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Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύμ−
βασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό 
Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλο−
ποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Άρθρο 1

1. α. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περ. α΄ της 
παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικα−
θίστανται ως εξής:

«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
1 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση, που 
έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 
1.1.2015 και μετά.»

β. Οι διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 
του ν. 3865/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«α) έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους,».
γ. Στην περ. γ΄ της παρ, 3 του άρθρου 3 του ν. 3865/ 

2010 η φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για του−
λάχιστον δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 
65ου έτους της ηλικίας τους.» αντικαθίσταται με τη 
φράση «διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα για τουλάχιστον 
δεκαπέντε (15) έτη μεταξύ του 15ου και του 67ου έτους 
της ηλικίας τους.»

δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των αποδοχών του μήνα 
κατά τον οποίο υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότη−
σης» αντικαθίσταται με τη φράση «πλην των αποδοχών 

του μήνα αποχώρησης από την Υπηρεσία του υπαλλή−
λου ή του στρατιωτικού».

ε. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 η φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών 
του τελευταίου έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο  
υποβάλλεται η αίτηση συνταξιοδότησης,» αντικαθίστα−
ται με τη φράση «πλην των ασφαλιστέων αποδοχών του 
έτους ή τμήματος έτους κατά το οποίο αποχωρεί από 
την Υπηρεσία ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός».

στ. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρ−
θρου 4 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120) αντικαθίστανται ως εξής:

« 3. Όσοι έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μέχρι και 
την 31.12.2010 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από 
την Υπηρεσία από 30.8.2015 και μετά δικαιούνται:»

ζ. Στον έκτο στίχο της περ. β΄ της παρ. 4 του άρθρου 
4 του ν. 3865/2010 η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα 
σύνταξης μετά την 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη φράση 
«που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από την Υπηρεσία 
από 1.1.2015 και μετά,».

η. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010 
προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4002/ 
2011 (Α΄ 180) έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τις συ−
ντάξεις που υπολογίζονται με βάση τις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων και αυτής.»

θ. Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ν. 3865/ 
2010 καταργούνται.

ι. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί αντίθετα με τα ορι−
ζόμενα στις διατάξεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 4 του 
ν. 3865/2010, όπως αυτές ισχύουν μετά την τροποποί−
ησή τους με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου, 
αναπροσαρμόζονται οίκοθεν από την αρμόδια Υπηρεσία 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τα 
δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημε−
ρομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης και όχι πριν 
την 30.8.2015.
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δ) Η παράγραφος γ΄ έχει εφαρμογή τόσο στην ετήσια
όσο και στην ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης.
ε) Σε περίπτωση που οι ετήσιες χρηματοοικονομικές

καταστάσεις της μητρικής οντότητας επισυνάπτονται
στις ετήσιες ενοποιημένες χρηματοοικονομικές κατα-
στάσεις του ομίλου, οι εκθέσεις ελέγχου αυτών μπο-
ρούν να συγχωνεύονται σε μία.
Μεταβατικές διατάξεις
6. Ι) Η έναρξη ισχύος της παρούσας υποπαραγράφου

ορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2016.
ΙΙ) Από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου

καταργούνται:
α) τα άρθρα 36 έως 38, η παρ. 4 του άρθρου 43α του

κ.ν. 2190/1920,
β) η παρ. 6 του άρθρου 42α του κ.ν. 2190/1920, όπως

τροποποιήθηκε με το άρθρο 38 του ν. 4308/2014,
γ) το άρθρο 108 του κ.ν. 2190/1920,
δ) το άρθρο 23 του ν. 3190/1955,
ε) το άρθρο 99 του ν. 4072/2012, 
καθώς και κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις παρα-

πάνω ρυθμίσεις.
ΙΙΙ) Διορισμένοι, κατά τη δημοσίευση του παρόντος, ε-

λεγκτές με βάση τις καταργούμενες διατάξεις συνεχί-
ζουν το έργο τους μέχρι την περάτωσή του. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.2: 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.Δ. 49/1968 (Α΄ 294) 
Τ1. Η δεύτερη και επόμενες υποπαράγραφοι της παρ.

