
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στην πρόταση νόµου «Πρώτη δέσµη µέτρων Οικονο-
µικής Ανάκαµψης και Κοινωνικής Δικαιοσύνης»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Η πρόταση νόµου αυτή στοχεύει κυρίως:
α) Στην οικονοµική ανάκαµψη, την παραγωγή νέου

πλούτου και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε
τον απεγκλωβισµό της επιχειρηµατικότητας και των πα-
ραγωγικών και δηµιουργικών δυνάµεων από την υπερ-
φορολόγηση και τις πολλαπλές δεσµεύσεις, καθώς και
στην αποκατάσταση και διεύρυνση των µέτρων στήριξης
των νησιών.
β) Στη ενίσχυση της Κοινωνικής δικαιοσύνης για τους

πολλούς, µε την αποκατάσταση αδικιών και την προστα-
σία των αδύναµων, των ΑµεΑ, των ηλικιωµένων και της
πρώτης κατοικίας των µικροµεσαίων νοικοκυριών, καθώς
και την καθιέρωση βιώσιµης και οριστικής ρύθµισης στο
Δηµόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταµεία.
Το δηµοσιονοµικό κόστος των µέτρων αυτής της πρό-

τασης νόµου θα καλυφθεί από το δηµοσιονοµικό χώρο
του Μεσοπρόθεσµου Προγράµµατος για τα επόµενα έτη,
που πρέπει να αξιοποιηθεί αναπτυξιακά, αντί να αναλω-
θεί σε πελατειακές σκοπιµότητες και θα εξισορροπηθεί
σε σηµαντικό βαθµό από την αύξηση του ΑΕΠ που θα ε-
πιτευχθεί σε συνδυασµό και µε άλλα µέτρα βελτίωσης
του κλίµατος για επενδύσεις, καθώς και από είσπραξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών που λιµνάζουν και σε κάθε πε-
ρίπτωση, θα καταδείξει την ανάγκη για την µείωση των
στόχων για υψηλά πλεονάσµατα που έχει υπογράψει ο
κ. Τσίπρας.

Γενικά:

1. Το φιάσκο του ολιστικού προγράµµατος του κ. Τσί-
πρα, η έλλειψη ορατής αναπτυξιακής προοπτικής και η
συνέχιση της εφαρµογής πολιτικών λιτότητας µε βάση
τις δεσµεύσεις που έχει αναλάβει η Κυβέρνηση συνθέ-
τουν σήµερα µία αδιέξοδη τελµατώδη κατάσταση για
την ελληνική οικονοµία και την καθηµερινότητα των πο-
λιτών. Η εφαρµογή από τους ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ των µνηµο-
νιακών δεσµεύσεων -και ιδιαιτέρως όσων στόχευαν και
στοχεύουν στην παραγωγή υπερ-πλεονασµάτων που
συνθέτουν τη χειρότερη µορφή λιτότητας- είχε ως άµε-
ση συνέπεια την υπέρµετρη επιβάρυνση των πολιτών και
δη των πλέον αδύναµων µικροµεσαίων λαϊκών στρωµά-
των. Η διαρκής αποµείωση εισοδήµατος και η χρόνια α-
νεργία, σε συνδυασµό µε τη δεδοµένη πλέον απορρύθµι-
ση του Κοινωνικού Κράτους έχουν δηµιουργήσει την επι-
τακτική ανάγκη για την άµεση ανακούφιση των πολιτών
και δηµιουργία των προϋποθέσεων επιστροφής της Χώ-
ρας σε τροχιά οικονοµικής και κοινωνικής ανάπτυξης.
Ωστόσο, είναι πλέον άµεση προτεραιότητα η ικανοποί-

ηση βασικών κοινωνικών αναγκών ακόµη και στο περιο-
ρισµένο πλαίσιο του τρέχοντος Μεσοπρόθεσµου Πλαισί-
ου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής που η Κυβέρνηση έχει
συµφωνήσει µε τους πιστωτές για την περίοδο 2018-
2021.
Βεβαίως η συµφωνία για τα υπέρµετρα πρωτογενή

πλεονάσµατα στον Κρατικό Προϋπολογισµό τα επόµενα
έτη -χωρίς µάλιστα οποιαδήποτε πρόβλεψη για ισοδύνα-

µες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες- εµποδίζει την ανάπτυ-
ξη ενός ευρύτερου οικονοµικού σχεδιασµού µε κοινωνι-
κά δίκαιο αναπτυξιακό πρόσηµο. Καθίσταται κατά συνέ-
πεια επιτακτική η ανάγκη για ριζική τροποποίηση των δε-
σµεύσεων του κ. Τσίπρα προκειµένου να βγει η θηλιά α-
πό το λαιµό των δηµιουργικών και παραγωγικών δυνάµε-
ων και των επιχειρήσεων για να παραχθεί στη χώρα νέος
πλούτος, καθώς και για να δοµηθεί ένα αποτελεσµατικό
βιώσιµο κοινωνικό κράτος. Να πετύχουµε δηλαδή την α-
νάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη που αποτελούν
τους δύο βασικούς πυλώνες της προόδου της Ελλάδας
και της κοινωνικής ευηµερίας.

2. Η παρούσα πρόταση νόµου της Δηµοκρατικής Συ-
µπαράταξης περιλαµβάνει και κωδικοποιεί προτάσεις τις
οποίες έχει παρουσιάσει η Πρόεδρος του Κινήµατος Αλ-
λαγής, κ. Φώφη Γεννηµατά, για την οικονοµική ανάκαµ-
ψη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Η ανάταξη της οικονο-
µίας οφείλει να εκκινήσει από ορισµένα άµεσα υλοποιή-
σιµα µέτρα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της υγι-
ούς ελληνικής επιχειρηµατικότητας, µε την αποκλιµάκω-
ση της υπερφορολόγησης και την άρση φραγµών, καθώς
και µέτρα ανακούφισης και στήριξης των εργαζοµένων,
των µικροµεσαίων, των αγροτών, των ανέργων και των
ευαίσθητων κοινωνικών οµάδων.

3. Αναλυτικότερα η πρόταση δοµείται πάνω στους πα-
ρακάτω θεµατικούς άξονες:

i. Στήριξη µικροµεσαίων επιχειρήσεων, ελεύθερων ε-
παγγελµατιών: Για αποκλιµάκωση της υπέρογκης και α-
ντιαναπτυξιακής φορολογίας και των εισφορών µε άµε-
σο στόχο την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας, την
προσέλκυση επενδύσεων, τη στήριξη των νοικοκυριών
και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

ii. Μέτρα στήριξης των αγροτών και της αγροτικής πα-
ραγωγής: Για τη µείωση της φορολογίας και των εισφο-
ρών των αγροτών, τη ρύθµιση οφειλών και την προστα-
σία των επιδοτήσεων, µε στόχο την τόνωση της ελληνι-
κής πρωτογενούς παραγωγής.

iii. Ενίσχυση εργαζοµένων και ανέργων: Για τη διάρρη-
ξη του «φαύλου κύκλου» της επιδοτούµενης ανεργίας
που στην ουσία ενεργεί ως δραστικό αντι-κίνητρο εύρε-
σης εργασίας, ενισχύει τη «µαύρη εργασία» και περιθω-
ριοποιεί τον εργαζόµενο, για την αύξηση του κατώτατου
µισθού και την επαναφορά των συλλογικών διαπραγµα-
τεύσεων. Η εργασιακή επανένταξη ως βασικός Πυλώνας
του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισοδήµατος όπως εφαρ-
µόστηκε πιλοτικά το 2014 προτείνεται να εφαρµοστεί
στους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόµατος Αλλη-
λεγγύης (ΚΕΑ) προκειµένου να αντιµετωπιστεί η παγίδα
επιδοτούµενης φτώχιας που παράγει µόνιµους επιδοµα-
τούχους που αρνούνται την εργασία και περιθωριοποιού-
νται κοινωνικά.

iv. Άρση ακραίων αδικιών και ρυθµίσεων του συνταξιο-
δοτικού νόµου 4387/2016: Έχουµε ήδη καταθέσει πρότα-
ση νόµου για την ακύρωση των µειώσεων στις συντάξεις
από 1.1.2019 και την ανάγκη για νέες αναλογιστικές µε-
λέτες και νέο σύστηµα υπολογισµού των συντάξεων µε-
τά το Μάιο του 2016.
Με την παρούσα πρόταση νόµου προτείνουµε άρση

της µεγάλης αδικίας για χήρες και χήρους, καθώς και
την καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος για
τους χαµηλοσυνταξιούχους που θα εξισορροπήσει την
κατάργηση, από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, του Ε-
ΚΑΣ. Προτείνουµε ακόµα την κατάργηση της εισφοράς



υπέρ υγείας 6% στις επικουρικές συντάξεις, καθώς και
τη µείωση 50% της συµµετοχής στα φάρµακα για όλους
τους χαµηλοσυνταξιούχους κάτω των 700 ευρώ.

v. Στήριξη ΑµεΑ και ηλικιωµένων: Με αναβάθµιση του
Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέσω της οργανικής
ένταξής του στις κοινωφελείς επιχειρήσεις ή τους δή-
µους και αποτελεσµατικές πολιτικές για τη στήριξη και
κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ, µε όρους ισότητας και αξιο-
πρέπειας.

vi. Μικροµεσαίοι δανειολήπτες: Για την αποτελεσµατι-
κή προστασία των έντιµων δανειοληπτών, τη διάσωση
της πρώτης κατοικίας των µικροµεσαίων νοικοκυριών και
τη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων διαφάνειας και
αντιµετώπισης του µαύρου χρήµατος στις όποιες διαδι-
κασίες πλειστηριασµών.

vii. Ανάκτηση του ελέγχου της διαχείρισης της Δηµό-
σιας Περιουσίας: Για να εξασφαλίσουµε ότι η Δηµόσια
Περιουσία θα αξιοποιηθεί βάσει εθνικών στόχων και σχε-
δίου και όχι απλά προς εξόφληση των πιστωτών της χώ-
ρας.

viii. Επαναφορά του µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα
νησιά, µελέτη µόνιµων µέτρων στήριξης όλων των νη-
σιών και επέκταση του Μεταφορικού Ισοδυνάµου σε όλα
τα νησιά, χωρίς εξαιρέσεις.

ix. Βιώσιµη και οριστική ρύθµιση υφιστάµενων ληξι-
πρόθεσµων οφειλών φυσικών και νοµικών προσώπων
προς τη Φορολογική Διοίκηση και Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης έως εκατόν είκοσι δόσεις και µε προκαταβολή
5%.

4. Με το ως άνω περιεχόµενο, η παρούσα πρόταση νό-
µου συµπυκνώνει και αποτυπώνει τις πολιτικές θέσεις
του Κινήµατος Αλλαγής απέναντι στην κρατικοδίαιτη α-
νάπτυξη αλλά και στην ασύδοτη ελευθερία της αγοράς,
καθώς και τη σταθερή υποστήριξή της στα ελληνικά νοι-
κοκυριά, τους µικρούς και µεσαίους δανειολήπτες, τους
εργαζοµένους, τους αγρότες, το σύγχρονο επιχειρείν
και τους ανέργους.
Ειδικά δε στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης, είναι

απολύτως αναγκαία η άµεση αλλαγή του πολύπλοκου
και άδικου συστήµατος υπολογισµού εισφορών που προ-
καλεί σήµερα υπέρµετρη επιβάρυνση των ασφαλισµέ-
νων. Σήµερα επιβάλλεται να υπάρξουν οι αναγκαίες αλ-
λαγές, µε την ευρύτερη δυνατή συναίνεση και ένα νέο
νοµοθετικό πλαίσιο που θα είναι προσαρµοσµένο στις
νέες οικονοµικές συνθήκες, αλλά και στις νέες κοινωνι-
κές ανάγκες. Ένα νοµοθετικό πλαίσιο µε το βλέµµα
στραµµένο όχι µόνο στο σήµερα αλλά και στο µέλλον
και στις νέες γενιές των εργαζοµένων, µε δηµιουργία α-
σφαλείας και εµπιστοσύνης. Με στόχο ένα ασφαλιστικό
σύστηµα καθολικό µε αναδιανεµητικό και διανεµητικό
χαρακτήρα, σε ό,τι αφορά τον πρώτο πυλώνα, µε διατή-
ρηση και ενίσχυση της αλληλεγγύης των γενεών, αλλά
και σεβασµό και αναγνώριση της συνεισφοράς του καθε-
νός στο σύστηµα.

