
 
 
 

 
 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  

                         Οκτώβριος   2015   
 

ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ Ν. 4336/2015 (ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3) 

Τίτλος: Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης 

Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 

Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας 

Χρηματοδότησης.  

 

ΜΕΡΟΣ Α’ 

Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις 

Δημοσίου 

Τροποποίηση στους δικαιούχους βασικής 
σύνταξης και αύξηση ορίου ηλικίας για την 
απόκτηση αυτής στο 67ο έτος. 

 Αλλαγή τρόπου υπολογισμού αναλογικής 
σύνταξης. 

 Αναπροσαρμογή αναλογικών συντάξεων, 
όσων έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι 
τη 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει και που 
έχουν υπολογισθεί αντίθετα με τα οριζόμενα 
στο νέο νόμο. 

 Εξίσωση τρόπου υπολογισμού σύνταξης των 
στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων, των 
Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού 
Σώματος που έχουν αποχωρήσει ή 
αποχωρούν από την Υπηρεσία από 
30.08.2015 με τον τρόπο υπολογισμού των 
συντάξεων των προσληφθέντων στο Δημόσιο 
μέχρι την 31.12.2010 και αποχωρούντων ή 
αποχωρησάντων από 30.06.2015 και μετά. 

 Αύξηση ορίου ηλικίας για καταβολή 
κατώτατης σύνταξης στα 67 έτη για όσους 
αποχωρούν από 1.7.2015 και μετά – 
εξαιρέσεις για άτομα λαμβάνοντα επίδομα 
ανικανότητας με βάση το π.δ. 164/2007, 
λαμβάνοντα σύνταξη ως πεσόντα στην 
υπηρεσία και στα λαμβάνοντα κατά 
μεταβίβαση σύνταξη λόγω θανάτου στην 
υπηρεσία συζύγου ή γονέα τους. 

 Θεσμοθέτηση ορίου ηλικίας (58ο έτος) για 
καταβολή πλήρους σύνταξης όπου 
προβλεπόταν καταβολή με τη συμπλήρωση 
35 ετών ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίων 
ηλικίας. 

 Εξαίρεση από τις νέες διατάξεις όσων έχουν 
συμπληρώσει τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης 
και το όριο ηλικίας για καταβολή ακέραιης 
σύνταξης μέχρι τη δημοσίευση  του νόμου. 

 Κατάργηση υποχρέωσης αποχώρησης 
στελεχών ενόπλων δυνάμεων πριν τη 
συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας τους 
και αύξηση των ορίων ηλικίας ή των ετών 
συντάξιμης υπηρεσίας για συνταξιοδότηση 
των στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και 
του Πυροσβεστικού Σώματος. 

 

ΜΕΡΟΣ Β' 

Άρθρο 2 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟ- ΜΩΝ, 

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α) 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟ-ΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΥΠΟΠΑ-

ΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.1) 
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 Υπαγωγή σε υποχρεωτικό τακτικό έλεγχο 
από νόμιμους ελεγκτές των 
χρηματοοικονομικών καταστάσεων των 
μεσαίων και μεγάλων οντοτήτων, των 
οντοτήτων δημοσίου ενδιαφέροντος και των 
«μεγάλων» ομίλων του ν. 4308/2014 
«Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 
ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 

 Υπαγωγή σε προαιρετικό τακτικό έλεγχο των 
μικρών οντοτήτων του ν. 4308/2014 εφόσον 
υπάρχει πρόβλεψη στο καταστατικό ή 
απόφαση της συνέλευσης των 
μετόχων/εταίρων. 

 Υποχρεωτικός διορισμός νόμιμου ελεγκτή 
για τον έλεγχο των ετήσιων  
χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τη 
γενική συνέλευση ή άλλο αρμόδιο όργανο– 
διαφορετικά ακυρότητα απόφασης που 
εγκρίνει τις καταστάσεις αυτές. 

 Αύξηση των υποχρεώσεων και των 
δικαιωμάτων του νόμιμου ελεγκτή. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 

(Α' 294) - "περί χορηγήσεως 

αδειών κυκλοφορίας φορτηγών  

αυτοκινήτων οχημάτων  ιδιωτικής 

χρήσεως" (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2): 

 Καθορισμός δικαιολογητικών για τη χορήγηση 
άδειας κυκλοφορίας ενός ή περισσοτέρων 
φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3): 

 Ορισμός της έννοιας «παστεριωμένο γάλα» 
και καθορισμός των στοιχείων που πρέπει να 
φέρει η συσκευασία αυτού. 

 Καθορισμός προσώπων που επιτρέπεται να 
χρησιμοποιούν τον όρο αρτοποιός ή τους 

διακριτικούς τίτλους αρτοποιός, αρτοποιείο 
ή φούρνος . 

 Δυνατότητα ίδρυσης πρατηρίου άρτου σε 
κατάστημα τροφίμων και ποτών. 

 Καθορισμός των εκπτωτικών περιόδων – 
αύξηση των περιόδων αυτών και παροχή 
δυνατότητας πωλήσεως προϊόντων, ή 
παροχής υπηρεσιών σε μειωμένη τιμή καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους χωρίς υποχρέωση 
προηγούμενης γνωστοποίησης. 

 Καθορισμός μεταφορικού έργου που 
πραγματοποιείται, κατ’ αποκλειστικότητα 
από ειδικά τουριστικά λεωφορεία δημόσιας 
χρήσης. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ                        

ΤΟΥ Ν. 3869 /2010 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4): 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ 

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ           

ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ                              

ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» 

(ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 

Ν.3869/2010) 

 Συμπερίληψη στη ρύθμιση του συνόλου των 
οφειλών των φυσικών προσώπων που 
δικαιούνται να υπαχθούν σε αυτή, 
περιλαμβάνοντας και τις βεβαιωμένες 
οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση, 
βεβαιωμένες οφειλές προς τους Ο.Τ.Α. α’ και 
β’ βαθμού και τις ασφαλιστικές εισφορές. 

 Υποχρέωση της γραμματείας του 
Ειρηνοδικείου για τυπικό έλεγχο της 
πληρότητας της αίτησης και των 
συνοδευτικών εγγράφων  εντός δύο 
εργάσιμων ημερών από την παραλαβή τους. 
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 Μείωση του χρόνου εκδίκασης της αίτησης σε 
6 μήνες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της κατάθεσής της. 

 Υποχρέωση του οφειλέτη για σύμμετρη 
μηνιαία καταβολής προς τους  δανειστές του 
από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της 
αίτησης – αναστολή παραγραφής των 
απαιτήσεων των πιστωτών που έχουν 
συμπεριληφθεί στην αίτηση – λύση 
οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης έχει 
συμφωνηθεί μεταξύ των μερών. 

 Δυνατότητα Ειρηνοδίκη να αποφασίζει για 
κάθε ζήτημα που χρήζει προσωρινής 
ρυθμίσεως σε περίπτωση που δεν επέλθει 
συμβιβασμός και επικύρωση κατόπιν 
αιτήματος του οφειλέτη ή ενός εκ των 
αναφερόμενων στην αίτηση πιστωτών ή και 
αυτεπαγγέλτως. 

 Ανάκληση προσωρινής διαταγής ή άλλων 
προληπτικών ή ανασταλτικών μέτρων σε 
περίπτωση υπαίτιας καθυστέρησης 
καταβολής της αξίας 3 μηνιαίων δόσεων. 

 Δυνατότητα του δικαστηρίου να διατάξει 
μέτρα για την αποτροπή οποιασδήποτε 
μεταβολής της περιουσίας του οφειλέτη ή 
μείωσης της αξίας της που μπορεί να κριθεί 
επιζήμια για τους πιστωτές. 

 Διορισμός εκκαθαριστή για την εκποίηση της 
ρευστοποιήσιμης περιουσίας του οφειλέτη και 
παροχή προστασίας στην κύρια κατοικία η 
οποία δύναται να εξαιρεθεί κατ’ αρχήν από 
την εκποίηση με βάση κριτήρια που θα 
καθορισθούν με έκδοση κοινής ΥΑ εντός ενός 
μηνός από τη δημοσίευση του ν. 4336/2015. 