3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν,
καταργούνται.

2. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 2 του ν.δ.
49/1968 (Α΄294), όπως ισχύουν, αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ενός ή πε-
ρισσοτέρων φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης,
υποβάλλεται αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α. Αίτηση του ενδιαφερόμενου φυσικού προσώπου ή

του προσώπου που εκπροσωπεί το νομικό πρόσωπο ή
νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπρόσωπου αυτών.
β. Bεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε-

σίας, η οποία έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 30 ημε-
ρών από την υποβολή της αίτησης, με τη οποία βεβαιώ-
νεται η έναρξη και λειτουργία της επιχείρησης και το α-
ντικείμενο αυτής.
γ. Βεβαίωση ορθής αναγγελίας ενάρξεως επαγγέλμα-

τος ή διοικητική άδεια ή εγγραφή σε μητρώο εφόσον α-
παιτείται για την άσκηση της συγκεκριμένης επαγγελμα-
τικής δραστηριότητας. 
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών,

Ναυτιλίας και Τουρισμού, επαγγελματικές δραστηριότη-
τες για τις οποίες απαιτείται η υποβολή των δικαιολογη-
τικών του εδαφίου γ΄ της παρούσας, μπορούν να εξαι-
ρούνται από την υποβολή αυτών. 
Η κατηγορία της αιτούμενης άδειας του φορτηγού ι-

διωτικής χρήσης αυτοκινήτου προσδιορίζεται στην αίτη-
ση που υποβάλλεται στην αρμόδια Διεύθυνση Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών. 
Για τη διακοπή των εργασιών της επιχείρησης από την

οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, απαιτείται η υπο-
βολή βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας μεταφορών
περί κατάθεσης των στοιχείων κυκλοφορίας των κατεχό-
μενων φορτηγών ιδιωτικής χρήσης ή βεβαίωσης περί με-

ταβίβασης αυτών.
5. Όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται ο έ-

λεγχος της απόδειξης της πραγματοποίησης ακαθάρι-
στων εσόδων ως προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειών
κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ή
για τη μεταβολή των όρων κυκλοφορίας τους, αυτός
παύει να ισχύει.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.3: ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΘΕΜΑ-
ΤΩΝ

1. Η παρ. 6 (α) του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 βα-
σιλικού διατάγματος (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 5 του π.δ. 430/1981 (Α΄ 115), το άρθρο μόνο
του π.δ. 104/1988 (Α΄ 46), το άρθρο 1 του π.δ. 113/1999
(Α΄115) και την υποπαράγραφο ΣΤ.8 της παραγράφου
ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014, αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το ο-
ποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει
την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό
διάστημα (+71,7 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 15 δευτε-
ρόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό
διάστημα (+63 βαθμούς Cο τουλάχιστον για 30 λεπτά) ή
σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετι-
κούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας μεταξύ
των δύο παραπάνω συνθηκών για την επίτευξη ισοδύνα-
μου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση
στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υ-
περοξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται
το συντομότερο δυνατόν σε θερμοκρασία που δεν υπερ-
βαίνει τους +6 βαθμούς Cο, στην οποία θερμοκρασία και
συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται
με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους
των αρμόδιων αρχών του Υπουργείου Παραγωγικής Α-
νασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 
Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει

να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκρι-
τους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γά-
λα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το
σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία
συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφε-
ται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό
πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γά-
λακτος σε ημέρες. 
Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική

συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έ-
χει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επε-
ξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρη-
σής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερο-
μηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων
στο προηγούμενο εδάφιο, να φέρει και την ένδειξη «γά-
λα ημέρας».»