5. Η Πρόταση ουσιαστικά αναπτύσσεται στο πλαίσιο
του δηµοσιονοµικού χώρου που προβλέπεται αλλά κατα-
δεικνύει την ανάγκη για την υλοποίηση µίας βιώσιµης α-
ναπτυξιακής πολιτικής. Ενός χώρου που υπερβαίνει σα-
φώς τα στενά περιθώρια που αφήνουν οι σηµερινές συµ-
φωνίες της Κυβέρνησης µε τους διεθνείς πιστωτές και
το αναποτελεσµατικό και αδιέξοδο µεσοπρόθεσµο πρό-
γραµµα.

Είναι, άλλωστε, αναγκαία η µετατόπιση του ενδιαφέ-
ροντος από τη στείρα δηµοσιονοµική λογική των υπερ-
βολικών πρωτογενών πλεονασµάτων στο σχεδιασµό
µίας αναπτυξιακής πορείας για τη Χώρα, µε κοινωνικά δί-
καιο αποτέλεσµα. Με µέτρα που ανακουφίζουν τα νοικο-
κυριά, στηρίζουν τον εργαζόµενο και ευνοούν την υγιή
επιχειρηµατική δραστηριότητα και την παραγωγή.
Το σχέδιο Ελλάδα για µια δυναµική αναπτυξιακή πο-

ρεία παράλληλα µε την αναδόµηση ενός πραγµατικού
βιώσιµου Κοινωνικού Κράτος -και όχι ελεηµοσύνης- που
θα διασφαλίζει την αξιοπρέπεια όλων και την ίση πρό-
σβαση στις ευκαιρίες γίνεται ολοένα και πιο αναγκαία. Η
προσέλκυση των επενδύσεων, η τόνωση της εξωστρε-
φούς, καινοτόµου και ανταγωνιστικής επιχειρηµατικότη-
τας, η σταθεροποίηση των εργασιακών σχέσεων, η στή-
ριξη των ανθρώπων του µόχθου και της δηµιουργίας, σε
όλους τους τοµείς της οικονοµίας είναι δοµικά στοιχεία
του σχεδίου µας. 
Μόνο έτσι θα πετύχουµε πραγµατική επανεκκίνηση

της ελληνικής οικονοµίας που θα πρέπει να συντελεστεί
όχι σε θεωρητικό επίπεδο λογιστικών στόχων, αλλά στην
πραγµατική ζωή. Να έχει αισθητό αποτύπωµα στην καθη-
µερινότητα όλων, ώστε να γίνουν όλοι οι πολίτες κοινω-
νοί µιας ανάπτυξης πραγµατικής, βιώσιµης και δίκαιης.
Ειδικότερα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 

από 29% στο 20%

Η Ελλάδα µετά την αύξηση του συντελεστή φορολο-
γίας κερδών των επιχειρήσεων το 2015 από το 26% στο
29% έχει έναν από τους υψηλότερους ονοµαστικούς συ-
ντελεστές φορολογίας των επιχειρήσεων στην Ευρω-
παϊκή Ένωση των 28 και ειδικά σε σχέση µε τις γειτονι-
κές χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κάτι που είχε
αισθητή επίδραση στην ανταγωνιστικότητα της ελληνι-
κής οικονοµίας. Με το παρόν άρθρο θεσµοθετείται η
σταδιακή µείωση του συντελεστή αυτού στο 26% µετά
την 1.1.2019, στο 24% µετά την 1.1.2020, στο 22% µετά
την 1.1.2021 και στο 20% µετά την 1.1.2022. Εκτιµάται
ότι οι διατάξεις του άρθρου αυτού σε συνδυασµό µε τις
υπόλοιπες διατάξεις του νοµοσχεδίου θα απελευθερώ-
σουν πόρους των ελληνικών επιχειρήσεων προς όφελος
των επενδύσεων, της απασχόλησης και της ανταγωνι-
στικότητάς τους.

Άρθρο 2

Επαναφορά φορολογικών συντελεστών Φ.Π.Α. και ει-
δικής φορολογίας για εστίαση και µπύρα στα επίπεδα
πριν την εφαρµογή των µέτρων του τρίτου οικονοµικού
προγράµµατος προσαρµογής, κατάργηση του ειδικού
φόρου στο κρασί και απόδοση του ειδικού φόρος διαµο-
νής στους δήµους.
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Η ανάγκη και η βούλησή µας να αντιµετωπιστούν τα
αυξανόµενα βάρη που προκάλεσαν ειδικοί φόροι που ε-
πιβλήθηκαν από την Κυβέρνηση την περίοδο 2015 –
2018 εις βάρος των πιο αδύναµων και µε χαµηλά εισοδή-
µατα αλλά και στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων, καθιστούν επιτακτική την επαναφορά της
εστίασης στο χαµηλό συντελεστή Φ.Π.Α., την κατάργη-
ση της αύξησης του ειδικού φόρου στη µπύρα, καθώς και
την κατάργηση του επιβληθέντα ειδικού φόρου στο κρα-
σί, που επιπλέον δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα
στους αµπελοκαλλιεργητές και στις οινοποιητικές επι-
χειρήσεις χωρίς να προσφέρει τα αναµενόµενα έσοδα.
Τέλος προτείνεται η απόδοση του ειδικού φόρου διαµο-
νής στα καταλύµατα στον οικείο δήµο.

Άρθρο 3

Τριετής απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος και α-
σφαλιστικές εισφορές σύνταξης για νέους που αρχίζουν
επιχειρηµατική δραστηριότητα.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις µπορεί να ενισχυθεί η

πρωτοβουλία για νέα επιχειρηµατικότητα αφού θεσπίζο-
νται απαλλαγές και χαµηλότερη φορολογία αλλά και µη-
δενικές ασφαλιστικές εισφορές για σύνταξη για το αρχι-
κό και δύσκολο διάστηµα µέχρι τη σταθεροποίηση µιας
νέας επιχείρησης.

Άρθρο 4
Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

στα φυσικά πρόσωπα

Οι λόγοι θέσπισης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης
έχουν παρέλθει και η σταδιακή κατάργησή της θα συµ-
βάλει στην ανάσα που χρειάζονται οι πολύ µικρές και µι-
κροµεσαίες επιχειρήσεις για να διατηρήσουν και να αυ-
ξήσουν τις θέσεις εργασίας. 

Άρθρο 5
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος

Η σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος θα
συµβάλει στη δίκαιη φορολογική αντιµετώπιση των επι-
χειρήσεων ανάλογα µε τη δυναµικότητα και τα κέρδη
τους και θα ωφελήσει ιδιαίτερα τις πολύ µικρές και µι-
κρές επιχειρήσεις και τις θέσεις αυτοαπασχόλησης.

Άρθρο 6
Μείωση ΕΝΦΙΑ

Η σταδιακή µείωση του ΕΝΦΙΑ ώστε από το 2022 να εί-
ναι µειωµένος κατά 30% σε σχέση µε το σηµερινό του ύ-
ψος θα δώσει µια σηµαντική ανάσα στα µικροµεσαία νοι-
κοκυριά που έχουν επιβαρυνθεί σηµαντικά µε πρόσθετα
και αχρείαστα µέτρα φορολογικού χαρακτήρα µε το τρί-
το Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής αλλά και τις
δεσµεύσεις που ανέλαβε για τα επόµενα χρόνια.

Άρθρο 7
Θέσπιση ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού 

λογαριασµού επαγγελµατιών και επιχειρήσεων

Η αναποτελεσµατική λειτουργία του εξωδικαστικού
συµβιβασµού στον οποίο δεν µπορούν να ενταχθούν χι-
λιάδες επιχειρήσεις που δικαιούνται τη δεύτερη ευκαιρία

σε συνδυασµό µε την συνεχιζόµενη υπερφορολόγηση
και τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, την καθίζηση της
ρευστότητας και την αδυναµία του τραπεζικού συστήµα-
τος να στηρίξει τις επιχειρήσεις διαµορφώνουν ένα δυ-
σµενές περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και τους ελεύθε-
ρους επαγγελµατίες.
Η πολιτεία αντί να προβαίνει τυφλά, σε µέτρα αναγκα-

στικής εκτέλεσης εναντίον των επιχειρήσεων που αγω-
νίζονται να επιβιώσουν οφείλει να θεσµοθετήσει άµεσα
έναν ειδικό Ακατάσχετο Επιχειρηµατικό Τραπεζικό Λο-
γαριασµό προκειµένου να συµβάλει στην οµαλή λειτουρ-
γία τους και στη δυνατότητα να εκπληρώσουν τις υπο-
χρεώσεις προς τους εργαζόµενους και τους τρίτους.
Με το άρθρο αυτό προτείνεται η θεσµοθέτηση του ει-

δικού ακατάσχετου επιχειρηµατικού τραπεζικού λογα-
ριασµού για όλους τους επαγγελµατίες και τις επιχειρή-
σεις που δραστηριοποιούνται στο δευτερογενή και τρι-
τογενή τοµέα, η οποία είναι απαίτηση των εκπροσώπων
των επιχειρηµατιών αλλά κυρίως της ίδιας της πραγµατι-
κής οικονοµίας προκειµένου να διενεργούνται πληρω-
µές εργαζοµένων, φόρων, εισφορών κοινωνικής ασφάλι-
σης, προµηθευτών, λειτουργικών εξόδων κ.λπ..

Άρθρο 8
Επαναφορά του επιδόµατος θέρµανσης 
στα προ των µειώσεων του 2017 επίπεδα

Με την προτεινόµενη διάταξη το επίδοµα θέρµανσης
επανέρχεται στα ισχύοντα πριν τις περικοπές που
επιβλήθηκαν το 2017. Συγκεκριµένα καταργείται το
ανώτατο πλαφόν των πενήντα οκτώ εκατοµµυρίων
(58.000.000) ευρώ, στην προκαλούµενη από την παροχή
επιδόµατος θέρµανσης στους καταναλωτές πετρελαίου
εσωτερικής καύσης θέρµανσης, συνολική δαπάνη σε βά-
ρος του τακτικού Κρατικού Προϋπολογισµού κάθε έτους,
που θεσµοθετήθηκε µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
80 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74).

Άρθρο 9
Διατάξεις για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και τη

διευκόλυνση της ένταξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων
στον εξωδικαστικό µηχανισµού του ν. 4469/2017

Η διαδικασία του εξωδικαστικού συµβιβασµού έχει α-
ποδειχτεί γραφειοκρατική και χρονοβόρα. Επιπλέον α-
ποκλείονται οι επιχειρήσεις που έχουν διακόψει τις δρα-
στηριότητές τους. Με τις προτεινόµενες διατάξεις δίνε-
ται δεύτερη ευκαιρία στις µικροµεσαίες επιχειρήσεις που
έχουν σταµατήσει τις δραστηριότητές τους να εντα-
χθούν στον εξωδικαστικό µηχανισµό. Παράλληλα επέρ-
χονται τροποποιήσεις στις διατάξεις του ν. 4469/2017
που διευρύνουν το πεδίο εφαρµογής του. 