 Υποχρέωση οφειλέτη να επιδεικνύει καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ρύθμισης συμπεριφορά 
συνεργάσιμου δανειολήπτη υπό την έννοια 
της Απόφασης της ΤτΕ (ΦΕΚ 2287/27.8.2014)  

 Δυνατότητα προσωρινής απαλλαγής 
συνεργάσιμων μικροοφειλετών (κάτω των 
20.000 €) για 18 μήνες, εφόσον βρίσκονται σε 
πλήρη αδυναμία εκπλήρωσης των 

υποχρεώσεών τους και δεν έχουν ούτε ακίνητη 
περιουσία  ούτε περιουσιακά στοιχεία που 
υπερβαίνουν τα 1.000€ 
(συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών 
λογαριασμών). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ          

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ 

ΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΔΑΝΕΙΩΝ 

 Σύσταση Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους με αρμοδιότητα την 
υποστήριξη του έργου του Κυβερνητικού 
Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΚΥ.Σ.Δ.Ι.Χ), την οργάνωση πολιτική 
ενημέρωσης και παροχής συμβουλευτικών 
υπηρεσιών προς τους καταναλωτές - 
δανειολήπτες, το συντονισμό του έργου όλων 
των συναρμοδίων φορέων. 

 Σύσταση τριάντα (30) Κέντρων Ενημέρωσης 
Δανειοληπτών, ως περιφερειακές Υπηρεσίες 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, με αρμοδιότητα την ενημέρωση των 
δανειοληπτών, την παροχή οικονομικών και 
νομικών συμβουλών. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 

ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β). 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 

ΤΟΥ Ν. 4001/2011«για τη 
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λειτουργία Ενεργειακών Αγορών 

Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 

για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα 

μεταφοράς Υδρογονανθράκων 

και άλλες ρυθμίσεις» 

(Υποπαράγραφος Β.1)'): 

 Πρόβλεψη σύστασης Εταιρειών Διανομής 
Αερίου (ΕΔΑ) που ασκούν τις δραστηριότητες 
του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. 

 Υποχρέωση ΡΑΕ να παρακολουθεί το 
διαχωρισμό των λογαριασμών των 
επιχειρήσεων που ασκούν Ενεργειακές 
Δραστηριότητες, καθώς και των Διαχειριστών 
των Συστημάτων και των Δικτύων Διανομής. 

 Υποχρέωση του Διαχειριστή να καταβάλει 
οικονομικό αντάλλαγμα στους κατόχους 
άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με 
καύσιμο Φυσικό Αέριο, οι οποίοι, σύμφωνα 
με τους όρους της σχετικής άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οφείλουν 
να τηρούν αποθέματα εναλλακτικού 
καυσίμου, το οποίο (αντάλλαγμα) 
καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. 

 Σε περίπτωση που το πιστωτικό υπόλοιπο 
του Λογαριασμού Ασφάλειας Εφοδιασμού 
δεν επαρκεί για την εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του Διαχειριστή, ο 
Διαχειριστής χρηματοδοτεί το Λογαριασμό 
και το σχετικό χρηματοοικονομικό κόστος 
του Διαχειριστή βαρύνει εξ ολοκλήρου το 
Λογαριασμό αυτόν. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας κατασκευής Δικτύου 
Διανομής  σε όσους έχει χορηγηθεί Άδεια 
Διανομής από τη ΡΑΕ. Το ίδιο ισχύει και για 
τη διαχείριση και εκμετάλλευση Δικτύων 
Διανομής, δηλαδή απαιτείται σχετική Άδεια 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής της ΡΑΕ. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας διενέργειας 
διαγωνισμού για τη χορήγηση Άδειας 
Διανομής ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής σε ορισμένη γεωγραφική περιοχή, 

όταν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από 
περισσότερους αιτούντες. 

 Παροχή δυνατότητας άρνησης χορήγησης 
Άδειας Διανομής για ορισμένη γεωγραφική 
περιοχή, εφόσον έχει ήδη κατασκευασθεί ή 
προβλέπεται, με βάση άλλη Άδεια Διανομής, 
να κατασκευασθεί στην ίδια περιοχή Δίκτυο 
Διανομής. 

 Υποχρέωση του κατόχου Άδειας Διανομής 
ή/και Άδειας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
μετέχει σε Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας, να 
είναι ανεξάρτητος από άλλους κλάδους ή 
τμήματα της Επιχείρησης αυτής, τουλάχιστον 
κατά τη νομική μορφή, την οργάνωση και τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. Ειδικότερα: α) 
προβλέπεται ασυμβίβαστο των προσώπων 
που ασκούν τη διοίκηση των ανωτέρων 
κατόχων β) ο κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής λαμβάνει αποφάσεις για 
τους πόρους και τις επενδύσεις που 
απαιτούνται για τη λειτουργία, συντήρηση και 
ανάπτυξη του Δικτύου Διανομής, ανεξάρτητα 
από την Κάθετα Ολοκληρωμένη Επιχείρηση 
Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργεια, γ) Ο 
κάτοχος της Άδειας Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής καταρτίζει και εφαρμόζει 
πρόγραμμα συμμόρφωσης, στο οποίο 
αναφέρει τα μέτρα που λαμβάνονται 
προκειμένου να αποκλείεται οποιαδήποτε 
μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ της Κάθετα 
Ολοκληρωμένης Επιχείρησης και να 
διασφαλίζεται η δέουσα παρακολούθηση της 
τήρησης του προγράμματος και δ) Οι 
ανακοινώσεις και τα σήματα του κατόχου 
Άδειας Διανομής και του κατόχου Άδειας 
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής δεν πρέπει να 
προκαλούν σύγχυση όσον αφορά στη χωριστή 
ταυτότητα του κλάδου προμήθειας της 
Κάθετα Ολοκληρωμένης Επιχείρησης 
Φυσικού Αερίου ή Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 Στην Άδεια Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
πρέπει να εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις του 
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. 
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 Θέσπιση Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου 
Διανομής, με απόφαση της ΡΑΕ, σύμφωνα με 
τον οποίο διενεργείται η διαχείριση, η 
συντήρηση και η ανάπτυξή του. Πρόβλεψη 
δυνητικού περιεχομένου του Κώδικα αυτού.  

 Πρόβλεψη υποχρέωσης Διαχειριστής Δικτύου 
Διανομής να καταρτίσει Κανονισμό 
Μετρήσεων και να τον υποβάλει έως την 31η 
Ιουνίου 2016 προς έγκριση στη ΡΑΕ. 

 Πρόβλεψη υποχρέωσης Διαχειριστή Δικτύου 
Διανομής να υλοποιήσει το Δίκτυο Διανομής 
με πόρους του κατόχου της Άδειας Διανομής, 
σύμφωνα με το πρόγραμμα ανάπτυξης, το 
οποίο καταρτίζεται από τον Διαχειριστή και 
υποβάλλεται στη ΡΑΕ προς έγκριση, σύμφωνα 
με τον Κώδικα Διαχείρισης. 

 Προσθήκη άρθρου 80 Α με τίτλο «Σύσταση 
Εταιρειών Διανομής Αερίου»  

 Πρόβλεψη υποχρέωσης των ΕΠΑ Αττικής, 
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας να προβούν 
στο νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό 
της δραστηριότητας Διαχείρισης των 
Δικτύων Διανομής Αττικής, Θεσσαλίας και 
Θεσσαλονίκης από τις λοιπές 
δραστηριότητές τους, με την εισφορά του 
κλάδου Διανομής έκαστης εξ αυτών, κατά 
το στάδιο ιδρύσεως νέας ΕΔΑ, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του ν. 4336/2015 και του 
κ.ν. 2190/1920. 

 Υποκατάσταση των ΕΔΑ σε όλα εν γένει τα 
δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις 
έννομες σχέσεις της εισφέρουσας 
εταιρείας που αφορούν στον εισφερόμενο 
κλάδο, ιδίως όσον αφορά στα δικαιώματα 
χρήσης των παγίων, και απόλαυση των 
φορολογικών προνομίων και ατελειών που 
είχαν θεσπιστεί υπέρ της εισφέρουσας τον 
κλάδο εταιρείας. 

 Συνέχιση από την αντίστοιχη ΕΔΑ των 
εκκρεμών δικών που αφορούν στον 
εισφερόμενο κλάδο. 