2. α. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3526/2007 (Α΄24) α-
ντικαθίσταται ως εξής: 

«Η χρήση του όρου «αρτοποιός», καθώς και η εμπορι-
κή χρήση των διακριτικών τίτλων «αρτοποιός» ή «αρτο-
ποιείο» ή «φούρνος», επιτρέπεται σε φυσικά ή νομικά
πρόσωπα που είτε επιμελούνται άμεσα από το στάδιο
των επιλεγόμενων πρώτων υλών, το ζύμωμα της ζύμης,
την εξέλιξη αυτής μέχρι την πλήρη μορφοποίησή της και
την έψηση του άρτου στον τόπο της πώλησής του προς
τον καταναλωτή είτε επιμελούνται μόνο το τελικό στά-
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διο της έψησης του άρτου στον τόπο πώλησής του στον
τελικό καταναλωτή. Δεν επιτρέπεται σε άλλα πρόσωπα,
εκτός από αυτά που ορίζονται στο προηγούμενο εδάφιο,
η χρήση όρου συναφούς με τους όρους «αρτοποιός» ή
«αρτοποιείο», εφόσον ο χώρος πώλησης άρτου δεν δια-
θέτει εγκαταστάσεις έψησης άρτου, με τη ρητή επιφύλα-
ξη των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 παρ. 1 του ν. 3526/2007 (Α΄
24), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το νόμο 3823/
2010 (Α΄ 22) άρθρο 15.» 
β. Το εδάφιο 2 της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/

2007 (Α΄24) αντικαθίσταται ως εξής: 
«Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους

που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο-
δομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε-
λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η
ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών,
σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρούμενων των σχε-
τικών υγειονομικών διατάξεων.»

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 711/1977 (Α΄ 284), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«Το μεταφορικό έργο που πραγματοποιείται, κατ’ απο-
κλειστικότητα, από τα ειδικά τουριστικά λεωφορεία δη-
μόσιας χρήσης συνίσταται στη μεταφορά προσχηματι-
σμένης ομάδας προσώπων και αποσκευών, απαγορευμέ-
νης της με οποιοδήποτε τρόπο εκτέλεσης του συγκοινω-
νιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών ε-
πιβατικών γραμμών ως εξής:»

4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4276/2014 (Α΄155) και
η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 2160/1993 (Α΄118) καταρ-
γούνται από 1η Νοεμβριου 2015.

5 Η παρ. 9 του άρθρου 98 της Υ.Α. Α2- 861/2013
(Β΄2044) καταργείται.

6.α. Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173)
αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«1. Ως τακτικές και ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι,
κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση ε-
μπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τι-
μές, ορίζονται οι εξής:
α) Τακτικές εκπτώσεις:
αα) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το

τέλος του Φεβρουαρίου και
αβ) από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέ-

λος του Αυγούστου.
β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι:
βα) το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου και
ββ) το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.
Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται στις πωλήσεις αυτο-

κινήτων.»
β. Στην παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4177/2013 (Α΄173)

προστίθεται στοιχείο 2 ως ακολούθως: 
«Επιτρέπεται, πέραν των περιόδων της προηγούμενης

παραγράφου, η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπη-
ρεσιών με μειωμένες τιμές, καθ’ όλη τη διάρκεια του έ-
τους, χωρίς υποχρέωση προηγούμενης γνωστοποίη-
σης.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.4: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.
3869 /2010 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ  ν. 3869/2010 ( Α' 130)

«ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΦΥΣΙ-
ΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ »

Άρθρο 1

Εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου των οφειλών
υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

1. Το άρθρο 1 του ν. 3869/2010 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«1. Φυσικά πρόσωπα που στερούνται πτωχευτικής ικα-
νότητας υπό την έννοια του άρθρου 2 του ν. 3588/2007
και έχουν περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη και γενική α-
δυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών
τους, δικαιούνται να υποβάλουν στο αρμόδιο δικαστήριο
αίτηση για την ρύθμιση των οφειλών τους κατά τις δια-
τάξεις του παρόντος νόμου. Την ύπαρξη δόλου αποδει-
κνύει ο πιστωτής. Απαλλαγή του οφειλέτη σύμφωνα με
τις διατάξεις του παρόντος νόμου από τα χρέη του, ό-
πως αυτά περιγράφονται στην αίτηση της παραγράφου 1
του άρθρου 4 επιτρέπεται μόνο μία φορά. Απαίτηση πι-
στωτή, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην αίτηση δεν
επηρεάζεται από τη διαδικασία διευθέτησης των οφει-
λών του αιτούντος κατά τον παρόντα νόμο.