Άρθρο 10
Επανυπολογισµός και ρύθµιση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ 

ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 ευρώ για τη διευκόλυνση 
της συνταξιοδότησης

Η οικονοµική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισµένους
του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ σε αδυναµία καταβολής εισφο-
ρών, µε αποτέλεσµα να συσσωρευθούν σηµαντικές ληξι-
πρόθεσµες οφειλές.
Σήµερα για τους υπό συνταξιοδότηση αυτούς ασφαλι-
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σµένους που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµί-
σουν µέχρι τις 20.000 ευρώ για ΟΑΕΕ, 15.000 για ΕΤΑΑ,
ώστε αυτά να παρακρατούνται από τις συντάξεις, αλλά
πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το επιπλέον ποσό, εφό-
σον οι οφειλές το υπερβαίνουν.
Στις περιπτώσεις αδυναµίας καταβολής εφάπαξ των ε-

πιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφα-
λισµένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώµατά
τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβά-
λει.
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, προτεί-

νουµε την δυνατότητα επανυπολογισµού των ληξιπρό-
θεσµων εισφορών µετά από αίτηση του ασφαλισµένου
µε βάση το ν. 4387/2016 και δικαίωµα επιλογής του χα-
µηλότερου ποσού. Με την 2η παράγραφο αυξάνεται το
ρυθµιζόµενο ποσό σε 40.000 ευρώ για τον ΟΑΕΕ και Ε-
ΤΑΑ.
Με την 3η παράγραφο παρέχεται η δυνατότητα σε υπό

συνταξιοδότηση ασφαλισµένο να µπορεί να εξαιρεθεί,
µετά από αίτησή του, το χρονικό διάστηµα ασφάλισης
που αντιστοιχεί στα επιπλέον ποσά, ώστε να εκδοθεί η
σύνταξη βάσει των ετών για τα οποία έχουν καταβληθεί
οι εισφορές ή έχουν ρυθµιστεί, προκειµένου να παρα-
κρατηθούν µηνιαίως από τις συντάξεις που θα αποδο-
θούν.

Άρθρο 11
Μείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν

για εισφορές ΕΦΚΑ µικροµεσαίων 
και ελεύθερων επαγγελµατιών

Όπως είναι γνωστό µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 4387/2016 (Α΄ 85) θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ασφα-
λιστικές εισφορές οι οποίες συνδέονται ευθέως και υπο-
λογίζονται ως ποσοστό επί του εισοδήµατος του ελεύθε-
ρου επαγγελµατία , του εµπόρου του βιοτέχνη του αγρό-
τη κ.λπ..
Η συγκεκριµένη ρύθµιση που εφαρµόζεται ήδη µε πολ-

λές δυσκολίες και ακόµη υπάρχουν πολλές εκκρεµότη-
τες λόγω της προβληµατικότητας των ίδιων των διατά-
ξεων , οδηγεί ταυτόχρονα σε µια µεγάλη επιβάρυνση για
µεγάλη µερίδα ελεύθερων επαγγελµατιών και αγροτών. 
Επειδή η ευθεία σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών

µε το εισόδηµα ευνοεί µεταξύ άλλων όσους φοροδια-
φεύγουν. 
Επειδή για όσους δηλώνουν ένα αξιοπρεπές εισόδηµα

οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εξοντωτικές και µάλιστα
χωρίς καµιά επί της ουσίας ανταποδοτική σχέση µε τις
παροχές. 
Επειδή επιπλέον η πολυπλοκότητα του µέτρου το κα-

θιστά αναποτελεσµατικό στην κατεύθυνση διασφάλισης
των πόρων του ΕΦΚΑ, θεωρούµε ότι απαιτείται άµεση
αλλαγή έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογικό και δίκαιο σύ-
στηµα ασφαλιστικών εισφορών.
Επειδή και οι µισθωτοί αντιµετωπίζουν ανάλογο πρό-

βληµα µε τις υψηλότατες εισφορές που καταβάλλουν οι
ίδιοι και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται προτεί-
νουµε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Άρθρο 12
Καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή για τα
αγροτικά εισοδήµατα και του αφορολόγητου των 
ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής καθώς

και των αγροτικών αποζηµιώσεων– 
Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών

Με την πρώτη παράγραφο καθιερώνεται από 1.1.2019
το 13% ως ενιαίος συντελεστής φορολόγησης των κερ-
δών από ατοµική αγροτική επιχειρηµατική δραστηριότη-
τα.
Με τη δεύτερη παράγραφο καθιερώνεται το αφορολό-

γητο των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής,
καθώς και των πάσης φύσεως αγροτικών αποζηµιώσεων
µε εξαίρεση το ποσό της ενιαίας ενίσχυσης άνω των
20.000 ευρώ.
Με την τρίτη παράγραφο θεσµοθετείται ότι τα ποσά

που εισπράττονται από τη φορολόγηση των άνω των
20.000 ευρώ άµεσων ενισχύσεων σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις της προηγούµενης παραγράφου, κατευθύνονται
κατ’ αποκλειστικότητα για την περαιτέρω ενίσχυση της
σύστασης Οµάδων και Οργανώσεων Παραγωγών, καθώς
και δράσεων που υλοποιούνται από συλλογικές οργανώ-
σεις των αγροτών.

Άρθρο 13
Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου 

τραπεζικού λογαριασµού Αγροτών

Η θέσπιση ειδικού ακατάσχετου τραπεζικού λογαρια-
σµού αγροτών είναι επιβεβληµένη προκειµένου να κατα-
τίθενται σε αυτόν όλα τα έσοδα, να διενεργούνται µέσω
αυτού όλες οι οικονοµικές συναλλαγές, πληρωµές κ.λπ.
του αγρότη χωρίς τη δαµόκλειο σπάθη των κατασχέσε-
ων που έχουν ήδη οδηγήσει πολλούς αγρότες σε αδυνα-
µία συνέχισης της καλλιεργητικής δραστηριότητας.

Άρθρο 14
Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών 

για τους αγρότες από το φορολογητέο εισόδηµα, 
µείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν

Όπως είναι γνωστό µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του
ν. 4387/2016 θεσπίστηκαν για πρώτη φορά ασφαλιστικές
εισφορές οι οποίες συνδέονται ευθέως και υπολογίζο-
νται ως ποσοστό επί του εισοδήµατος του ελεύθερου ε-
παγγελµατία, του εµπόρου του βιοτέχνη του αγρότη
κ.λπ..
Η συγκεκριµένη ρύθµιση που εφαρµόζεται ήδη µε πολ-

λές δυσκολίες και ακόµη υπάρχουν πολλές εκκρεµότη-
τες λόγω της προβληµατικότητας των ίδιων των διατά-
ξεων , οδηγεί ταυτόχρονα σε µια µεγάλη επιβάρυνση για
µεγάλη µερίδα ελεύθερων επαγγελµατιών και αγροτών. 
Επειδή η ευθεία σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών

µε το εισόδηµα ευνοεί µεταξύ άλλων όσους φοροδια-
φεύγουν. 
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Επειδή για όσους δηλώνουν ένα αξιοπρεπές εισόδηµα
οι ασφαλιστικές εισφορές είναι εξοντωτικές και µάλιστα
χωρίς καµιά επί της ουσίας ανταποδοτική σχέση µε τις
παροχές. 
Επειδή επιπλέον η πολυπλοκότητα του µέτρου το κα-

θιστά αναποτελεσµατικό στην κατεύθυνση διασφάλισης
των πόρων του ΕΦΚΑ, θεωρούµε ότι απαιτείται άµεση
αλλαγή έτσι ώστε να υπάρξει ορθολογικό και δίκαιο σύ-
στηµα ασφαλιστικών εισφορών.
Επειδή και οι µισθωτοί αντιµετωπίζουν ανάλογο πρό-

βληµα µε τις υψηλότατες εισφορές που καταβάλλουν οι
ίδιοι και οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται προτεί-
νουµε τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού.

Άρθρο 15
Κίνητρα σε αγρότες οργανωµένους σε Οµάδες 

Παραγωγών και Συνεταιρισµούς µε 35% µειωµένη 
φορολογία εισοδήµατος και 5 µονάδες επιπλέον 

επιστροφής Φ.Π.Α.

Είναι κοινή η διαπίστωση ότι στη χώρα µας υπάρχει
µεγάλη έλλειψη συνεταιρισµών και οµάδων παραγωγών
που να παρεµβαίνουν αποτελεσµατικά στην προµήθεια
των εφοδίων και την εµπορία των αγροτικών προϊόντων.
Επιπροσθέτως λόγω της σύνδεσης των ασφαλιστικών ει-
σφορών µε το εισόδηµα και της αύξησης της φορολο-
γίας από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ παρατηρείται
τάση φυγής αγροτών από τις συλλογικές οργανώσεις.
Με το άρθρο αυτό προβλέπονται συγκεκριµένα κίνητρα
για τη στήριξη των αγροτών που συµµετέχουν στους συ-
νεταιρισµούς και τις οµάδες παραγωγών. Ειδικότερα µε
την πρώτη παράγραφο για τους επαγγελµατίες αγρότες
που παραδίδουν τα αγροτικά τους προϊόντα σε οµάδες
παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς των οποίων
είναι µέλη ορίζεται ότι τα έσοδα από αυτές τις παραδό-
σεις λογίζονται µειωµένα κατά 35%. 
Με τη δεύτερη παράγραφο στους αγρότες του ειδικού

καθεστώτος του Φ.Π.Α. του άρθρου 41 του ν. 2859/2000
(Α΄ 138) που παραδίδουν τα αγροτικά τουςπροϊόντα σε
οµάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς των
οποίων είναι µέλη επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5%
του αναλογούντος Φ.Π.Α.. 

Άρθρο 16
Καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου 

Μετά την κατάργηση της µειωµένης φορολογίας στο
πετρέλαιο από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η παρα-
γωγή των αγροτικών προϊόντων επιβαρύνεται περαιτέ-
ρω. Η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων µας µειώνεται
σε σχέση µε τα προϊόντα άλλων χωρών της Ε.Ε που έ-
χουν καθιερώσει τη χρήση αγροτικού πετρελαίου. 
Με το άρθρο αυτό προτείνεται η καθιέρωση από

1.1.2019, κάρτας αγροτικού πετρελαίου µε δεδοµένη
την ανάγκη για υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής,
των εξαγωγών και των ασχολούµενων µε τη γεωργία και
τη κτηνοτροφία.
Η προµήθεια του πετρελαίου θα γίνεται µε την ειδική

κάρτα που θα χορηγείται στους γεωργούς και τους κτη-
νοτρόφους µε βάση την έκταση και το είδος της καλ-
λιέργειας, καθώς και τον αριθµό των ζώων που δηλώνο-
νται κάθε χρόνο στο ΟΣΔΕ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-

γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται οι δικαι-

ούχοι και οι όροι και οι προϋποθέσεις, για τη χορήγηση
της κάρτας χρήσης αγροτικού πετρελαίου και τη δηµι-
ουργία του ενιαίου ηλεκτρονικού µητρώου. 