 Αυτοδίκαιη μεταβίβαση στην 
απορροφώσα τον κλάδο ΕΔΑ κάθε μορφής 
διοικητικών αδειών, εγκρίσεων και 
παραχωρήσεων που έχουν χορηγηθεί στην 
εισφέρουσα εταιρεία, σχετικά με τον 
εισφερόμενο κλάδο Διανομής. 

 Γενικότερα προβλέπεται η πλήρης 
υποκατάσταση των ΕΔΑ σε όλα τα 
δικαιώματα, προνόμια και υποχρεώσεις 
που προβλέπονταν για τις εισφέρουσες 
εταιρίες με παράλληλη πρόβλεψη για την 
μεταφορά του προσωπικού που έχει την 
αντίστοιχη εμπειρία για τη στελέχωση της 
αντίστοιχης ΕΔΑ. 

 Πρόβλεψη υποχρέωσης των ΕΔΑ που 
συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Α 
να αιτηθούν, εντός προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από τη σύστασή τους, τη λήψη 
Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής, οι οποίες χορηγούνται 
από τη ΡΑΕ. Οι άδειες ισχύουν για 20 έτη 
με δυνατότητα παράτασης για 20 
επιπλέον έτη. 

 Προσθήκη άρθρου 80Β με τίτλο «Κυριότητα 
των Δικτύων Διανομής». 

 Διατήρηση της αποκλειστικής κυριότητας από 
την ΔΕΠΑ Α.Ε. των Δικτύων Διανομής που 
έχουν κατασκευαστεί εντός της ελληνικής 
επικράτειας είτε από τη ΔΕΠΑ ΑΕ είτε από τις 
ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης. 

 Προσθήκη Άρθρου 80Γ με τίτλο «Άδειες 
Διανομής και Διαχείρισης των Δικτύων 
Διανομής Λοιπής Ελλάδος, Αττικής, Θεσσαλίας 
και Θεσσαλονίκης». 

 Πρόβλεψη υποχρέωσης των ΕΔΑ που 
συστήνονται σύμφωνα με το άρθρο 80Α 
να αιτηθούν, εντός προθεσμίας τριών (3) 
μηνών από τη σύστασή τους, τη λήψη 
Άδειας Διανομής και Άδειας Διαχείρισης 
Δικτύου Διανομής, οι οποίες 
χορηγούνται από τη ΡΑΕ. Οι άδειες 
ισχύουν για 20 έτη με δυνατότητα 
παράτασης για 20 επιπλέον έτη. 
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 Καθορισμός όλων των προσώπων (φυσικών 
και νομικών) που θεωρούνται «επιλέγοντες 
πελάτες». Υπαγωγή σε αυτούς όλων των 
Οικιακών Πελατών. 

 Καθορισμός της ποσότητας Φυσικού Αερίου 
που προμηθεύεται ο Πελάτης ανά θέση 
κατανάλωσης για την κατάταξη Πελάτη στην 
έννοια του Μεγάλου Πελάτη 

 Υποχρέωση ΕΠΑ ή ΕΔΑ, που συστήνονται 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80Α, 
να επιτρέπουν την πρόσβαση Προμηθευτών 
στα Δίκτυα Διανομής τα οποία 
διαχειρίζονται, εφόσον αυτό απαιτείται για 
την τροφοδότηση Πελατών που καθίστανται 
Επιλέγοντες. 

 Πρόβλεψη  προμήθειας Φυσικού Αερίου σε 
μη Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ βάσει 
Ρυθμιζόμενων Τιμολογίων Προμήθειας που 
εγκρίνονται από τη ΡΑΕ, μετά από εισήγηση 
των ΕΠΑ, η οποία πρέπει να υποβληθεί στη 
ΡΑΕ μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2015. 
Αντίστοιχα η προμήθεια φυσικού αερίου σε 
Επιλέγοντες Πελάτες από τις ΕΠΑ 
διενεργείται βάσει των όρων της Άδειας 
Προμήθειας που χορηγείται σε αυτές. 

 Προβλέπεται Κανονισμός Τιμολόγησης, ο 
οποίος εκδίδεται από τη ΡΑΕ και με τον 
οποίο ρυθμίζεται  η μεθοδολογία 
καθορισμού τιμολογίων για τη χρέωση κάθε 
Βασικής Δραστηριότητας. 

 Σε περίπτωση αλλαγής της μετοχικής 
σύνθεσης κατόχου Αδείας λόγω 
μεταβίβασης μετοχών από την ανώνυμη 
εταιρία με την επωνυμία «Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του 
Δημοσίου Α.Ε.» προς άλλο πρόσωπο, η 
οποία επέρχεται στο πλαίσιο διαδικασίας 
αξιοποίησης περιουσιακού στοιχείου που 
έχει περιέλθει σε αυτήν, και εφόσον δεν 
συντρέχει άλλος λόγος τροποποίησης της 
Άδειας, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 
αποφασίζει σχετικά με την τροποποίηση ή 
μη της Άδειας. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.2): 

 Πρόβλεψη απαγόρευσης, από 1.1.2020, στις 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα και δίκτυο της 
χώρας, να παράγουν ή εισάγουν σ’ αυτό, 
άμεσα ή έμμεσα, ποσότητα ηλεκτρικής 
ενέργειας που υπερβαίνει το πενήντα τοις 
εκατό (50%) του συνόλου της ηλεκτρικής 
ενέργειας από εγχώριες μονάδες 
παραγωγής και εισαγωγές, σε ετήσια βάση. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2318/ 

1995 (Α'126)με τίτλο «Κώδικας 

Δικαστικών Επιμελητών» 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.1): 

 Γεωγραφική Κατανομή οργανικών θέσεων 
δικαστικών επιμελητών και περιορισμός της 
ασκήσεως των καθηκόντων τους στο 
Εφετείο που έκαστος είναι διορισμένος 
πλην των διορισμένων στα Εφετεία Αθηνών 
– Πειραιώς που μπορούν να ασκούν τα 
καθήκοντά τους στις περιφέρειες και των 
δύο Εφετείων.  

 Διευκόλυνση της δυνατότητας απόσπασης 
και μετάθεσης  δικαστικού επιμελητή. 

 Πρόβλεψη καθορισμού των αμοιβών τους 
για πέντε έτη. 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Γ.2): 

 Πρόβλεψη έκδοσης ΚΥΑ, μέχρι 31.10.2015 
για τη μείωση του ποσοστού αμοιβής των 
συμβολαιογραφικών πράξεων για ποσό 
αντικειμένου συναλλαγής από 00 έως 
120.000 ευρώ, από 1% σε 0,80%. Τα 
υπόλοιπα ποσοστά αμοιβής παραμένουν 
αμετάβλητα. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3588 

/2007 (Α'153) – ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ 

ΚΩΔΙΚΑΣ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Γ.3): 

 Διατήρηση ισχύος συμβάσεων διαρκούς 
χαρακτήρα σε περίπτωση πτώχευσης. 
Εξαιρούνται οι χρηματοοικονομικές 
συμβάσεις οι οποίες μπορούν να πάψουν να 
ισχύουν ή να τροποποιηθούν ως συνέπεια 
της πτώχευσης κατά τα ειδικότερα οριζόμενα 
σε αυτές. Παραμένει η πρόβλεψη ότι οι 
διαρκείς συμβάσεις λύονται ως συνέπεια της 
πτώχευσης εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά 
στο νόμο (π.χ. σύμβαση leasing). 

 Καθορισμός προθεσμίας αναγγελίας των 
πιστωτών σε ένα (1) μήνα από τη 
δημοσίευση της Απόφασης που κήρυξε την 
πτώχευση στο Δελτίο Δικαστικών 
Δημοσιεύσεων του Ταμείου Νομικών. 

 Καθορισμός 3ήμερης προθεσμίας από την 
πάροδο της προθεσμίας για τις αναγγελίες  
για τη διενέργεια της  επαλήθευσης των 
απαιτήσεων από το σύνδικο. Η προθεσμία 
των επαληθεύσεων ορίζεται από τον 
εισηγητή και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον 
1 μήνα με δυνατότητα παράτασης για 2 
επιπλέον μήνες. 