2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου εμπίπτει
το σύνολο των οφειλών των προσώπων της παραγρά-
φου 1 προς τους ιδιώτες. Στο πεδίο εφαρμογής του πα-
ρόντος νόμου περιλαμβάνονται επίσης: α) οι βεβαιωμέ-
νες οφειλές στην Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τον
Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.), τον Κώδικα
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και τον Τελω-
νειακό Κώδικα, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις
προσαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής
που τις επιβαρύνουν, β) οι βεβαιωμένες οφειλές προς
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄
και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, όπως έ-
χουν διαμορφωθεί με βάση τις προσαυξήσεις και τους
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, συμπεριλαμβανομένων
των οφειλών που προκύπτουν από εισφορά σε χρήμα ή
την μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα των προς ένταξη
ή και των ήδη ενταγμένων ιδιοκτησιών, σύμφωνα με το ν.
1337/1983 από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και γ) ασφα-
λιστικές οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Α-
σφάλισης, όπως έχουν διαμορφωθεί με βάση τις προ-
σαυξήσεις και τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα αναφερόμενα στα στοιχεία α΄, β΄ και γ΄ πρόσωπα,

δεν επιτρέπεται να συνιστούν το σύνολο των πιστωτών
του αιτούντος και οι οφειλές του προς αυτά υποβάλλο-
νται σε ρύθμιση κατά  τον παρόντα νόμο μαζί με τις ο-
φειλές του προς τους ιδιώτες πιστωτές.

3. Στην διαδικασία ρύθμισης του νόμου δύνανται να υ-
παχθούν οφειλές του εδαφίου β' της παραγράφου 2 οι ο-
ποίες: α) έχουν γεννηθεί ένα έτος πριν από την κατάθε-
ση της αίτησης και β) βεβαιώνονται στη Φορολογική Δι-
οίκηση μετά από παραίτηση από την άσκηση του δικαιώ-
ματος ή και του δικογράφου οποιουδήποτε ενδίκου βοη-
θήματος ή μέσου ενώπιον αρμοδίου δικαστηρίου ή προ-
σφυγής ενώπιον διοικητικής αρχής μέχρι την ημερομη-
νία κατάθεσης αίτησης ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρί-
ου κατά τον παρόντα νόμο. εφόσον οι υποθέσεις εκκρε-
μούν ενώπιον των αρμοδίων δικαστηρίων και διοικητικών
αρχών και δεν έχουν ακόμη συζητηθεί.
Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δύνανται

κατ’ επιλογήν του οφειλέτη να υπαχθούν επίσης οι οφει-
λές του, οι οποίες κατά την ημερομηνία κατάθεσης της
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σπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών, είναι δυνατόν, με από-
φαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία
εκδίδεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οι-
κονομικών ως προς το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπε-
ται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης που εφαρμό-
ζεται κατά τη διαδικασία προμηθειών του Δημοσίου, η
προμήθεια της παροχής υπηρεσίας για την ανάπτυξη ει-
δικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσε-
ων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω ενός πλήρως
αυτοματοποιημένου συστήματος κεντρικής επεξεργα-
σίας, με απευθείας ανάθεση. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.2: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΦΠΑ
1.α. Η παρ. 1 του κεφαλαίου Α΄ του Παραρτήματος ΙΙΙ

του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄248) αντικαθίσταται
ως εξής:

«1. Κρέατα και παραπροϊόντα σφαγείων, βρώσιμα,
(Δ.Κ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208,
0209, 0210). Παρασκευάσματα κρεάτων (Δ.Κ. 1601,
1602,  ex 1603).»
β. H περίπτωση ιβ΄ της παρ. 1 του άρθρου 22 του Κώ-