Άρθρο 17
Επανυπολογισµός και ρύθµιση οφειλών στον ΟΓΑ 

µέχρι 10.000 ευρώ για τη διευκόλυνση 
της συνταξιοδότησης

Η οικονοµική κρίση οδήγησε πολλούς ασφαλισµένους
του ΟΓΑ σε αδυναµία καταβολής εισφορών, µε αποτέλε-
σµα να συσσωρευτούν σηµαντικές ληξιπρόθεσµες οφει-
λές, οι οποίες δεν επιτρέπουν τη συνταξιοδότησή τους.
Σήµερα για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένους

που οφείλουν, δίνεται η δυνατότητα να ρυθµίσουν µέχρι
4.000 ευρώ για ΟΓΑ, ώστε αυτά να παρακρατούνται από
τις συντάξεις, αλλά πρέπει να καταβάλλουν εφάπαξ το
επιπλέον ποσό, εφόσον οι οφειλές το υπερβαίνουν.
Στις περιπτώσεις αδυναµίας καταβολής εφάπαξ των ε-

πιπλέον ποσών, οι συντάξεις δεν εκδίδονται και οι ασφα-
λισµένοι ουσιαστικά αποξενώνονται από τα δικαιώµατά
τους και για τις εισφορές που έχουν για χρόνια καταβά-
λει.
Για την αντιµετώπιση αυτού του προβλήµατος, προτεί-

νουµε µε το άρθρο αυτό την αύξηση του ρυθµιζόµενου
ποσού από 4.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ, ώστε να συντα-
ξιοδοτηθούν όσοι µε τα µέχρι σήµερα ισχύοντα δε µπο-
ρούν.
Στους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένους δίνεται η

δυνατότητα, να ζητήσουν τον επανυπολογισµό των ληξι-
πρόθεσµων ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη που ο-
φείλουν µε βάση το ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και να επιλέ-
ξουν το χαµηλότερο ποσό χωρίς προσαυξήσεις προκει-
µένου να ενταχθούν στις ρυθµίσεις.

Άρθρο 18
Εξαίρεση από περικοπή της σύνταξης 

λόγω αγροτικής δραστηριότητας

Η αγροτική δραστηριότητα έχει σηµαντικές διαφορές
από άλλες, αφού η διακοπή της προϋποθέτει πώληση,
εκµίσθωση και αν αυτό δεν επιτευχθεί, την εγκατάλειψη
της γης, γεγονός που εκτός των κοινωνικών και οικονο-
µικών επιπτώσεων προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήµα-
τα και ευνοεί φυσικές καταστροφές, όπως αυτές που
προκαλούνται από φωτιές.
Για τη διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας, η ο-

ποία είναι ιδιαίτερα χρήσιµη και για την προσπάθεια πα-
ραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, προτείνεται, µε
το άρθρο αυτό η διατήρηση του δικαιώµατος µικρής α-
γροτικής δραστηριότητας για συνταξιούχους όλων των
ταµείων, χωρίς περικοπή της σύνταξης εφόσον η αγροτι-
κή δραστηριότητα δεν υπερβαίνει τα όρια που έχουν κα-
θοριστεί για τους µικρούς παραγωγούς που εξαιρούνται
από το κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

Άρθρο 19
Επαναφορά της εξαίρεσης των αγροτεµαχίων 

από τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ

Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου αυτού ε-
παναφέρεται οριστικά και αµετακλήτως η εξαίρεση της
αξία των δικαιωµάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης
ή οικισµού από τον υπολογισµό του συµπληρωµατικού
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φόρου ΕΝΦΙΑ όπως ίσχυε εξ’ αρχής και πριν αρχίσουν οι
θεσµικές παλινωδίες της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ γύ-
ρω από το θέµα αυτό µε τις τροποποιήσεις της σχετικής
διατάξεις από τον ν. 4389/2016, τον ν. 4416/2016 και τον
ν. 4474/2017 δεδοµένου ότι βάσει αυτών των τροποποιή-
σεων η ισχύουσα εξαίρεση δεν ισχύει για τον υπολογι-
σµό του ΕΝΦΙΑ 2019.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Άρθρο 20
Επαναφορά του συστήµατος προσδιορισµού 

του κατώτατου µισθού από 
τους κοινωνικούς εταίρους και την 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας

Η διαδικασία διαµόρφωσης του κατώτατου µισθού και
ηµεροµισθίου για τους εργαζόµενους ιδιωτικού δικαίου
της χώρας, προβλέπεται από το άρθρο 103 του
ν. 4172/2013 µε απόφαση που ορίζει ότι οι τελικές απο-
φάσεις λαµβάνονται από τον Υπουργό Εργασίας µετά α-
πό σύµφωνη γνώµη του Υπουργικού Συµβουλίου.
Όµως η νοµοθετική αυτή ρύθµιση του 2013 αφορούσε

ουσιαστικά χρονικό διάστηµα που ήδη έχει παρέλθει (2
χρόνια) χωρίς η κυβέρνηση, όπως όφειλε, να εφαρµόσει
την διαδικασία αναπροσαρµογής του κατώτατου µισθού
και ηµεροµισθίου.
Προτείνουµε τις παρακάτω διατάξεις προκειµένου:
1. Ο µηχανισµός προσδιορισµού του κατώτατου µι-

σθού και ηµεροµισθίου µε κυβερνητική απόφαση να ε-
φαρµοστεί άπαξ, µε συγκεκριµένες όµως προθεσµίες έ-
ως τις 31.1.2019.

2. Μετά την πρώτη εφαρµογή, της διαδικασίας καθορι-
σµού του βασικού µισθού και ηµεροµισθίου, µε βάση το
άρθρο 103 του ν. 4172/2013, η αρµοδιότητα επανέρχεται
στους Κοινωνικούς Εταίρους που µέσω των διαπραγµα-
τεύσεων υπογράφουν Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργα-
σίας όπως καθορίζονται από το άρθρο 8 του
ν. 1876/1990.

3. Να καταργηθεί η παρ. 2, υποπαράγραφος ΙΑ6 του
ν. 4254/2014 ώστε να προβλέπονται προσαυξήσεις προ-
ϋπηρεσίας στον τελικό προσδιορισµό του µισθού και η-
µεροµισθίου, µε βάση τις τριετίες.

4. Να καταργηθεί η διάταξη του ν. 4093/2012 που προ-
βλέπει ότι το πεδίο εφαρµογής της ΕΓΣΣΕ περιορίζεται
σε µη µισθολογικούς όρους.

Άρθρο 21
Επαναφορά του θεσµού της επέκτασης 

και της αρχής της ευνοϊκότερου ρυθµίσεως

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού επανέρ-
χεται καθολικά και χωρίς αστερίσκους το δικαίωµα του
Υπουργού Εργασίας να επεκτείνει και να κηρύξει γενι-
κώς υποχρεωτική για όλους τους εργαζόµενους του
κλάδου ή επαγγέλµατος συλλογική σύβαση εργασίας, η
οποία δεσµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το 51%
των εργαζοµένων του κλάδου ή επαγγέλµατος. Όσων α-
φορά τις ο οιοεπαγγελµατικές συλλογικές συµβάσεις
εργασίας η επέκταση δεσµεύει όλους τους εργαζόµε-
νους του επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το είδος της ε-
πιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της παρ.
2 του άρθρου 10 του ν. 1876/1990. 

Άρθρο 22
Επαναφορά του θεσµού της µετενέργειας

Με την επαναφορά του θεσµού της µετενέργειας, που
προτείνεται µε το άρθρο αυτό, συνεχίζουν να ισχύουν
για έξι µήνες οι κανονιστικοί όροι συλλογικών συµβάσε-
ων που έληξαν ή καταγγέλθηκαν και εφαρµόζονται και
στους εργαζόµενους που προσλαµβάνονται το διάστηµα
αυτό. Μετά την πάροδο του εξαµήνου οι κανονιστικοί ό-
ροι των συλλογικών συµβάσεων ισχύουν µέχρι να λυθεί
ή να τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας.

Άρθρο 23
Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας

στον ιδιωτικό τοµέα µε κίνητρο τη µείωση 
της φορολογίας µε απλό τρόπο

Η µισθολογική δαπάνη για κάθε επί πλέον πλήρους θέ-
ση εργασίας στις επιχειρήσεις, υπολογίζεται ως έξοδο
που εκπίπτει της φορολογίας, µε συντελεστή αυξηµένο
κατά 50%. Δηλαδή για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η ε-
πιχείρηση για τους νεοπροσληφθέντες εργαζόµενους
πλήρους απασχόλησης, απαλλάσσεται από την φορολο-
γία για 150 ευρώ, προκειµένου για ορισµένες κατηγο-
ρίες.

Άρθρο 24
Αντιµετώπιση της παγίδας επιδοτούµενης φτώχειας

µε εργασιακή επανένταξη µέσω του 
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ανέστειλε το 2015 την
καθολική εφαρµογή του Εγγυηµένου Κοινωνικού Εισο-
δήµατος που προβλεπόταν µετά την πιλοτική εφαρµογή
του και το επανέφερε δύο χρόνια µετά, µετονοµάζοντάς
το σε Κοινωνικό Επίδοµα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) χωρίς ό-
µως το βασικό πυλώνα του που αφορά στην εργασιακή
επανένταξη των δικαιούχων. Έτσι, οι αδύναµοι που χρει-
άζονται οικονοµική στήριξη αλλά και ευκαιρίες εργασίας
µετατρέπονται σε µόνιµους επιδοµατούχους που στα-
διακά περιθωριοποιούνται κοινωνικά και εργασιακά. Η
παγίδα φτώχειας και µάλιστα επιδοτούµενης τους οδη-
γεί σε άρνηση να εργαστούν (τουλάχιστον νόµιµα) για
να αποφύγουν την αύξηση του εισοδήµατος που θα τους
οδηγήσει εκτός ΚΕΑ. Επιπλέον, συµβιβάζονται µε ολοέ-
να και χαµηλότερο βιοτικό επίπεδο, αφαιρώντας καθηµε-
ρινά βασικά αγαθά από τις ανάγκες τους. Αυτό το φαινό-
µενο της παγίδας επιδοτούµενης φτώχειας πρέπει να α-
ντιµετωπιστεί άµεσα µε την επαναφορά του πυλώνα της
εργασιακής επανένταξης στο Εγγυηµένο Κοινωνικό Ει-
σόδηµα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 
ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016

Άρθρο 25

Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τον µεµονωµένο
συνταξιούχο στα 500 ευρώ και 700 ευρώ για το ζευγάρι
Μετά την κατάργηση του ΕΚΑΣ από την Κυβέρνηση

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ οι χαµηλοσυνταξιούχοι έχουν πληγεί ιδι-
αίτερα αφού η απώλεια του εισοδήµατος τους φτάνει έ-
ως και το 35% και επιβάλλεται η άµεση αποκατάσταση
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αυτής της αδικίας. Με το άρθρο αυτό προτείνουµε την
καθιέρωση ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος συνταξι-
ούχου οποιουδήποτε φορέα που για µεµονωµένο συντα-
ξιούχο ορίζεται στα 500 ευρώ και για ζευγάρι συνταξιού-
χων στα 700 ευρώ.