 Η προθεσμία εισαγωγής αντιρρήσεων 
περιορίζεται σε 10 ημέρες από την 

ολοκλήρωση της επαλήθευσης ενώ η 
εκδίκασή τους ορίζεται εντός 20 ημερών από 
την εισαγωγή τους σε αντικατάσταση της 
προτέρας διατύπωσης για την υποβολή 
αντιρρήσεων χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. 

 Κατάργηση της υποχρέωσης να καλούνται 
στη δίκη της πτώχευσης όλα τα μέλη της 
διοίκησης των εμπλεκόμενων νομικών 
προσώπων. 

 Επέκταση της δυνατότητας υπαγωγής στην 
προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και 
στα πρόσωπα που δεν βρίσκονται σε 
αδυναμία εκπλήρωσης αλλά υφίσταται 
απλώς πιθανότητα αφερεγγυότητάς του, η 
οποία δύναται να αρθεί με τη διαδικασία 
συνδιαλλαγής – Μείωση του χρονικού ορίου 
υπαγωγής σε νέα διαδικασία εξυγίανσης από 
5 σε 3 έτη από την επικύρωση της 
προηγούμενης συμφωνίας εξυγίανσης εκτός 
και αν πρόκειται για συμφωνία που 
επικυρώνεται κατά το άρθρο 106β 

 Αύξηση της διάρκειας  της διαδικασίας 
εξυγίανσης από 2 σε 4 μήνες με δυνατότητα 
παράτασης έως 12 μήνες. 

 Πρόβλεψη αναστολής των ατομικών μέτρων 
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας εξυγίανσης εφόσον α) 
πιστωτές, οι οποίοι εκπροσωπούν ποσοστό 
τουλάχιστον 30% του συνόλου των 
απαιτήσεων κατά του οφειλέτη, 
συμπεριλαμβανομένου του 20% των τυχόν 
εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με 
προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων 
πιστωτών, δηλώνουν την πρόθεσή τους να 
συμμετάσχουν ή ότι συμμετέχουν στις 
διαπραγματεύσεις για την επίτευξη 
συμφωνίας εξυγίανσης  και β) το δικαστήριο 
πιθανολογεί την επίτευξη συμφωνίας 
εξυγίανσης και την αποτροπή περιέλευσης 
του οφειλέτη σε κατάσταση παύσης 
πληρωμών. 

 Πρόβλεψη αυτόματης αναστολής των 
μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης, εκκρεμών ή 
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μη, κατά του οφειλέτη για την ικανοποίηση 
απαιτήσεων που έχουν γεννηθεί πριν την 
κατάθεση της συμφωνίας εξυγίανσης, μετά 
την κατάθεση της  συμφωνίας εξυγίανσης για 
επικύρωση . Ανώτατο όριο αναστολής οι 4 
μήνες. 

 Καθορισμός με θετικό τρόπο των 
προϋποθέσεων επικύρωσης της συμφωνίας 
εξυγίανσης. Προϋποτίθεται συγκεκριμένα: α) 
πιθανολόγηση ότι κατόπιν της επικύρωσης η 
επιχείρηση θα καταστεί βιώσιμη, β) 
πιθανολόγηση ότι η συλλογική ικανοποίηση 
των πιστωτών δεν παραβλάπτεται, γ) η 
συμφωνία εξυγίανσης να μην είναι 
αποτέλεσμα δόλου ή άλλης αθέμιτης πράξης 
ή κακόπιστης συμπεριφοράς του οφειλέτη, 
πιστωτή ή τρίτου, και να μην παραβιάζει 
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, ιδίως του 
δικαίου του ανταγωνισμού και δ) η 
συμφωνία εξυγίανσης να αντιμετωπίζει με 
βάση την αρχή της ισότιμης μεταχείρισης 
τους πιστωτές, που βρίσκονται στην ίδια 
θέση. 

 Πρόβλεψη εξαιρετικής δυνατότητας 
επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης 
ακόμα και αν δεν πιθανολογείται η 
βιωσιμότητα της εταιρίας. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας υπαγωγής σε 
καθεστώς ειδικής εκκαθάρισης σε λειτουργία 
όλων των νομικών προσώπων που πληρούν 
τις αντικειμενικές προϋποθέσεις της 
πτώχευσης, ήτοι η διαδικασία ειδικής 
εκκαθάρισης εφαρμόζεται πλέον σε όλες τις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε παύση ή 
επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών χωρίς 
τα αριθμητικά κριτήρια μεγέθους της 
προϊσχύουσας νομοθεσίας. 

 Εκτός από το νομικό πρόσωπο – οφειλέτη, 
αίτηση για ειδική εκκαθάριση ασκούν 
πιστωτές εκπροσωπούντες τουλάχιστον 20% 
των συνολικών απαιτήσεων. 

 Κατάργηση ως προϋπόθεσης παραδεκτού της 
αίτησης ειδικής εκκαθάρισης η ύπαρξη 

αξιόχρεου επενδυτή που να ενδιαφέρεται για 
την αγορά του ενεργητικού της εταιρίας. 

 Ορισμός της συζήτησης στο δικαστήριο για την 
υπαγωγή στη διαδικασία εντός 20 ημερών από 
την κατάθεση και έκδοση σχετικής απόφασης 
εντός 1 μηνός από τη συζήτηση 

 Αυτοδίκαιη αναστολή όλων των ατομικών 
διώξεων κατά του οφειλέτη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της διαδικασίας της ειδικής 
εκκαθάριση. 

 Παροχή δυνατότητας να οριστεί ως 
εκκαθαριστής στην ειδική εκκαθάριση 
δικηγορική εταιρία στην οποία συμμετέχει 
δικηγόρος με οικονομοτεχνικές γνώσεις ή 
πτυχιούχος ανωτάτης σχολής που είναι μέλος 
του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
(Ο.Ε.Ε.) και κάτοχος άδειας Λογιστή 
Φοροτεχνικού Α' τάξεως του ν. 2515/1997. 

 Περιορισμός των δικαιούμενων πιστωτών για 
άσκηση κύριας παρέμβασης στην περίπτωση 
της ειδικής εκκαθάρισης. Δυνατότητα άσκησης 
κύριας παρέμβασης από πιστωτές μόνον 
εφόσον εκπροσωπούν τουλάχιστον 60% του 
συνόλου των απαιτήσεων 
συμπεριλαμβανομένου του 40% των τυχόν 
εμπραγμάτως ή με ειδικό προνόμιο ή με 
προσημείωση υποθήκης εξασφαλισμένων 
πιστωτών. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας εφέσεως κατά της 
απόφασης που απορρίπτει την αίτηση 
ειδικής εκκαθάρισης. 

 Κατάταξη στη δεύτερη τάξη των γενικών 
προνομίων των απαιτήσεων για την κηδεία ή 
τη νοσηλεία του οφειλέτη, της συζύγου και 
των τέκνων του, εφόσον προέκυψαν κατά 
τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες πριν την 
κήρυξη της πτώχευσης καθώς και 
απαιτήσεων αποζημίωσης δανειστών, λόγω 
αναπηρίας ποσοστού ογδόντα τοις εκατό 
(80%) και άνω, με εξαίρεση την ικανοποίηση 
για ηθική βλάβη, εφόσον προέκυψαν έως 
την κήρυξη της πτώχευσης. 
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 Αλλαγή της τρίτης τάξης των γενικών 
προνομίων και υπαγωγή σ’ αυτή μόνο 
απαιτήσεων για την παροχή τροφίμων 
αναγκαίων για τη συντήρηση του οφειλέτη, 
του συζύγου και των τέκνων του, αν 
προέκυψαν κατά τους τελευταίους έξι (6) 
μήνες πριν από την κήρυξη της πτώχευσης. 