δικα ΦΠΑ αντικαθίσταται ως εξής:
«ιβ) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης γενικά και οι

στενά συνδεόμενες με αυτή παραδόσεις αγαθών και πα-
ροχές υπηρεσιών, που πραγματοποιούνται από οργανι-
σμούς δημόσιου δικαίου. 
Η εν λόγω απαλλαγή ισχύει και για λοιπούς οργανι-

σμούς εφόσον οι εν λόγω οργανισμοί πληρούν αθροιστι-
κά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

i. δεν έχουν ως σκοπό τη συστηματική επιδίωξη του
κέρδους, τα ενδεχόμενα δε κέρδη τους δεν πρέπει σε
καμία περίπτωση να διανέμονται, αλλά να διατίθενται
για τη διατήρηση ή τη βελτίωση των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών,

ii. η διοίκηση και διαχείριση των εν λόγω οργανισμών
πρέπει να ασκείται ουσιαστικά χωρίς μισθό, από πρόσω-
πα που δεν έχουν, είτε αυτά τα ίδια είτε μέσω τρίτων
προσώπων, άμεσο ή έμμεσο συμφέρον από τα αποτελέ-
σματα της εκμετάλλευσης των σχετικών δραστηριοτή-
των,

iii. οι τιμές τους πρέπει να είναι κατώτερες από αυτές
που καθορίζονται για ανάλογες πράξεις εμπορικών επι-
χειρήσεων, οι οποίες υπόκεινται στο ΦΠΑ,

iv. η απαλλαγή δεν πρέπει να δημιουργεί κίνδυνο στρέ-
βλωσης των όρων του ανταγωνισμού.
Οι ανωτέρω προϋποθέσεις δεν ισχύουν για την προ-

σχολική εκπαίδευση.
Η ισχύς των διατάξεων της περίπτωσης ιβ΄ της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 22 του Κώδικα ΦΠΑ αρχίζει από 20
Ιουλίου 2015. Η δήλωση μεταβολών για τη μετάταξη στο
κανονικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλεται εντός δέκα ημε-
ρών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περί-
πτωση που έχουν εκδοθεί φορολογικά στοιχεία από 20 Ι-
ουλίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου,
χωρίς ΦΠΑ, τα συμπληρωματικά φορολογικά στοιχεία
για την επιβολή του φόρου εκδίδονται μέχρι 30 Σεπτεμ-
βρίου 2015 και ο οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται με
τη δήλωση ΦΠΑ της φορολογικής περιόδου κατά την ο-
ποία εκδόθηκε το συμπληρωματικό στοιχείο».

2. Το Παράρτημα ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) , όπως

αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄80), τροποποι-
είται ως ακολούθως:

• Στην παράγραφο 2 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0302
προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 4 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ. 0602
προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 17 του Κεφαλαίου Α, μετά τη φρά-
ση «βελόνες τεχνητού νεφρού» προστίθεται η φράση
«συσκευές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 18 διαγράφεται το εδάφιο «Συσκευ-
ές έκχυσης ινσουλίνης».

• Στην παράγραφο 20 του Κεφαλαίου Α΄, στη Δ.Κ.
2711 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 21 του Κεφαλαίου Α΄, στις Δ.Κ.
6112 και 6211 προστίθεται το πρόθεμα ΕΧ.

• Στην παράγραφο 22 του Κεφαλαίου Α΄, η Δ.Κ. ΕΧ
8401 αντικαθίσταται από τις Δ.Κ. ΕΧ 3922 και ΕΧ 9401.