Άρθρο 26
Κατάργηση της αδικίας για τις συντάξεις χηρείας

Με τις διατάξεις του ν. 4387/2016 επήλθε µια µεγάλη
ανατροπή στο καθεστώς συνταξιοδότησης των επιζώ-
ντων συζύγων στην περίπτωση που ο θάνατος του συ-
νταξιούχου ή του ασφαλισµένου συνέβη µετά τις
12.5.2016. Πρόκειται για µια ρύθµιση ιδιαίτερα σκληρή
και αντι-ασφαλιστική που έχει οδηγήσει ήδη σε απόγνω-
ση χιλιάδες νοικοκυριά. Σύµφωνα µε το προϊσχύον καθε-
στώς η απονεµόµενη λόγω θανάτου σύνταξη ανήρχετο
στο 70% της σύνταξης του θανόντος για τα 3 πρώτα έτη
και συνέχιζε να καταβάλλεται εφ’ όρου ζωής µειωµένη
στην περίπτωση που ο επιζών ελάµβανε σύνταξη εξ ιδί-
ου δικαιώµατος ή εργαζόταν. 
Με το νέο καθεστώς η σύνταξη χηρείας ανέρχεται

πλέον στο 50% της σύνταξης του θανόντος και καταβάλ-
λεται για µία τριετία και µόνο, στην περίπτωση που ο επι-
ζών των συζύγων έχει ηλικία µικρότερη των 55 ετών.
Μάλιστα στην περίπτωση που ο επιζών δεν έχει συµπλη-
ρώσει το 52ο έτος της ηλικίας του η σύνταξη χηρείας
δεν επαναχορηγείται ούτε µετά τη συµπλήρωση του
67ου έτους.
Η ανωτέρω ρύθµιση είναι ακραία άδικη, οδηγεί σε

φτωχοποίηση χιλιάδες οικογένειες θανόντων ασφαλι-
σµένων και συνταξιούχων, αφού σε όλες τις περιπτώ-
σεις η σύνταξη θα χορηγηθεί µειωµένη τουλάχιστον κα-
τά 30% και στις περισσότερες µόνο για 3 χρόνια.
Επειδή επιβάλλεται η θεραπεία αυτής της αδικίας,

προτείνουµε την εισαγωγή διάταξης µε την οποία επα-
νέρχεται σε µεγάλο βαθµό σε ισχύ το προϊσχύον του
ν. 4387/2016 καθεστώς. 

Άρθρο 27
Μείωση της εισφοράς για περίθαλψη 
και της συµµετοχής στα φάρµακα

Τα πλεονάσµατα από την είσπραξη των εισφορών υ-
πέρ υγείας από τους ασφαλισµένους και ανεξάρτητα α-
πό το γεγονός ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ µέχρι σή-
µερα δεν τα αποδίδει εξ ολοκλήρου στον ΕΟΠΥY, δί-
νουν τη δυνατότητα των ελαφρύνσεων ιδιαίτερα στους
χαµηλοσυνταξιούχους και χαµηλόµισθους.
Με το άρθρο αυτό προτείνεται από 1.1.2019 η κατάρ-

γηση της εισφοράς 6% υγειονοµικής περίθαλψης η ο-
ποία επεβλήθη στις επικουρικές συντάξεις. Από την ίδια
ηµεροµηνία η ισχύουσα συµµετοχή για τη χορήγηση
φαρµάκων, µειώνεται στο 50% για εργαζόµενους και συ-
νταξιούχους των οποίων το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα εί-
ναι µικρότερο ή ίσο των 700 ευρώ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑµεΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Άρθρο 28
Αναβάθµιση του «Βοήθεια στο Σπίτι»

Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί την υπη-
ρεσία παροχής συστηµατικής κοινωνικής φροντίδας σε

άτοµα µε αναπηρία, χρόνια πάσχοντες, ηλικιωµένους,
συνταξιούχους, οικονοµικά αδύναµους πάσχοντες συ-
νανθρώπους µας. 
Με το άρθρο αυτό το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι»

εντάσσεται στο σύνολό του µε όλες τις δοµές, το αν-
θρώπινο δυναµικό και τον τεχνολογικό εξοπλισµό, στις
κοινωφελείς επιχειρήσεις των Δήµων ή στις κοινωνικές
υπηρεσίες τους. 
Στο οργανογράµµατα των Δήµων ή των κοινωφελών

επιχειρήσεων εντάσσονται όλες οι αναγκαίες ειδικότη-
τες και θέσεις εργασίας, επιπλέον των ήδη εργαζοµένων
που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, προκειµέ-
νου να προκηρυχθεί η κάλυψή τους. 
Η εφαρµογή του άρθρου αυτού δεν προκαλεί πρόσθε-

τες δαπάνες αφού οι πόροι για την λειτουργία της υπη-
ρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» προβλέπονται και καταβάλ-
λονται ήδη στους Δήµους ή στις κοινωφελείς επιχειρή-
σεις τους για τη λειτουργία του υφιστάµενου προγράµ-
µατος, σύµφωνα µε την 2η παράγραφο του άρθρου 64
του ν. 4277/2014.
Το Υπουργείο Εργασίας ορίζει και στελεχώνει τη διοι-

κητική µονάδα προκειµένου να υποστηρίζει και να αξιο-
λογεί τη λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη διαρ-
κή βελτίωσή του. 
Με απόφαση των Υπουργών, Εργασίας, Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών
ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ συντάσσεται Κανονισµός
για την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» µε τα κριτήρια έ-
νταξης όλων των συνανθρώπων µας που έχουν ανάγκη
κοινωνική, νοσηλευτική, ιατρική φροντίδα και οικιακή
βοήθεια σε άτοµα που την έχουν ανάγκη είτε ζουν µόνα
είτε συνοικούν µε άλλους που δεν δύναται να τους τις
προσφέρουν. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε θέ-
µα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 29
Καθολική παροχή διερµηνείας στην ελληνική 

νοηµατική γλώσσα σε κωφούς και βαρήκοους πολίτες

Η παρ. 2 του άρθρου 65 του ν. 4488/2017, προβλέπει ό-
τι «Η ελληνική νοηµατική γλώσσα αναγνωρίζεται ως ισό-
τιµη µε την ελληνική γλώσσα. Το κράτος λαµβάνει µέτρα
για την προώθησή της, καθώς και για την κάλυψη όλων
των αναγκών επικοινωνίας των κωφών και βαρήκοων πο-
λιτών» και προτείνουµε το άρθρο για την καθολική παρο-
χή διερµηνείας στην ελληνική νοηµατική γλώσσα για κω-
φούς και βαρήκοους πολίτες. Με το άρθρο αυτό προω-
θείται η εφαρµογή της διερµηνείας στην ελληνική νοη-
µατική γλώσσα.

Άρθρο 30
Μέτρα στήριξης των ατόµων µε αναπηρία 

και των οικογενειών τους

Σύµφωνα µε το «Παρατηρητήριο Θεµάτων Αναπηρίας»
της Ε.Σ.Α.µεΑ., το οποίο επεξεργάστηκε στοιχεία της
δειγµατοληπτικής Έρευνας Εισοδήµατος και Συνθηκών
Διαβίωσης έτους 2016 (µε περίοδο αναφοράς εισοδήµα-
τος το 2015), που διενεργείται σε ετήσια βάση από την
Ελληνική Στατιστική Αρχή σε συνεργασία µε τη Eurostat,
προκύπτουν τα εξής: α) Τα επιδόµατα αναπηρίας επα-
νορθώνουν τις οικονοµικές ανισότητες, δίχως όµως να
τις εξαλείφουν, β) 6 στους 10 πολίτες µε σοβαρή αναπη-
ρία από 16 έως 64 ετών βρίσκονται στο φάσµα της φτώ-
χειας και του αποκλεισµού, γ) 4 στους 10 πολίτες µε σο-
βαρή αναπηρία µεταξύ 16 και 64 ετών βιώνουν σοβαρές
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υλικές στερήσεις, δ) Το 42,8% του πληθυσµού µε βαριά
αναπηρία 16 έως 59 ετών διαβιεί σε νοικοκυριά µε σοβα-
ρό βαθµό υποαπασχόλησης. Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 28 της Σύµβασης των Η-
νωµένων Εθνικών για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε
Αναπηρία, την οποία η χώρα µας κύρωσε µε το
ν. 4074/2012 «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη αναγνωρίζουν
το δικαίωµα των ατόµων µε αναπηρίες για ένα βιοτικό ε-
πίπεδο ανεκτό, για τα ίδια και τις οικογένειές τους […]
και για συνεχή βελτίωση των συνθηκών διαβίωσής τους
και λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να προστατεύ-
ουν και να προάγουν την εξασφάλιση του δικαιώµατος
αυτού, χωρίς διακρίσεις βάσει της αναπηρίας». Με το
άρθρο αυτό προτείνονται µέτρα οικονοµικής στήριξης
των ατόµων µε αναπηρία και των οικογενειών τους. 

Άρθρο 31
Μέτρα κοινωνικής προστασίας και ένταξης 
των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία

Στο εδάφιο β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4 «Γενι-
κές Υποχρεώσεις» της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών
για τα Δικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία, την οποία η
Ελληνική Βουλή κύρωσε µε το ν. 4074/2012, αναφέρεται
ότι τα Συµβαλλόµενα Κράτη οφείλουν «Να λάβουν όλα
τα κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων και των νο-
µοθετικών, προκειµένου να τροποποιήσουν ή να καταρ-
γήσουν τους ισχύοντες νόµους, κανονισµούς, έθιµα και
πρακτικές που συνιστούν διακρίσεις κατά των ατόµων µε
αναπηρίες». Επιπρόσθετα, σύµφωνα µε: α) την παράγρα-
φο 1 του άρθρου 27 «Εργασία και Απασχόληση» της
Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα Δικαιώµατα των
Ατόµων µε Αναπηρία, την οποία η Ελληνική Βουλή κύρω-
σε µε τον ν. 4074/2012 «1. Τα Συµβαλλόµενα Κράτη ανα-
γνωρίζουν το δικαίωµα στην εργασία των ατόµων µε α-
ναπηρίες, σε ίση βάση µε τους άλλους. […] Τα Συµβαλ-
λόµενα Κράτη προστατεύουν και διασφαλίζουν την ά-
σκηση του δικαιώµατος στην εργασία, περιλαµβανοµέ-
νων και εκείνων που αποκτούν µια αναπηρία κατά τη
διάρκεια της εργασίας τους, λαµβάνοντας τα κατάλληλα
µέτρα, και µέσω της νοµοθεσίας, ώστε, µεταξύ άλλων:
α) Να απαγορεύουν τις διακρίσεις βάσει της αναπηρίας,
σχετικά µε όλα τα θέµατα που σχετίζονται µε όλες τις
µορφές απασχόλησης, συµπεριλαµβανοµένων και των
όρων πρόσληψης, µίσθωσης και απασχόλησης, συνέχι-
σης της απασχόλησης, εξέλιξης της σταδιοδροµίας και
ασφαλών και υγιών συνθηκών εργασίας», β) την παρ. 1
του άρθρου 61 του ν. 4488/2017 «1. Κάθε φυσικό πρόσω-
πο ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου υπο-
χρεούται να διασφαλίζει την ισότιµη άσκηση των δικαιω-
µάτων των ΑµεΑ στο πεδίο των αρµοδιοτήτων ή δραστη-
ριοτήτων του, λαµβάνοντας κάθε πρόσφορο µέτρο και α-
πέχοντας από οποιαδήποτε ενέργεια ή πρακτική που εν-
δέχεται να θίγει την άσκηση των δικαιωµάτων των ΑµεΑ.
Ιδίως υποχρεούται: […] δ) να απέχει από πρακτικές, κρι-
τήρια, συνήθειες και συµπεριφορές που συνεπάγονται
διακρίσεις σε βάρος των ΑµεΑ,ε) να προάγει µε θετικά
µέτρα την ισότιµη συµµετοχή και άσκηση των δικαιωµά-
των των ΑµεΑ στον τοµέα της αρµοδιότητας ή δραστη-
ριότητάς του». 

Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού καταρ-
γούνται από την ελληνική νοµοθεσία οι παρωχηµένες
εκφράσεις που υποδηλώνουν και διάκριση σε βάρος των
ατόµων µε αναπηρία: «ανίκανος προς εργασία» ή «ανί-
κανος προς πάσα εργασία» ή «ανίκανος προς βιοπορι-
στική εργασία» και κάθε ανάλογη έκφραση.
Με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού προ-

βλέπεται η συνέχιση της παροχής επιδοµάτων σε όλες
τις κατηγορίες ατόµων µε αναπηρία κατά τη διάρκεια της
απασχόλησής τους είναι δίκαιη διότι στοχεύει στην κά-
λυψη των πρόσθετων και πολυδάπανων αναγκών που α-
πορρέουν από αυτήν καθ’ αυτήν την αναπηρία, ενώ η α-
µοιβή της εργασίας τους στην κάλυψη των βιοποριστι-
κών τους αναγκών και κατ’ επέκταση στην αναβάθµιση
της ποιότητας της ζωής τους, όπως άλλωστε ισχύει και
για το γενικό πληθυσµό.

Άρθρο 32
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για Άτοµα µε Αναπηρία

Με το προτεινόµενο άρθρο και ιδιαίτερα µε την πρώτη
παράγραφο τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχι-
στον 50% που συνανταξιοδοτούνται λαµβάνουν το πλή-
ρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης.
Με τη δεύτερη παράγραφο ορίζεται ότι τα όρια του ε-

λάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος συνταξιούχων όπως
ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος νόµου προσαυξά-
νονται κατά 20% για δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ

ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 33
Αλλαγή σύνθεσης και τρόπου διορισµού 

του εποπτικού συµβουλίου της 
Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Μία από τις πιο καταστροφικές και ταπεινωτικές συνέ-
πειες της τυχοδιωκτικής πολιτικής του κ. Τσίπρα και της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εν γένει, κατά το πρώτο εξά-
µηνο του 2015, ήταν η συνοµολόγηση µε τη «Δήλωση
της Συνόδου για το Ευρώ» στις 12 Ιουλίου 2015 της υπο-
θήκευσης της δηµόσιας περιουσίας για την κάλυψη του
δηµόσιου χρέους, αίτηµα που είχε επαναληφθεί από
τους πιστωτές της χώρας τον Φεβρουάριο του 2011 και
απορρίφθηκε µετά βδελυγµίας από την Κυβέρνηση ΠΑ-
ΣΟΚ. Με τον ν. 4389/2016 ιδρύθηκε η Εταιρεία Συµµέτο-
χων και Περιουσίας Α.Ε. (Υπερταµείο) µε σκοπό να συµ-
βάλει στην αποµείωση των οικονοµικών υποχρεώσεων
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και να συνεισφέρει πόρους
για την υλοποίηση της επενδυτικής πολιτικής της χώρας
µε τη διάρκεια της Εταιρείας να ορίζεται σε ενενήντα εν-
νέα (99) έτη. Το Διοικητικό Συµβούλιο του Υπερταµείου
συµπεριλαµβανοµένων του Προέδρου και του Διευθύνο-
ντα Συµβούλου διορίζεται και εποπτεύεται αυστηρά από
το πενταµελές «Εποπτικό Συµβούλιο» στον διορισµό
του οποίου προβλέπεται πρωταγωνιστικός ρόλος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Μηχανι-
σµού Σταθερότητας. Συγκεκριµένα δύο (2) µέλη, µεταξύ
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των οποίων ο Πρόεδρος του Εποπτικού Συµβουλίου, επι-
λέγονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Ευρωπαϊ-
κό Μηχανισµό Σταθερότητας, ενεργώντας από κοινού,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης του Υπουργού Οικονοµικών
και τρία (3) µέλη επιλέγονται από τον µοναδικό µέτοχο,
κατόπιν σύµφωνης γνώµης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
και του Ευρωπαϊκού Μηχανισµού Σταθερότητας που ε-
νεργούν από κοινού. Με την προτεινόµενη διάταξη ορί-
ζεται ότι το Εποπτικό Συµβούλιο του Υπερταµείου θα ο-
ρίζεται από τον Υπουργό Οικονοµικών µετά από απόφα-
ση της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής που εκδί-
δεται µε πλειοψηφία των 3/4 των µελών της στα πρότυ-
πα της διαδικασίας επιλογής των προσώπων που στελε-
χώνουν τις ανεξάρτητες αρχές βάσει του άρθρου 101Α
του Συντάγµατος της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό εξα-
σφαλίζεται η µέγιστη δυνατή δηµοκρατική νοµιµοποίηση
των προσώπων που θα διαχειρίζονται τη Δηµόσια Περι-
ουσία και ως εκ τούτου η συµµόρφωση τους στις κατευ-
θύνσεις ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδιασµού.

Άρθρο 34
Κατάργηση της απόφασης παραχώρησης ακινήτων

στην Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών και Περιουσίας

Ο Υπουργός Οικονοµικών µε ανακοίνωση του στις
20.9.2018, καθώς επίσης και η Ελληνική Εταιρεία Συµµε-
τοχών και Περιουσίας Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.) µε ανακοίνωσή
της στις 22.9.2018 παραδέχονται πως η λίστα µε τους
10.119 ΚΑΕΚ που αντιστοιχούν στα ακίνητα κυριότητας
του Ελληνικού Δηµοσίου, τα οποία µεταβιβάστηκαν στην
Εταιρεία Ακινήτων του Δηµοσίου Α.Ε.(ΕΤΑΔ Α.Ε.) θυγα-
τρική της ΕΕΣΥΠ Α.Ε. σύµφωνα µε το άρθρο 196 παρά-
γραφος 6 και άρθρο 209 του ν.4389/2016, κατόπιν συ-
γκεκριµένου γραπτού αιτήµατος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., προέ-
κυψε από µη επεξεργασµένα, µη επικαιροποιηµένα και
ακριβή στοιχεία, µε αποτέλεσµα να συµπεριλαµβάνονται
ακίνητα που τυγχάνουν ειδικής προστασίας, όπως αρχαι-
ολογικοί χώροι και λοιπά ακίνητα εκτός συναλλαγής.
Επίσης, παρά το γεγονός ότι η Κυβέρνηση δεν έχει

δώσει στη δηµοσιότητα τα στοιχεία των 10.119 ακινή-
των, όπως ζητήσαµε µε την από 19.9.2018 (Αρ.
Πρωτ.:1722) ερώτησή µας, δηµοσιεύµατα αναφέρουν
πως στην παραπάνω λίστα συµπεριλαµβάνονται, µεταξύ
άλλων, κτίρια κυριότητας του Ελληνικού Δηµοσίου που
στεγάζουν Δηµόσιες Υπηρεσίες, Κέντρα Υγείας, κ.λπ.,
καθώς και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι, µη επιδεχόµενα
άλλης «αξιοποίησης» κατά τις επιταγές του ν.4389/2016
για την ΕΕΣΥΠ Α.Ε., παρά µόνο η χρήση τους από τους
πολίτες.
Η αδυναµία των αρµόδιων Κυβερνητικών Οργάνων να

προστατεύσουν το δηµόσιο συµφέρον και τη δηµόσια
περιουσία, όπως προκύπτει από τις πράξεις και τις παρα-
λείψεις τους, είναι προφανής, παρά τα Κυβερνητικά επι-
χειρήµατα, ότι δηλαδή µετά από έλεγχο τα προστατευό-
µενα ακίνητα δεν θα µεταβιβαστούν στην ΕΤΑΔ Α.Ε., πα-
ρότι συµπεριλαµβάνονται στα σχετικά Φύλλα της Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως υποκρυπτόµενα στους αντί-
στοιχους ΚΑΕΚ (2317 Β΄ 19.6.2018 και 2320 Β΄
19.6.2018).
Συγκεκριµένα, τα αρµόδια Κυβερνητικά όργανα, έ-

σπευσαν εντός µόλις πέντε (5) ηµερών, να αποδεχτούν
το από 14.6.2018 έγγραφο αίτηµα της ΕΕΣΥΠ Α.Ε., µε

την αρχική λίστα των 10.119 ακινήτων χωρίς να εξα-
ντλήσουν τις εξήντα (60) µέρες προθεσµία του άρθρου
209 του ιδίου νόµου (ν. 4389/2016) που προβλέπει ότι το
αίτηµα υποβάλλεται µε πλήρη φάκελο και εξετάζεται α-
πό την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονοµικών,
άρα χωρίς κανένα έλεγχο.
Επιβάλλεται εποµένως, για λόγους προστασίας του

δηµοσίου συµφέροντος και της δηµόσιας περιουσίας, η
κατάργηση των σχετικών αποφάσεων, µε τις οποίες µε-
ταβιβάστηκαν τα 10.119 ακίνητα κυριότητας του Ελληνι-
κού Δηµοσίου στην ΕΤΑΔ Α.Ε.. Εφόσον η Κυβέρνηση ε-
πιθυµεί την ικανοποίηση του αιτήµατος της ΕΕΣΥΠ Α.Ε.
για µεταβίβαση ακίνητης περιουσίας, πέραν αυτής που έ-
χει ήδη εκχωρήσει, αυτό πρέπει να γίνει µε βάση την
πρόβλεψη του άρθρου 196 παράγραφος 4 και µε τη δια-
δικασία του άρθρου 209 του ν. 4389/2016. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο 35
Επαναφορά του µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α. 

στα Νησιά και συγκρότηση διακοµµατικής επιτροπής
για τη µελέτη µόνιµων µέτρων στήριξης 

όλων των νησιών της χώρας

Με την 1η παράγραφο του άρθρου αυτού επανέρχεται
σε ισχύ από 1.1.2019 ο µειωµένος κατά 30% συντελε-
στής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας για τα νησιά που προ-
βλέπονταν στο άρθρο 21 του Κώδικα Φορολογίας Προ-
στιθέµενης Αξίας που καταργήθηκε µε αποκλειστική ευ-
θύνη της Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, µέσω της αποτυ-
χηµένης διαπραγµάτευσης που διεξήγαγε.
Έτσι αποκαθίσταται η κατάκτηση υπέρ των κατοίκων

των ακριτικών και δυσπρόσιτων νησιών της χώρας, η ο-
ποία φέρει την υπογραφή του Ανδρέα Παπανδρέου και η
οποία έµεινε αλώβητη έως και το 2015, παρά την δηµο-
σιονοµική κρίση που έπληξε τη χώρα.
Συγκεκριµένα, για τα νησιά του Αιγαίου το ειδικό αυτό

καθεστώς, δεν αποτελεί κάποιο ιδιαίτερο προνόµιο αλλά
αντίθετα αποτελεί αντιστάθισµα για τις ιδιαιτερότητες
και τα προβλήµατα που απορρέουν από τη νησιωτικότη-
τα, όπως προβλέπεται από το Σύνταγµα.
Λαµβάνοντας υπόψη σχετική µελέτη του Επιµελητηρί-

ου Λέσβου (Νοέµβριος 2017), το ειδικό καθεστώς των
νησιών του Αιγαίου προβλέφθηκε γιατί συνιστά λόγο
µείζονος εθνικής σηµασίας και παράγοντα εθνικής κυ-
ριαρχίας, διότι αποτελεί κρίσιµο εργαλείο τόσο για την
οικονοµική ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παρα-
µονή των κατοίκων στα νησιά. Πιο συγκεκριµένα:
Α) Αποτελεί ένα σηµαντικό αντισταθµιστικό µέτρο α-

πέναντι στα µειονεκτήµατα που δηµιουργεί η εδαφική α-
συνέχεια καθώς υπάρχουν µικρές και ευαίσθητες οικο-
νοµίες κλίµακας και αυξηµένο κόστος µεταφοράς εµπο-
ρευµάτων και παροχής υπηρεσιών.
Β) Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού

τουριστικού προϊόντος.
Γ) Είναι µέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης (οι νησιώτες

δεν απολαµβάνουν ισοδύναµα την ωφέλεια από τα βασι-
κά κοινωνικά αγαθά του κράτους).
Δ) Συνιστά στην πράξη την εφαρµογή της παραγρά-

φου 4 του άρθρου 101 του Συντάγµατος, σχετικά µε την
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υποχρέωση του κοινού νοµοθέτη και της Διοίκησης όταν
δρουν κανονιστικά να λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες
συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών, µερι-
µνώντας για την ανάπτυξή τους.
Η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, όπως προκύ-

πτει από σχετική µελέτη του Επιµελητηρίου Λέσβου ο-
δηγεί:

1)Στη σηµαντική αύξηση του κόστους ζωής των κατοί-
κων των νησιών (αύξηση κόστους µεταφοράς εµπορευ-
µάτων και πρώτων υλών, αύξηση κόστους παρεχόµενων
υπηρεσιών).