 Μεταφορά  προνομίων της τρίτης τάξης στην 
τέταρτη τάξη και υπαγωγή σε αυτή α) των 
απαιτήσεων του Δημοσίου από φόρο 
προστιθέμενης αξίας και παρακρατούμενους 
και επιρριπτόμενους φόρους με τις 
προσαυξήσεις κάθε φύσης και τους τόκους 
που επιβαρύνουν τις απαιτήσεις αυτές και β) 
απαιτήσεων των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης αρμοδιότητας της Γενικής 
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

 Υπαγωγή στην πέμπτη τάξη των γενικών 
προνομίων των απαιτήσεων αγροτών ή 
αγροτικών συνεταιρισμών από πώληση 
αγροτικών προϊόντων, αν προέκυψαν κατά 
τον τελευταίο χρόνο πριν την κήρυξη της 
πτώχευσης, στην έκτη τάξη των απαιτήσεων 
του Δημοσίου και των οργανισμών τοπικής 
αυτοδιοίκησης από κάθε αιτία. Στην έβδομη 
τάξη υπάγονται απαιτήσεις του 
Συνεγγυητικού κατά του οφειλέτη, εφόσον ο 
τελευταίος έχει ή είχε στο παρελθόν την 
ιδιότητα της επιχείρησης παροχής 
επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του 
άρθρου 2 του ν. 3606/2007 και οι απαιτήσεις 
του Συνεγγυητικού έχουν προκύψει εντός 
δύο (2) ετών πριν από την κήρυξη της 
πτώχευσης. 

 Ορίζεται ότι από 1.1.2016, οι αρμοδιότητες 
που προβλέπονται στον Πτωχευτικό Κώδικα 
(ν. 3588/2007) ως αρμοδιότητες του 
συνδίκου, του μεσολαβητή, του ειδικού 
εντολοδόχου και του ειδικού εκκαθαριστή θα 
ασκούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το 
οποίο, ύστερα από καταχώρηση σε 
επαγγελματικό μητρώο, θα έχει το δικαίωμα 
να ασκεί το επάγγελμα του διαχειριστή 
αφερεγγυότητας. Οι προϋποθέσεις άσκησης 

του επαγγέλματος αυτού θα οριστούν με 
προεδρικό διάταγμα. 

 Κατάργηση του περιορισμού της 
δυνατότητας μείωσης των απαιτήσεων των 
πιστωτών σε ποσοστό μικρότερο του 10% της 
συνολικής τους αξίας. 

 Μείωση σε 3 από 10 έτη του χρονικού 
διαστήματος που απαιτείται για την 
απαλλαγή από χρέη οφειλέτη φυσικού 
προσώπου που έχει κηρυχθεί συγγνωστός. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 

356/1974 (Α' 90) « ΚΩΔΙΚΑΣ 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ», 4152/2013 (Α' 107) 

«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των 

νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 

4127/2013», 4172/2013 (Α' 167) 

«ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ», 4174/2013 (Α' 

170) «ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ», 4305/2014 (Α' 

237) «Ανοικτή διάθεση κλπ 

εγγράφεων – δεδομένων 

δημοσίου τομέα , 4321/2015 (Α' 

32) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ» 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.1): 

 Αλλαγή των ακατάσχετων ποσών για την 
ικανοποίηση απαιτήσεων του Δημοσίου για 
χρέη προς αυτό. Ειδικότερα προβλέπεται το 
ακατάσχετο ποσών από απαιτήσεις μισθών, 
συντάξεων και ασφαλιστικών βοηθημάτων 
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έως 1000 ευρώ. Αν υπερβαίνει τα 1000 ευρώ 
και δεν ξεπερνά τα 1500 ευρώ η δυνατότητα 
κατάσχεσης των απαιτήσεων αυτών 
επιτρέπεται μέχρι το ½ του υπερβάλλοντος 
ποσού. Άνω των 1500 ευρώ το δικαίωμα 
κατάσχεσης είναι επιτρεπτό επί του συνόλου 
του υπερβάλλοντος ποσού.  

 Το ακατάσχετο των τραπεζικών καταθέσεων 
ορίζεται σε 1250 ευρώ μηνιαίως και σε ένα 
μόνο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για ατομικό ή κοινό λογαριασμό. 

 Πρόβλεψη αναστολής παραγραφής των 
χρεών για τα οποία υποβάλλεται αίτηση 
ρύθμισης, η οποία αρχίζει από την ημέρα 
υποβολής της αίτησης και λήγει μετά την 
πάροδο της προθεσμίας καταβολής της 
τελευταίας δόσης της ρύθμισης ή με την 
έκδοση απορριπτικής απόφασης επί της 
αίτησης ή με την έγγραφη άρνηση αποδοχής 
της ρύθμισης ή με την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας για την αποδοχή αυτής. 

 Πρόβλεψη εφαρμογής του μέτρου της 
προκαταβολής του 100% του φόρου 
εισοδήματος για νομικά πρόσωπα και 
οντότητες για τα κέρδη που προκύπτουν σε 
φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η 
Ιανουαρίου 2014 και μετά. Ειδικά για τις 
προσωπικές εταιρίας, τις κοινοπραξίες 
προσωπικών εταιριών, τα νπιδ και νπδδ μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τις αστικές 
εταιρίες και τους συνεταιρισμούς, τα κέρδη 
που προκύπτουν σε φορολογικά έτη που 
αρχίζουν από την 1.1.2014 έως και 
31.12.2014 το ποσοστό της προκαταβολής 
φόρου ορίζεται σε πενήντα πέντε τοις εκατό 
(55%) και για τα κέρδη που προκύπτουν στο 
φορολογικό έτος που αρχίζει από την 
1.1.2015 έως και 31.12.2015 το ποσοστό 
αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%). Η καταβολή του φόρου για το 
φορολογικό έτος 2014 γίνεται σε πέντε (5) 
ισόποσες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η 
πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 21η 
Αυγούστου 2015 και η καθεμία από τις 
επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη 

ημέρα των μηνών Σεπτεμβρίου, Οκτωβρίου, 
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2015. 

 Η προκαταβολή φόρου εισοδήματος για τα 
φυσικά πρόσωπα που ασκούν 
επιχειρηματική δραστηριότητα ορίζεται σε 
πενήντα πέντε τοις εκατό (55%) για τα κέρδη 
που προκύπτουν στο φορολογικό έτος που 
αρχίζει από την 1.1.2014 έως και 31.12.2014 
και για τα κέρδη που προκύπτουν στο 
φορολογικό έτος που αρχίζει από την 
1.1.2015 έως και 31.12.2015 το ποσοστό 
αυτό ορίζεται σε εβδομήντα πέντε τοις εκατό 
(75%). 

 Αναστολή της υποχρέωσης παροχής 
εγγυήσεων ή εμπράγματων βαρών ή της 
απόδειξης της δυνατότητας πληρωμής των 
δόσεων για την υποβολή αίτησης υπαγωγής 
σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών προς το 
Δημόσιο  

 Παροχή δυνατότητας στη διοίκηση να 
μειώνει τη διάρκεια της ήδη χορηγηθείσας 
ρύθμισης σε περίπτωση βελτίωσης των 
οικονομικών δεδομένων του οφειλέτη και 
δυνατότητας αυτού να πληρώνει την οφειλή 
του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά 
χορηγηθείσες . 

 Πρόβλεψη απώλειας της ρύθμισης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη 
φορολογική διοίκηση εφόσον ο οφειλέτης 
δεν έχει τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές του από την 
ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά 
και το αργότερο εντός 3 μηνών από την 
παρέλευση της νόμιμης προθεσμίας 
καταβολής τους. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας προμήθειας της 
παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη 
ειδικού λογισμικού διενέργειας 
ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας 
πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως 
αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής 
επεξεργασίας, με απευθείας ανάθεση. 
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ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2): 

 Υπαγωγή στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 
ορισμένων ειδών τροφίμων καθώς και 
φαρμακευτικών σκευασμάτων (π.χ. συσκευές 
έκχυσης ινσουλίνης). 

 Πρόβλεψη σταδιακής κατάργησης των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ που ισχύουν 
στα νησιά από 1.10.2015 μέχρι και 1.1.2017. 

 Υποχρέωση συμπερίληψης των 
διακανονισμών που αφορούν εκπτώσεις που 
διενεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο 
στη δήλωση ΦΠΑ. 

 

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

ΑΚΙΝΗΤΟΥ             

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3): 

 Περιορισμός των δικαιούμενων απαλλαγής 
από τον ΕΝΦΙΑ. Ισχύει μόνο για δικαιώματα 
σε ακίνητα που ανήκουν στο Δημόσιο και 
στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτικής 
Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.). 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975 (Α' 

77) «Περί φορολογίας πλοίων, 

επιβολής εισφοράς προς 

ανάπτυξιν της Εμπορικής 

Ναυτιλίας, εγκαταστάσεως 

αλλοδαπών ναυτιλιακών 

επιχειρήσεων και ρυθμίσεων 

συναφών θεμάτων» , ΤΟΥ Ν. 