3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του
ν. 4334/2015 (Α΄80) τροποποιείται ως εξής:

«δ) Οι προβλεπόμενες στις παραγράφους 4, 5 και 6
του άρθρου 21 του ν. 2859/2000 μειώσεις των συντελε-
στών Φ.Π.Α. καταργούνται σταδιακά ως ακολούθως:
Από 1.10.2015 στην πρώτη ομάδα νησιών, από

1.6.2016 στη δεύτερη ομάδα νησιών και από 1.1.2017
στα υπόλοιπα νησιά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Δι-

οικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών ορίζονται
ειδικότερα τα υπαγόμενα στις παραπάνω ρυθμίσεις νη-
σιά της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 2859/2000.». 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του
ν. 2859/2000, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 παρ.
1 του ν. 4321/2015 (Α΄ 32), αντικαθίσταται ως εξής: 

«Οι διακανονισμοί που αφορούν εκπτώσεις που διε-
νεργήθηκαν σε μία διαχειριστική περίοδο περιλαμβάνο-
νται σε δήλωση ΦΠΑ που υποβάλλεται το αργότερο μέ-
χρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του τέταρτου μήνα α-
πό το τέλος της διαχειριστικής περιόδου.» 

5. Για να αντιμετωπισθούν επείγουσες ανάγκες για τη
λειτουργία της ΥΕΔΔΕ στον τομέα της πάταξης της απά-
της στο ΦΠΑ, είναι δυνατόν, με απόφαση του Γενικού
Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, η οποία εκδίδεται κατόπιν
σύμφωνης γνώμης του Υπουργού Οικονομικών ως προς
το ύψος της δαπάνης, να επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση
κάθε άλλης διάταξης που εφαρμόζεται κατά τη διαδικα-
σία προμηθειών του Δημοσίου, η προμήθεια με απευθεί-
ας ανάθεση ειδικού λογισμικού ερευνών και ανάλυσης
στοιχείων, καθόσον, για λόγους τεχνικούς, η σύμβαση
αυτή μπορεί να ανατεθεί μονο σε ορισμένο οικονομικό
φορέα. 

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.3: ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗ-
ΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
α. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4223/2013

(Α΄ 287) προστίθενται νέα εδάφια ως εξής: 
«Ειδικά για το έτος 2015, εφόσον η πράξη προσδιορι-

σμού του φόρου έχει εκδοθεί μέχρι και την 26η του μη-
νός Οκτωβρίου 2015, η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι
και την 30ή του μηνός Οκτωβρίου 2015. Η τελευταία δό-
ση καταβάλλεται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέ-
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ρα του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2016.»
β. Το στοιχείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου άρθρο 3 του ν.

4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Στο Δημόσιο, στο Ταμείο Αξιοποίησης της Ιδιωτι-

κής Περιουσίας του Δημοσίου (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.)».
γ. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 5

του ν. 4223/2013 καταργούνται.
δ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 3 του

ν. 4223/2013 μετά τη φράση «Για το έτος 2014» προστί-
θεται η φράση «και για το έτος 2015».
ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ.4: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 27/1975

(Α΄77), ΤΟΥ Ν. 29/1975 (Α΄ 75) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 4111/2013
(Α΄18)

1. Στο ν. 27/1975 (Α΄ 77) προστίθεται νέο άρθρο 26α,
ως εξής:

«Άρθρο 26α
Φορολογία πλοίων με σημαία Ευρωπαϊκής Ένωσης 

και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου

1. Τα επαγγελματικά πλοία αναψυχής και ημερόπλοια
με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.)
πλην της ελληνικής, ανεξαρτήτως κόρων ολικής χωρητι-
κότητας, τα οποία υπάγονται στις διατάξεις του ν. 4256/
2014 (Α΄ 92) υπόκεινται σε φόρο χωρητικότητας
(tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος
νόμου. 

2. Τα επιβατηγά και οχηματαγωγά πλοία, επιβατηγά ή
φορτηγά, δρομολογημένα σε τακτική γραμμή επιβατικών
μεταφορών και πορθμείων με σημαία κράτους–μέλους
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οι-
κονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής, ανεξαρ-
τήτως κόρων ολικής χωρητικότητας, που εκτελούν υπη-
ρεσίες θαλάσσιων μεταφορών στην Ελλάδα μεταξύ λι-
μένων της ηπειρωτικής χώρας, της ηπειρωτικής χώρας
και νησιών ή μεταξύ λιμένων νησιών (ενδομεταφορών),
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου πρώτου
του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), υπόκεινται σε φόρο χωρητι-
κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου.

