή µετά την ανάθεση των καθηκόντων
του.»
12.α) Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε κάθε Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, στις Επιτελικές Δοµές, στην Αρχή Πιστοποίησης και στις Ειδικές Υπηρεσίες της Εθνικής Αρχής Συντονισµού (ΕΑΣ), συνιστάται µία θέση προϊσταµένου επιπέδου Διεύθυνσης και
θέσεις προϊσταµένων µονάδων επιπέδου Τµήµατος. Ειδικότερα, στις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήθηκαν βάσει
των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 5 συνιστώνται και
θέσεις προϊσταµένων τοµέων, επιπέδου υποδιεύθυνσης.
Επίσης, στην ΕΑΣ συνιστάται µία θέση προϊσταµένου επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.»
β) Η παρ. 6 του άρθρου 39 του ν. 4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο προϊστάµενος της Ειδικής Υπηρεσίας όταν απουσιάζει ή κωλύεται αναπληρώνεται από τον Υποδιευθυντή και εφόσον ο τελευταίος δεν υφίσταται, από τον
αρχαιότερο προϊστάµενο µονάδας.»
13. Στην παρ. 7 του άρθρου 59 του ν. 4314/2014 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικότερα, οι θέσεις προϊσταµένων τοµέων επιπέδου υποδιεύθυνσης των Ειδικών Υπηρεσιών που συστήθηκαν µε τις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 5 του παρόντος και έως την έκδοση της Απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39, λογίζονται ως θέσεις προϊσταµένων Ειδικών Υπηρεσιών, αναφορικά µε τον καθορισµό
τυπικών, ουσιαστικών και πρόσθετων προσόντων.»
14. Ρυθµίσεις σχετικές µε τον Χρηµατοδοτικό Μηχανισµό Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ).
Έργα του Χρηµατοδοτικού Μηχανισµού του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου της περιόδου 2004-2009, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί εντός της επιλέξιµης περιόδου
αλλά δεν έχουν αποπληρωθεί, δύνανται να ενταχθούν
στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων µε έγγραφη
σύµφωνη γνώµη του Αυτοτελούς Τµήµατος ΕΟΧ, µε δυνατότητα αποπληρωµής µέχρι το τέλος του έτους 2016.

«γ. Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και
κάθε άλλη µεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2014 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2014, υποβάλλεται µέχρι και την 30ή Ιουνίου 2015.
Στην ίδια προθεσµία υποβάλλεται η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη µεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουαρίου 2015 µέχρι και την 31η Μαΐου 2015.
Νοµικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει τα στοιχεία των
ακινήτων τους, της 1ης Ιανουαρίου 2011, µε την υποβολή ηλεκτρονικού αρχείου υπολογιστικών φύλλων εφαρµογών γραφείου, υποβάλλουν εµπρόθεσµα τις µεταβολές της περιουσιακής τους κατάστασης της 1ης Ιανουαρίου των ετών 2011, 2012, 2013 και 2014, εφόσον η υποβολή γίνει το αργότερο εντός προθεσµίας σαράντα πέντε (45) ηµερών από την ανάρτηση από τη Φορολογική
Διοίκηση της προσωρινής περιουσιακής τους εικόνας,
βάσει των ανωτέρω προβληθέντων ηλεκτρονικών αρχείων, και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από την 30ή Ιουνίου 2015, ανεξάρτητα από την ανάρτηση.»

Άρθρο 6
Παράταση προθεσµίας υποβολής
δήλωσης στοιχείων ακινήτων

Στην περίπτωση 2 του άρθρου 4 του ν. 4321/2015
(Α΄32) η λέξη «φορολογικών» διαγράφεται.

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 3 του άρθρου
23 του ν. 3427/2005 (Α΄312), όπως ισχύει, προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής:

Άρθρο 7
Αναλογική καταβολή τελών κυκλοφορίας
σε περίπτωση άρσης ακινησίας αυτοκινήτων
οχηµάτων, εντός του έτους 2015
Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του
ν. 2093/1992 (Α΄181), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Εξαιρετικά, σε περίπτωση άρσης ακινησίας οχήµατος, αυτοκινήτου ή µοτοσυκλέτας ιδιωτικής χρήσης, του
πρώτου εδαφίου της παρούσας εντός του έτους 2015,
τα τέλη κυκλοφορίας του έτους αυτού καταβάλλονται
πριν την άρση ακινησίας αναλογικά, για τους υπόλοιπους µήνες µέχρι το τέλος του έτους, συµπεριλαµβανοµένου του µήνα της άρσης της ακινησίας.»
Άρθρο 8
Μη βεβαιωµένες φορολογικές και µη οφειλές
που υπάγονται στη ρύθµιση
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Άρθρο 9
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

2015
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