29/1975 (Α' 75) « Περί επιβολής 

ειδικής εισφοράς υπέρ Ν.Α.Τ.» 

ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013 (Α' 18) 

«Συντάξεις – μισθολογικά/ΔΙΚ. 

ΕΝΣΗΜΟ/Φορολογικά/Αυθαίρετα/

Ιδιωτική εκπαίδευση/ΟΤΑ/ΔΕΚΟ 

κλπ.» (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4): 

 Επιβολή φόρου χωρητικότητας (tonnage 
tax) σε α) επαγγελματικά πλοία αναψυχής 
και ημερόπλοια με σημαία κράτους-μέλους 
της E.E. ή του Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής 
ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, 
τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 
4256/2014 (Α’ 92) «Τουριστικά πλοία και 
άλλες διατάξεις (ναυτικοί/ 
Λιμενικό/Ν.Ε.Π.Α./Ο.Ν.Ν.Ε. κλπ.)» β) 
επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, 
επιβατηγά ή φορτηγά, δρομολογημένα σε 
τακτική γραμμή επιβατικών μεταφορών και 
πορθμείων με σημαία κράτους-μέλους της 
Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ., πλην της ελληνικής, 
ανεξαρτήτως κόρων χωρητικότητας που 
εκτελούν υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών 
στην Ελλάδα, γ) λοιπά πλοία θαλασσίων 
μεταφορών μεταξύ λιμένων εσωτερικού 
(ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων 
ολικής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με 
ολική χωρητικότητα μέχρι 500 κόρους που 
εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες μεταφορές με 
σημαία κράτους-μέλους της Ε.Ε. και του 
Ε.Ο.Χ. πλην της ελληνικής. 

 Διατήρηση σε ισχύ του ν. 4174/2013 
(Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας) 

 Προσαύξηση ποσών φόρου που οφείλονται 
από τα πλοία πρώτης κατηγορίας κατά 4% 
ετησίως για τα έτη 2016-2020. 

 Επιβολή ετήσιας εισφοράς για οκτώ (8) έτη 
επί του ετήσιου ποσού του συνολικού 
εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ 
συναλλάγματος για τα γραφεία και 
υποκαταστήματα αλλοδαπών επιχειρήσεων 
που ασχολούνται αποκλειστικά με τη 
ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, 
μεσητεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή 
ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με 
ελληνική ή ξένη σημαία πάνω από 500 
κόρους εξαιρουμένων των επιβατηγών 
ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών 
πλοίων που εκτελούν εσωτερικές πλόες 



 

 

 

12 

καθώς και με την αντιπροσώπευση 
πλοιοκτητριών εταιριών ως και επιχειρήσεων 
που έχουν ως αντικείμενο εργασιών τις ίδιες 
με τις παραπάνω δραστηριότητες που 
εκτελούνπου ασκούν ναυτιλιακές εργασίες. 
Η προβλεπόμενη εισφορά δεν επιβάλλεται 
σε ημεδαπές και αλλοδαπές εταιρίες, που 
έχουν εγκαταστήσει γραφείο ή 
υποκατάστημα δυνάμει του άρθρου 25 του 
ν. 27/1975 και ασχολούνται με τη διαχείριση 
ή εκμετάλλευση πλοίων υπό ελληνική ή ξένη 
σημαία καθώς και με τις λοιπές εργασίες που 
προβλέπονται από την εγκριτική πράξη 
εγκατάστασης. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2960/ 

2001 (Α'265) «Εθνικός 

Τελωνειακός Κώδικας» 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.5): 

 Επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης 
για το πετρέλαιο εσωτερική καύσης 
(DIESEL) κινητήρων που 
χρησιμοποιείται στη γεωργία, στα 200 
ευρώ ανά χιλιόλιτρο. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν. 2969/ 2001 

(Α' 281) «Αιθυλική αλκοόλη και 

αλκοολούχα προϊόντα» 

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΉ ΤΟΥ 

ΚΕΙΜΕΝΟΥ (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

Δ.6): 

 Απαγόρευση συστέγασης και συλλειτουργίας 
αποσταγματοποιείων με 
Οινοπνευματοποιεία Α' και Β' κατηγορίας, 
επιτρεπομένης ωστόσο της συλλειτουργίας 
τους με ποτοποιεία 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΕΣΟΔΩΝ                

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.7): 

 Πρόβλεψη μεταφοράς αρμοδιοτήτων και 
καθηκόντων  που άπτονται φορολογικών και 
τελωνειακών υποθέσεων, από την Ειδική 
Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε., στη Γενική 
Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του 
Υπουργείου Οικονομικών από 30.10..2015. 

 Μεταφορά από την Ειδική Γραμματεία του 
ΣΔΟΕ στη ΓΓΔΕ υλικοτεχνικής υποδομής καθώς 
και των αρχείων υποθέσεων που εκκρεμούν 
στα δικαστήρια. 

 Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται 
Ειδική Γραμματεία Σ.Δ.Ο.Ε. ή Σ.Δ.Ο.Ε. ή οι 
υπηρεσίες αυτής νοούνται, από της ισχύος του 
ν. 4336/2014, οι Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., που 
ασκούν τις μεταφερόμενες με τις διατάξεις της 
παρούσας υποπαραγράφου ως άνω 
αρμοδιότητες. 

 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.3446/2006 (Α' 49) 

«Οργάνωση και λειτουργία αρχών 

ελέγχου κυκλοφορίας των 

οχημάτων - Ρυθμίσεις για τις 

επιβατικές μεταφορές                       

και άλλες διατάξεις».         

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.8): 

 Παροχή δυνατότητας καταβολής μειωμένου 
πρόσθετου ειδικού τέλους σε περίπτωση 
εκπρόθεσμου ελέγχου σε ΚΤΕΟ και δη ίσου 
με το καταβαλλόμενο στις περιπτώσεις 
εκπρόθεσμης προσκόμισης πέραν των 30 
ημερών και μέχρι των 6 μηνών. 

 Δυνατότητα επιβολής προστίμου στους 
ιδιοκτήτες οχημάτων για τα οποία 
συμπληρώνεται χρονικό διάστημα έξι (6) 
μηνών από την καταληκτική ημερομηνία 
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εμπρόθεσμης διενέργειας περιοδικού 
τεχνικού ελέγχου. 

 

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ 

ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ 

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΝΑ 

ΠΑΡΑΛΕΙΦΘΟΥΝ ΚΑΘΟΤΙ ΔΕΝ 

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΝ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.9): 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' 

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καθορισμός των μετακινούμενων με βάση το ν. 
4336/2015 

 Πρόβλεψη και καθορισμός ειδικών 
επιδομάτων, δαπανών, αποζημιώσεων και 
εξόδων των δημοσίων υπαλλήλων που 
αφορούν τις μετακινήσεις τους, εντός 
έδρας, εκτός έδρας και εκτός της ελληνικής 
επικράτειας. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας ρύθμισης με ΚΥΑ 
του ανώτατου επιτρεπόμενου κατ’ έτος 
αριθμού  ημερών μετακίνησης εκτός έδρας 
και η δυνατότητα επέκτασης του ορίου 
αυτού. 

 Καθορισμός κατηγοριών θέσεων ( α’ θέση, β’ 
θέση) στις οποίες δικαιούνται να ταξιδεύουν 
οι δικαιούχοι στο εσωτερικό και εξωτερικό 
ανάλογα με την ιδιότητα και το βαθμό τους, 
καθώς και των προσώπων που τα 
συνοδεύουν. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Καθορισμός των εξόδων που καλύπτονται 
καθώς και των παροχών για τις μετακινήσεις 

εντός έδρας των υπαλλήλων ανάλογα με την 
ιδιότητα και το βαθμό. 

 Καθορισμός των εξόδων κίνησης και των 
μεταφορικών μέσων για τη μετακίνηση εκτός 
έδρας. 

 Καθορισμός του ύψους της χιλιομετρικής 
αποζημίωσης για μετακινήσεις εντός ή εκτός 
έδρας με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο. 

 Καθορισμός του ποσού και των 
προϋποθέσεων για την καταβολή εξόδων 
διανυκτέρευσης. 