3. Λοιπά πλοία θαλασσίων μεταφορών μεταξύ λιμένων
εσωτερικού (ενδομεταφορών) ανεξαρτήτως κόρων ολι-
κής χωρητικότητας, καθώς και πλοία με ολική χωρητικό-
τητα μέχρι 500 κόρους που εκτελούν διεθνείς θαλάσσιες
μεταφορές με σημαία κράτους–μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου
(Ε.Ο.Χ.) πλην της ελληνικής υπόκεινται σε φόρο χωρητι-
κότητας (tonnage tax), σύμφωνα με τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου και με την επιφύλαξη της εφαρμογής τυ-
χόν συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και ναυτι-
λιακών συμβάσεων. 

4. Με την καταβολή του φόρου σύμφωνα με το παρόν
άρθρο, εξαντλείται κάθε υποχρέωση των πλοιοκτητών ή
των πλοιοκτητριών εταιρειών των πλοίων του παρόντος
άρθρου από το φόρο εισοδήματος, επί των εισοδημάτων
που αποκτώνται από τη δραστηριότητα αυτή. Η ίδια α-
παλλαγή από το φόρο εισοδήματος ισχύει για τους με-
τόχους ή εταίρους των ως άνω εταιρειών, μέχρι και φυ-
σικού προσώπου, για το εισόδημα που αποκτούν με τη

μορφή διανομής καθαρών κερδών ή μερισμάτων. 
5. Οι διατάξεις του ν. 4174/2013 (Α΄170) έχουν ισχύ

κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος άρ-
θρου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού ρυθμί-
ζονται ειδικότερα ζητήματα που αφορούν τον τρόπο της
καταμέτρησης των κόρων ολικής χωρητικότητας των
πλοίων αυτών.

7. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Ε-
σόδων καθορίζεται κάθε αναγκαίο θέμα για την εφαρμο-
γή των διατάξεων του παρόντος άρθρου.

8. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από την 1η Ιανουαρίου 2015 για υπηρεσίες θαλάσ-
σιων μεταφορών που παρέχονται από την ημερομηνία
αυτή και μετά.»

2.α. Τα ποσά φόρου που οφείλονται σύμφωνα με το
πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975,
προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κατά πο-
σοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου όπως έχουν δια-
μορφωθεί κατά το έτος 2015 κατ’ εφαρμογή των διατά-
ξεων της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά
των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα
στην παραπάνω πενταετία.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υ-

πολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο
10 του ν. 27/1975 .
β. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το

πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975
(Α΄75) προσαυξάνονται για τα έτη 2016 έως και 2020 κα-
τά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προ-

σαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς όπως έχουν
διαμορφωθεί κατά το έτος 2015, κατ’ εφαρμογή των δια-
τάξεων της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε
αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν
μέσα στην παραπάνω πενταετία.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Στα γραφεία ή υποκαταστήματα αλλοδαπών επι-
χειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή μορφής, ασχολούμε-
να αποκλειστικά με τη ναύλωση, ασφάλιση, διακανονι-
σμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων
ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη
σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής
χωρητικότητας, εξαιρούμενων των επιβατηγών ακτο-
πλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτε-
λούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώ-
πευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων που
έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπά-
νω αναφερόμενες δραστηριότητες, επιβάλλεται ετήσια
εισφορά για οκτώ (8) έτη επί του ετήσιου ποσού του συ-
νολικού εισαγομένου και μετατρεπομένου σε ευρώ συ-
ναλλάγματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 25
του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται με τις πα-
ρακάτω κλίμακες:
α) Για τα ετήσια ποσά συνολικού εισαγομένου και με-

τατρεπόμενου σε ευρώ συναλλάγματος της τετραετίας
2012-2015:

President
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