2)Στη µείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγόµε-
νων στα νησιά προϊόντων.

3)Στη µείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστι-
κών επιχειρήσεων.

4)Στην αύξηση της ύφεσης µε αποτέλεσµα τη συρρί-
κνωση των τοπικών οικονοµιών.

5)Στο κλείσιµο χιλιάδων µικροµεσαίων αλλά και µεγα-
λύτερων επιχειρήσεων, στην αύξηση της ανεργίας και
την ερήµωση των νησιών.
Επίσης, σύµφωνα µε το ψήφισµα του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2016 σχετικά
µε   την ειδική κατάσταση των νησιών (2015/3014(RSP)),
τεκµηριώνεται η σηµασία που έχουν οι ειδικές φορολογι-
κές ρυθµίσεις για τις τοπικές κοινωνίες και οικονο-
µίες, ενώ σύµφωνα µε την Οδηγία του Συµβουλίου
αριθ.2006/112/ΕΚ οι ειδικές φορολογικές ρυθµίσεις που
έχουν ήδη χορηγηθεί σε ορισµένα ευρωπαϊκά νησιά ως
αντιστάθµισµα στα µόνιµα φυσικά-γεωγραφικά και δηµο-
γραφικά τους µειονεκτήµατα είναι απαραίτητο να συνε-
χίσουν να υφίστανται, ιδίως σε κράτη-µέλη που υπάγο-
νται σε προγράµµατα οικονοµικής προσαρµογής. Τέλος
τα νησιά αυτά επιβαρύνονται επιπλέον από τις συνέπει-
ες της πρόχειρης διαχείρισης του µεταναστευτικού ζη-
τήµατος από την Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ.
Με την 2η παράγραφο του άρθρου αυτού προβλέπεται

η άµεση συγκρότηση µη αµειβόµενης επιτροπής εργα-
σίας, η οποία εντός τριµήνου θα επεξεργαστεί µέτρα και
προτάσεις στήριξης για όλο το νησιωτικό χώρο, σε ε-
φαρµογή του άρθρου 101 του Συντάγµατος για την νη-
σιωτικότητα.

Άρθρο 36
Επέκταση του Μεταφορικού Ισοδυνάµου 

σε όλα τα νησιά, χωρίς εξαιρέσεις

Το µέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναµου (Μ.Ι.) όπως θε-
σµοθετήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4551/2018 (Α΄ 116)
τίθεται από 1.1.2019 σε πλήρη εφαρµογή για όλα τα νη-
σιά της επικράτειας χωρίς εξαιρέσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 37
Προστασία α΄ κατοικίας 

από τους µαζικούς πλειστηριασµούς

Με την πρώτη (1) παράγραφο του προτεινόµενου άρ-
θρου παρατείνεται για ένα (1) ακόµη έτος η ισχύς όλων
των διατάξεων του ν. 3869/2010 (Α΄ 130).
Με τις υπόλοιπες διατάξεις του άρθρου αυτού στην

ουσία επαναφέρονται σε ισχύ, προσαρµοζόµενες ανα-
λόγως και πάντα συµπληρωµατικά προς τις διατάξεις
του ν. 3869/2010 όπως ισχύουν, οι διατάξεις άρσης πλει-

στηριασµών και οι σχετικές προϋποθέσεις του
ν. 4224/2013 (Α΄ 287), ώστε να ενταχθούν σε αυτές δα-
νειστές και εγγυητές που είναι πλέον αντιµέτωποι µε
τον εκπλειστηριασµό της α΄ κατοικίας τους, λόγω της
δύσκολης οικονοµικής κατάστασης στην οποία έχουν
περιέλθει.

Άρθρο 38
Εφαρµογή αυξηµένων µέτρων δέουσας επιµέλειας 
σε υπερθεµατιστές πλειστηριασµών µεγάλης αξίας

Μια από τις πιο καταστροφικές και ταπεινωτικές συνέ-
πειες της τυχοδιωκτικής πολιτικής του κ. Τσίπρα και της
Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ εν γένει, είναι η δραµατική
αύξηση των πλειστηριασµών ακινήτων. Επειδή διαφαίνε-
ται, ειδικά µε την αυξανόµενη εισροή κεφαλαίων από το
εξωτερικό για την εξαγορά ακινήτων οι πηγές αυτών
των κεφαλαίων χρήζουν αυξηµένου ελέγχου εντός του
θεσµικού πλαισίου πρόληψη και καταστολή της νοµιµο-
ποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και
της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας προτείνεται µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού η δηµιουργία µηχανι-
σµού συλλογής βασικών στοιχείων των υπερθεµατιστών
πλειστηριασµών µεγάλης αξίας, ήτοι όταν η αξία του
πλειστηριάσµατος ανέρχεται σε τουλάχιστον πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ, επί την ποινή της ανατροπής της
κατακύρωσης.

Άρθρο 39
Βιώσιµη και οριστική ρύθµιση υφιστάµενων

ληξιπρόθεσµων οφειλών φυσικών και νοµικών 
προσώπων προς τη Φορολογική Διοίκηση 

και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
έως εκατόν είκοσι δόσεις µε προκαταβολή 5%

Είναι γενικά παραδεκτό ότι οι βασικές όσο και οι ειδι-
κές διαδικασίες του εξωδικαστικού συµβιβασµού που έ-
χουν θεσµοθετηθεί µε τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62) έχουν α-
ποδειχθεί ατελέσφορες. Με τις διατάξεις του άρθρου
αυτού θεσµοθετείται βιώσιµη και οριστική ρύθµιση έως
και εκατόν είκοσι (120) µηνιαίων δόσεων µε επιτόκιο και
προκαταβολή 5%, υφιστάµενων ληξιπρόθεσµων οφει-
λών, φυσικών και νοµικών προσώπων, προς τη Φορολογι-
κή Διοίκηση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που
δεν έχουν αιτηθεί την ένταξη τους στις βασικές ή ειδικές
διαδικασίες του εξωδικαστικού συµβιβασµού. Η δυνατό-
τητα αυτή χορηγείται για οφειλές που έχουν καταστεί
ληξιπρόθεσµες έως και την ηµεροµηνία κατάθεσης του
παρόντος στη Βουλή, µε έκπτωση όλων των προσαυξή-
σεων και προστίµων εκτός αυτών που αφορούν παραβά-
σεις του Τελωνειακού Κώδικα περί λαθρεµπορίας και του
Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών. 
Η ένταξη στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου έχει ως

προϋπόθεση την προκαταβολή 5% του οφειλόµενου κε-
φαλαίου, µετά την αφαίρεση προστίµων και προσαυξή-
σεων σύµφωνα µε τα παραπάνω, που καταβάλλεται έως
το τέλος του µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιείται η
υποβολή αίτησης υπαγωγής. 
Η ρύθµιση αίρεται σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης κα-

ταβολής πλέον της µίας δόσης. Η ρύθµιση είναι βιώσιµη
και οριστική αφού προβλέπει ένταξη και επανένταξη των
οφειλετών σε αυτήν οποτεδήποτε αλλά µε υπολογισµό
των τόκων από την ηµεροµηνία που θα δοθεί η δυνατό-
τητα υποβολής αιτήσεων ένταξης. Στη ρύθµιση του άρ-
θρου αυτού εντάσσονται ή και επανεντάσσονται οφειλές

10



µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ που έχουν
καταστεί ληξιπρόθεσµες µέχρι την ηµεροµηνία κατάθε-
σης της παρούσας πρότασης νόµου. Μαζί µε την προκα-
ταβολή καταβάλεται και το ποσό που τυχόν υπερβαίνει
τις πεντακόσιες χιλιάδες (500.000) ευρώ. Ως κατώτατη
δόση ορίζεται το ποσό των πενήντα (50) ευρώ.
Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στον κανονιστικό νο-

µοθέτη να εξειδικεύσει µε πιο ευέλικτο τρόπο τους ό-
ρους, τις προϋποθέσεις, τον τρόπο υπολογισµού των δό-
σεων, καθώς και άλλο κάθε άλλο ειδικότερο θέµα για την
εφαρµογή της διάταξης του παρόντος άρθρου.

Oι Προτείνοντες Βουλευτές

Φώφη Γεννηµατά 
Γιώργος Αρβανιτίδης 
Ευάγγελος Βενιζέλος 
Λεωνίδας Γρηγοράκος 
Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος 
Αχµέτ Ιλχάν 
Γεώργιος Δηµήτριος Καράς
Βασίλειος Κεγκέρογλου 
Χαρά Κεφαλίδου 
Γιάννης Κουτσούκος 
Δηµήτρης Κρεµαστινός 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος 
Ανδρέας Λοβέρδος  
Ιωάννης Μανιάτης 
Κωνσταντίνος  
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου 
Κώστας Σκανδαλίδης
Μιχάλης Τζελέπης 
Εύη Χριστοφιλοπούλου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ

Πρώτη δέσµη µέτρων Οικονοµικής Ανάκαµψης και
Κοινωνικής Δικαιοσύνης

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΤΗΡΙΞΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 

ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΜΕ ΑΠΟΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ 
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ

Άρθρο 1
Μείωση συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων 

από 29% στο 20%

Η παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«1. Τα κέρδη από επιχειρηµατική δραστηριότητα που
αποκτούν τα νοµικά πρόσωπα και οι νοµικές οντότητες
που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, τα νοµικά πρόσωπα
της περίπτωσης γ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογρα-
φικά και οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β΄, δ΄, ε΄, στ΄ και
ζ΄ του άρθρου 45 που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορο-
λογούνται:

α. µε συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%) για τα ει-
σοδήµατα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά την
1.1.2019,
β. µε συντελεστή είκοσι τρία τοις εκατό (23%) για τα

εισοδήµατα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά την
1.1.2020,
γ. µε συντελεστή είκοσι δύο τοις εκατό (22%) για τα

εισοδήµατα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά την
1.1.2021,
δ. µε συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) για τα εισο-

δήµατα που αποκτώνται στο έτος που ξεκινά την
1.1.2022.

Άρθρο 2
Επαναφορά φορολογικών συντελεστών Φ.Π.Α. και 

ειδικής φορολογίας για εστίαση και µπύρα στα επίπεδα
πριν την εφαρµογή των µέτρων του τρίτου οικονοµικού
προγράµµατος προσαρµογής, κατάργηση του ειδικού

φόρου στο κρασί και απόδοση του 
ειδικού φόρου διαµονής στους δήµους

1. Στην περίπτωση Β΄ µε τίτλο «Υπηρεσίες» του Πα-
ραρτήµατος III «Αγαθά και υπηρεσίες που υπάγονται σε
µειωµένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)»
του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) προστίθεται περίπτωση 6, ως
εξής:

«6. Η εκµετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαρο-
πλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινοµαγειρείων
και λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των
κέντρων διασκέδασης, µε εξαίρεση τη διάθεση ποτών
που περιέχουν οινόπνευµα σε οποιαδήποτε αναλογία.»