 Καθορισμός του ύψους της ημερήσιας 
αποζημίωσης. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας καταβολής εξόδων 
απόσπασης και καθορισμός του ύψους 
αυτών. 

 Πρόβλεψη δυνατότητας καταβολής εξόδων 
μετάθεσης και καθορισμός του ύψους αυτών 

 Πρόβλεψη εκδόσεως προεδρικού 
διατάγματος για τον καθορισμό των 
δαπανών μετακίνησης στελεχών των 
Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων 
Ασφαλείας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' 

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

 Καθορισμός δικαιούχων αποζημίωσης, των 
δαπανών και εξόδων μετακίνησης και του 
επιδόματος μετακίνησης αλλοδαπής 
ανάλογα με το χρονικό διάστημα διαμονής 
στο εξωτερικό  

 Καθορισμός μεγέθους, τρόπου καταβολής 
και προϋποθέσεων καταβολής ημερήσιας 
αποζημίωσης εξωτερικού. 

 Αναγνώριση για τους αποσπώμενους ή 
μετατιθέμενους στο εξωτερικό πέραν από τις 
δαπάνες μετακίνησης και το επίδομα 
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υπηρεσίας αλλοδαπής  και κάποιων    άλλων    
δαπανών    (έξοδα διανυκτέρευσης 
εξωτερικού, έξοδα μετάθεσης –τοποθέτησης 
–απόσπασης στο εξωτερικό, έξοδα 
μετακίνησης μελών οικογένειας, έξοδα 
εγκατάστασης, έξοδα μεταφοράς 
οικοσυσκευής). 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' 

 Καθορισμός τρόπου καταβολής και 
υπολογισμός των εξόδων που 
προκαλούνται από τις μετακινήσεις του 
Προέδρου της Δημοκρατίας, μελών της 
Κυβέρνησης, Υφυπουργών και βουλευτών. 

 Υποχρέωση αποτύπωση των δαπανών των 
μη μισθολογικών παροχών στον 
προϋπολογισμό του εκάστοτε φορέα - 
κατάργηση παροχών που αφορούν σε 
ασφαλιστήρια συμβόλαια ή προγράμματα 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης καθώς 
και σε μειωμένα εισιτήρια και δωρεάν 
κάρτες διαδρομών. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ 

Ν. 4270/2014 (Α’143) «Αρχές 

δημοσιονομικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 

λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.10): 

 Παροχή δυνατότητας στον Υπουργό 
Οικονομικών για ενεργοποίηση του 
διορθωτικού μηχανισμού , με βάση τα 
κριτήρια για σημαντικές αποκλίσεις από το 
μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό στόχο ή από 
την πορεία προσαρμογής προς αυτόν που 
ορίζονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 6 
του Κανονισμού (ΕΚ) 1466/1997 λαμβάνονται 
υπόψη τη γνώμη του Δημοσιονομικού 
Συμβουλίου. 

 Σε περίπτωση ενεργοποίησης του διορθωτικού 
μηχανισμού του άρθρου 38 του ν. 4270/2014 
προβλέπεται η κατάρτιση σχεδίου 
διορθωτικών ενεργειών από τον Υπουργό 
Οικονομικών, το οποίο υποβάλλει στη Βουλή 
προς ψήφιση μετά από έγκριση του Υποργικού 
Συμβουλίου. Μία εβδομάδα πριν την υποβολή 
του στη Βουλή το εν λόγω σχέδιο υποβάλλεται 
στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο ώστε η γνώμη 
του επ’ αυτού να συνοδεύσει το σχέδιο. 

 Προβλέπεται ότι το αποθεματικό που 
εγγράφεται στον προϋπολογισμό του 
Υπουργείου Οικονομικών χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για την κάλυψη σημαντικών, 
άμεσων, αναπόφευκτων και επειγουσών 
δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν 
εφικτή κατά το χρόνο ψήφισης του ετήσιου 
Κρατικού Προϋπολογισμού ή των 
συμπληρωματικών προϋπολογισμών.  

 

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΝΟ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.11): 

Προβλέπεται η κατάργηση δέκα υπουργικών 
αποφάσεων που αφορούν τον οίνο, μεταξύ των 
οποίων η υπ' αριθ. 1554/18.9.1966 κοινή 
απόφαση των Υπουργών Υγιεινής και Εμπορίου 
«Περί των όρων ούς δέον να πληρώσιν οι 
εμφιαλωμένοι οίνοι και περί των όρων 
εμφιαλώσεως αυτών» και η υπ' αριθ. 
11788/10.6.2011 κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών 
«Διεκπεραίωση μέσω των Ενιαίων Κέντρων 
Εξυπηρέτησης της έκδοσης άδειας λειτουργίας 
εργαστηρίου εμφιάλωσης οίνων και 
αρωματισμένων οίνων». 
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ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ - 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.12): 

 Κατάργηση της δυνατότητας παροχής στις 
επιχειρήσεις επαγγελματιών πρακτόρων 
παιχνιδιών πρόγνωσης της εταιρείας 
«Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων 
Ποδοσφαίρου Α.Ε.» (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.) 
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. 

 Κατάργηση έκπτωσης δύο τοις εκατό (2%) 
στο συνολικό ποσό του φόρου των νομικών 
προσώπων και των λοιπών 
συμβεβαιούμενων με αυτόν οφειλών, όταν 
ο φόρος που οφείλεται με βάση την 
εμπρόθεσμη δήλωση καταβάλλεται εφάπαξ 
μέσα στην προθεσμία υποβολής της 
δήλωσης. 

 Κατάργηση της δυνατότητας μείωσης του 
προς βεβαίωση ποσού φόρου στο 27,5%, 
για το οικονομικό έτος 2014, για όσους 
αποκτούν εισόδημα από ατομική αγροτική 
επιχειρηματική δραστηριότητα.  

 Κατάργηση της δυνατότητας μείωσης του 
προβλεπόμενου πρόσθετου φόρου σε 
περίπτωση διοικητικού ή δικαστικού 
συμβιβασμού που αφορά πράξεις 
προσωρινού προσδιορισμού του φόρου. 

 Προβλέπεται η καταβολή παραβόλων, 
εξετάστρων και εκπαιδευτικών τελών, 
καθοριζόμενα κάθε φορά με ΚΥΑ των 
Υπουργών Πολιτισμού, Παιδείας & 
Θρησκευμάτων & Οικονομικών, για την 
ίδρυση, λειτουργία και μεταφορά Ιδιωτικών 
Σχολείων και Οικοτροφείων, για την 
υποβολή ενστάσεων κατά των 
πρωτοβαθμίως επιβαλλομένων πειθαρχικών 
κυρώσεων, για την εγγραφή στην επετηρίδα 
Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, καθώς και για τις 

εξετάσεις των μαθητών στα Ιδιωτικά 
Σχολεία και τους εκδιδομένους τίτλους 
σπουδών από αυτά. 

 Καταργείται ο Δημοτικός φόρος 
Δωδεκανήσου χωρίς όμως να παρέχεται η 
δυνατότητα αναζήτησης των ποσών που 
έχουν καταβληθεί ήδη. 

 Κατάργηση μη ανταποδοτικού τέλους 
επιχειρήσεων υγραερίου. 

 Κατάργηση ειδικού φόρου κινηματογράφου 
που επιβάλλεται επί της τιμής των 
εισιτηρίων. 

 Κατάργηση ειδικού φόρου που επιβάλλεται 
επί της τιμής των εισιτηρίων των δημοσίων 
θεαμάτων. 

 Κατάργηση τέλους που επιβάλλεται επί του 
καθαρού ναύλου μεταφοράς επιβατών και 
οχημάτων στις τακτικές θαλάσσιες 
μεταφορές. 

 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε) 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 

4152/2013 (Α’ 107), 4305/2014 (Α' 

237) ΚΑΙ 4321/2015 (Α' 32) 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1): 

 Επιβάρυνση με επιτόκιο του ποσού της 
κύριας οφειλής που υπάγεται στη ρύθμιση 
των οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης. 

 Προβλέπεται ότι τα χρηματικά όρια που 
καθορίζονται κάθε φορά για την 
αναγκαστική είσπραξη των απαιτήσεων του 
Δημοσίου κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ 
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ισχύουν και για την αναγκαστική είσπραξη 
των καθυστερούμενων ασφαλιστικών 
οφειλών, από τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης και το ΚΕΑΟ. 

 Το ύψος του ποσού της κύριας οφειλής που 
υπάγεται στη ρύθμισης του ν. 4305/2014, 
ήτοι της ρυθμίσεως ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης (ποσά κάτω του 1εκ ευρώ) 
προσαυξάνεται με επιτόκιο που 
υπολογίζεται με βάση το ισχύον επιτόκιο 
αναφοράς για πράξεις αναχρηματοδότησης 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, πλέον 
πέντε (5) εκατοστιαίων μονάδων, ετησίως 
υπολογισμένο, της προσαύξησης αυτής 
εφαρμοζομένης στις οφειλές που έχουν ήδη 
υπαχθεί στη σχετική ρύθμιση και αφορώσης 
τις ανεξόφλητες δόσης της ρύθμισης. 

 Με το ίδιο ως άνω επιτόκιο επιβαρύνεται το 
ύψος της κύριας οφειλής που υπάγεται στην 
ρύθμιση των οφειλών προς τη φορολογική 
διοίκηση (ν. 4321/2015 – «Ρυθμίσεις για την 
επανεκκίνηση της οικονομίας (ρυθμίσεις 
οφειλών, τροποποίηση ΚΦΕ, ΦΠΑ κλπ) 
γνωστός ως νόμος για εκατό δόσεις. Για 
κύρια οφειλή ύψους μικρότερου των 5000€ 
υπάρχει απαλλαγή από την προσαύξηση του 
επιτοκίου για φυσικά πρόσωπα, εφόσον  η 
υπαγόμενη στη ρύθμιση κύρια οφειλή 
υπερβαίνει το 50% του δηλωθέντος ετήσιου 
εισοδήματος του οφειλέτη και η ακίνητη 
περιουσία του όπως προκύπτει από τη 
δήλωση περιουσιακής κατάστασης (Ε9) 
είναι αντικειμενικής αξίας μέχρι 150.000 
ευρώ και ο οφειλέτης προσκομίσει εντός 
διμήνου από τη δημοσίευση του ν. 
4336/2015 στοιχεία με τα οποία να 
τεκμηριώνονται σωρευτικά οι ως άνω 
προϋποθέσεις. 

 Παρέχεται η δυνατότητα στα αρμόδια 
όργανα οποτεδήποτε καθ` όλη τη διάρκεια 
της ρύθμισης 100 δόσεων, και μετά τη 
συμμόρφωση του οφειλέτη, να προβαίνουν 
σε μείωση της διάρκειας της χορηγηθείσας 
ρύθμισης, εάν διαπιστωθεί ότι ο οφειλέτης 

έχει τη δυνατότητα σύμφωνα με τα 
οικονομικά του δεδομένα να αποπληρώσει 
την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις 
αρχικά χορηγηθείσες. Οι λεπτομέρειες 
εφαρμογής της παρούσης διάταξης θα 
καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης που θα εκδοθεί 
εντός 2 μηνών από τη δημοσίευση του ν. 
4336/2015. 

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 

4334/2015 (Α' 80) «Επείγουσες 

ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση 

και σύναψη συμφωνίας με τον 

Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης 

(Ε.Μ.Σ.)» (ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.2): 

 Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω γήρατος 
από τους Οργανισμούς Κύριας ή 
Επικουρικής Ασφάλισης, από 1.7.2015 και 
μετά καταβάλλεται μόνον το ποσό της 
σύνταξης που προκύπτει βάσει των οικείων 
καταστατικών και γενικών διατάξεων 
(οργανικό ποσό). Μετά από τη συμπλήρωση 
του 67ου έτους καταβάλλεται το εκάστοτε 
προβλεπόμενο κατώτατο όριο. 

 Προβλέπεται αναλογικό ποσό σύνταξης για 
όσους έχουν υπαχθεί για πρώτη φορά στην 
ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης ή το Δημόσιο έως και 31.12.2010 
και η συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος ή 
αναπηρίας αρχίζει από 1.1.2015. 

 Υποχρεωτική υπαγωγή στο Ενιαίο Ταμείο 
Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.) από 
1.9.2015 του Κλάδου Επικουρικής 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών του 
Ο.Α.Ε.Ε, του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων του Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης 
του Ε.Τ.Α.Α, του Τομέα Ασφάλισης 
Συμβολαιογράφων (Τ.Α.Σ.) του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α καθώς 
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και του Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης 
Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) του Κλάδου 
Επικουρικής Ασφάλισης του Ε.Τ.Α.Α. 

 Παύουν να ισχύουν οι κανονιστικοί όροι 
συλλογικής σύμβασης ή διαιτητικής 
απόφασης, που έληξε ή καταγγέλθηκε, 
συμπεριλαμβανομένης της Εθνικής Γενικής 
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας από 
26.03.2014 η οποία έληξε την 30.09.2015, 
και λήγει η εξάμηνη περίοδος παράτασής 
τους που είχε δοθεί. 

 

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΟΡΙΩΝ 

ΗΛΙΚΙΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΚΑΙ 

ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 

(ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.3): 

 Από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας 
συνταξιοδότησης για θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους 
σύνταξης λόγω γήρατος για κάθε κατηγορία 
ασφαλισμένων, των Οργανισμών Κοινωνικής 
Ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της 
Τράπεζας της Ελλάδος, ορίζονται το 62ο έτος 
της ηλικίας (με 40 έτη ή 12.000 ημέρες 
ασφάλισης) και το 67ο έτος της ηλικίας (με 
4.500 ημέρες ή 15 έτη ασφάλισης). 

 Από 1.1.2022 ως όριο ηλικίας 
συνταξιοδότησης για θεμελίωση 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης 
σύνταξης λόγω γήρατος, όπου αυτή 
προβλέπεται σύμφωνα με τις ισχύουσες 
γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας με 
4.500 ημέρες ή 15 χρόνια ασφάλισης. 

 Προβλέπεται σταδιακή αύξηση έως 1.1.2022 
των ορίων ηλικίας των ασφαλισμένων των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της 
Ελλάδος, που μέχρι τη δημοσίευση του 
νόμου αυτού δεν έχουν θεμελιώσει 

δικαίωμα πλήρους ή μειωμένης σύνταξης 
στα προβλεπόμενα στις δύο πιο πάνω 
παραγράφους όρια -  σύμφωνα με τους 
πίνακες του συγκεκριμένου άρθρου. 

 Στις περιπτώσεις που από την ισχύουσα 
νομοθεσία, μέχρι τη δημοσίευση του ν. 
4336/2015, δεν προβλέπεται όριο ηλικίας για 
θεμελίωση δικαιώματος πλήρους ή 
μειωμένης σύνταξης λόγω γήρατος, η 
σταδιακή αύξηση, αρχίζει από τη 
δημοσίευση του νόμου αυτού με όριο 
ηλικίας το 58ο έτος, εφόσον η θεμελίωση 
δικαιώματος προβλέπεται με τη 
συμπλήρωση τουλάχιστον 35 ετών 
ασφάλισης ενώ σε κάθε άλλη περίπτωση με 
όριο ηλικίας το 55ο έτος. 

 Προβλέπεται επιπλέον ποσοστό μείωσης 
10% στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με 
προϋποθέσεις μειωμένης σύνταξης λόγω 
γήρατος, μέχρι τη συμπλήρωση του 
διαμορφούμενου, κατά περίπτωση, νέου 
ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότησης. 

 Εξαιρούνται από τις ανωτέρω ρυθμίσεις οι 
εργαζόμενοι που υπάγονται στα βαρέα και 
ανθυγιεινά καθώς και οι μητέρες και οι 
χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε 
βιοποριστική εργασία τέκνων. 

 Προβλέπεται ότι δεν θίγονται (και δύνανται 
να ασκηθούν οποτεδήποτε) θεμελιωμένα 
συνταξιοδοτικά δικαιώματα μέχρι τη 
δημοσίευση του νόμου 4336/2015 στους 
Οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης, 
συμπεριλαμβανομένης της Τράπεζας της 
Ελλάδος, λόγω συμπλήρωσης των 
προϋποθέσεων του απαιτούμενου χρόνου 
ασφάλισης και ορίου ηλικίας. 
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