2. Από 1.1.2019 ο φόρος διαµονής που επιβλήθηκε µε
το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) αποδίδεται στους
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθµού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οι-
κονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται η διαδικασία α-
πόδοσής του.

3. Από την 1.1.2019 καταργείται η περίπτωση β΄ της
παρ. 2 του άρθρου 60 του ν. 4346/2015 (Α΄265), µε την
οποία αυξήθηκε ο ειδικός φόρος στη µπύρα.

4. Από την 1.1.2019 καταργείται το άρθρο 13 του
ν. 4346/2015 (Α΄ 265), µε το οποίο καθορίστηκε ο ειδικός
φόρος στο κρασί.

Άρθρο 3
Τριετής απαλλαγή από φορολογία εισοδήµατος 

για όσους αρχίζουν νέα 
επιχειρηµατική δραστηριότητα

1. Στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4172/2013 (Α΄167)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδήµα-
τος τα κέρδη από την άσκηση ατοµικής εµπορικής επι-
χείρησης ή ελευθέριου επαγγέλµατος, µέχρι είκοσι χι-
λιάδες (20.000) ευρώ, όσων υποβάλλουν δήλωση έναρ-
ξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έναρξης
και για τα δύο επόµενα ηµερολογιακά έτη, εφόσον ο φο-
ρέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει συµπλη-
ρώσει το τεσσαρακοστό (40ό) έτος της ηλικίας του.»

2. Στο άρθρο 58 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Από 1.1.2019 απαλλάσσονται του φόρου εισοδή-
µατος τα κέρδη των επιχειρήσεων των περιπτώσεων α΄
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και β΄ του άρθρου 45, µέχρι είκοσι χιλιάδες (20.000) ευ-
ρώ, των οποίων οι µοναδικοί µέτοχοι υποβάλλουν δήλω-
ση έναρξης εργασιών για πρώτη φορά, για το έτος της έ-
ναρξης και για τα δύο επόµενα ηµερολογιακά έτη, εφό-
σον ο φορέας της επιχείρησης κατά την έναρξη δεν έχει
συµπληρώσει το τεσσαρακοστό (40ο) έτος της ηλικίας
του.»

3. Από 1.1.2019 απαλλάσσονται των ασφαλιστικών ει-
σφορών για σύνταξη και καταβάλουν µόνο τις εισφορές
υπέρ υγείας όσοι υποβάλουν για πρώτη φορά έναρξη ερ-
γασιών και είναι κάτω των σαράντα (40) ετών, καθώς και
όσοι είναι µοναδικοί µέτοχοι επιχειρήσεων των περιπτώ-
σεων α΄ και β΄ του άρθρου 45 και δεν έχουν συµπληρώ-
σει το 40ό έτος. Η απαλλαγή ισχύει και για τα δύο επό-
µενα ηµερολογιακά έτη.

Άρθρο 4
Κατάργηση της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης 

στα φυσικά πρόσωπα

1. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2019 οι
συντελεστές της κλίµακας που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 13 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), βάσει των ο-
ποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης µειώ-
νονται κατά ένα πέµπτο (1/5).

2. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2020 οι
συντελεστές της κλίµακας που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 13 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), βάσει των ο-
ποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, µει-
ώνονται κατά ένα τέταρτο (1/4) σε σχέση µε τους συντε-
λεστές που ισχύουν για το 2019, βάσει της παραγράφου
1 του παρόντος.

3. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2021 οι
συντελεστές της κλίµακας που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 13 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), βάσει των ο-
ποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, µει-
ώνονται κατά ένα τρίτο (1/3) σε σχέση µε τους συντελε-
στές που ισχύουν για το 2020, βάσει της παραγράφου 2
του παρόντος.

4. Για το φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2022 οι
συντελεστές της κλίµακας που προβλέπονται στην παρ.
2 του άρθρου 13 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74), βάσει των ο-
ποίων υπολογίζεται η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, µει-
ώνονται κατά ένα δεύτερο (1/2) σε σχέση µε τους συ-
ντελεστές που ισχύουν για το 2021, βάσει της παραγρά-
φου 3 του παρόντος.

5. Από την 1.1.2023 καταργείται η ειδική εισφορά αλ-
ληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα που προβλέπεται στο
άρθρο 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167).

Άρθρο 5
Κατάργηση του τέλους επιτηδεύµατος

1. Στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής: 

«10. Για το οικονοµικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2019,
το ύψος του ετήσιου τέλους επιτηδεύµατος για καθεµία
από τις κατηγορίες επιτηδευµατιών και ασκούντων ελευ-
θέριο επάγγελµα που προβλέπονται στην παράγραφο 1
µειώνεται: 

α. κατά ένα πέµπτο (1/5) για το οικονοµικό έτος που
ξεκινάει την 1.1.2019,
β. κατά ένα τέταρτο (1/4) για το οικονοµικό έτος που

ξεκινάει την 1.1.2020 σε σχέση µε το ποσό του 2019, ό-
πως διαµορφώνεται από το προηγούµενο εδάφιο του
παρόντος,
γ. κατά ένα τρίτο (1/3) για το οικονοµικό έτος που ξε-

κινάει την 1.1.2021 σε σχέση µε το ποσό του 2020, όπως
διαµορφώνεται από το προηγούµενο εδάφιο του παρό-
ντος,
δ. κατά ένα δεύτερο (1/2) για το οικονοµικό έτος που

ξεκινάει την 1.1.2022 σε σχέση µε το ποσό του 2021 ό-
πως διαµορφώνεται από το προηγούµενο εδάφιο του
παρόντος.»

2. Από την 1.1.2023 καταργείται το τέλος επιτηδεύµα-
τος που προβλέπεται στο άρθρο 31 του ν. 3986/2011
(Α΄152).

Άρθρο 6
Μείωση ΕΝΦΙΑ

Στο άρθρο 4 του ν. 4223/2013 (Α΄287) προστίθεται πα-
ράγραφος Γ΄ ως εξής:

«Γ. Ο κύριος φόρος για τα κτίσµατα, καθώς και για οι-
κόπεδα και γήπεδα που προκύπτει βάσει των παραγρά-
φων Α΄ και Β΄ του παρόντος, µειώνεται κατά ένα δέκατο
(1/10) για το έτος 2019, κατά ένα ένατο (1/9) το 2020,
κατά ένα όγδοο (1/8) το 2021 ώστε από 1.1.2022 να είναι
µειωµένος κατά 30% σε σχέση µε το σηµερινό του ύ-
ψος.»

Άρθρο 7
Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού 

λογαριασµού επαγγελµατιών και επιχειρήσεων

Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που ασκεί επιχειρηµα-
τική δραστηριότητα, στο δευτερογενή ή τριτογενή το-
µέα, δύναται να διατηρεί έναν (1) Ειδικό Ακατάσχετο
τραπεζικό λογαριασµό έναντι κάθε είδους απαίτησης και
από οποιονδήποτε, σε ένα από τα πιστωτικά ιδρύµατα
της χώρας. 
Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Επιχειρηµατικού Λο-

γαριασµού, θα πραγµατοποιείται η διαχείριση:
α) εσόδων από συναλλαγές µέσω POS ή µέσω ηλε-

κτρονικών συναλλαγών,
β) καταβολής αµοιβών των εργαζοµένων,
γ) κατάθεσης των ασφαλιστικών εισφορών και πληρω-

µής των υποχρεώσεων προς το Δηµόσιο (φόροι, ρυθµί-
σεις, Φ.Π.Α. κλπ),
δ) πληρωµή λειτουργικών εξόδων και προµηθευτών, 
ε)εύλογες δαπάνες διαβίωσης.
Το ύψος του ποσού του Ακατάσχετου Λογαριασµού

προσδιορίζεται ανάλογα µε τη δυναµικότητα της επιχεί-
ρησης, τον κύκλο εργασιών των προηγούµενων ετών,
τον αριθµό των εργαζοµένων, καθώς και άλλα κριτήρια
και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης. Με την ίδια
απόφαση ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρ-
µογή του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 8
Επαναφορά του επιδόµατος θέρµανσης 
στα προ των µειώσεων του 2017 επίπεδα

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8β του άρθρου 36 του
ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως προστέθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 80 του ν. 4472/2017 (Α΄74), καταργείται.

Άρθρο 9
Διατάξεις για την παροχή δεύτερης ευκαιρίας και τη
διευκόλυνση της ένταξης µικροµεσαίων επιχειρήσεων

στον εξωδικαστικό µηχανισµό του ν. 4469/2017

Οι διατάξεις του ν. 4469/2017 (Α΄62) τροποποιούνται
ως εξής:

1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 2 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«γ) εφόσον υπάγεται στη κατηγορία των µεγάλων επι-
χειρήσεων όπως ορίζονται στο άρθρο 1 και έχει διακόψει
την επιχειρηµατική του δραστηριότητα ή, σε περίπτωση
νοµικού προσώπου, βρίσκεται σε διαδικασία λύσης και
εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης ερ-
γασιών φυσικού προσώπου ή αποφασισθεί από το αρµό-
διο όργανο του νοµικού προσώπου η αναβίωσή του, πριν
από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στη διαδικα-
σία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών ή».

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 η λέξη «τρεις» α-
ντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε».

3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 η λέξη «τρεις» α-
ντικαθίσταται από τη λέξη «πέντε».

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«5. Στο µητρώο συντονιστών δύνανται να εγγραφούν
όλοι οι διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές που υπάγονται
στο σχετικό µητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης Δια-
φάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και κατ’ ελάχι-
στον: α) εκατόν είκοσι (120) διαπιστευµένοι διαµεσολα-
βητές µε έδρα στην Περιφέρεια Αττικής, β) πενήντα (50)
διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέ-
ρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γ) είκοσι (20) διαπιστευµέ-
νοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Θεσσα-
λίας, δ) είκοσι (20) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έ-
δρα στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ε) είκοσι (20)
διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέ-
ρεια Κρήτης, στ) είκοσι (20) διαπιστευµένοι διαµεσολα-
βητές µε έδρα στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ζ) δέκα
(10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περι-
φέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η) δέκα (10)
διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Μακεδονίας, θ) δέκα (10) διαπιστευµένοι
διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Ηπείρου, ι)
δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, ια) δέκα (10) διαπιστευµένοι
διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέρεια Στερεάς Ελ-
λάδας, ιβ) δέκα (10) διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε
έδρα στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ιγ) δέκα (10)
διαπιστευµένοι διαµεσολαβητές µε έδρα στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου.
Αν δεν καλυφθούν οι ως άνω ορισθείσες ως ελάχιστες

θέσεις συντονιστών ανά Περιφέρεια από διαπιστευµέ-
νους διαµεσολαβητές, ο Ειδικός Γραµµατέας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους απευθύνει, εντός δέκα (10) ηµε-

ρών από την παρέλευση της προθεσµίας υποβολής αιτή-
σεων, πρόσκληση προς τους Δικηγορικούς Συλλόγους
µε έδρα την Περιφέρεια αυτή µε τη διαδικασία της παρα-
γράφου 4. Στην περίπτωση αυτή στο µητρώο εγγράφο-
νται δικηγόροι µε τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία.»

5. Η παράγραφος 6 του άρθρου 6 αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«6. Η Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. επιβλέπει το έργο των συντονιστών,
µεριµνά για την κατάρτισή τους και την περιοδική πιστο-
ποίηση της απόδοσής τους. Με απόφαση του Ειδικού
Γραµµατέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους διαγράφονται
από το Μητρώο οι συντονιστές που δεν φέρουν σε πέ-
ρας το έργο τους εµπροθέσµως ή εκπληρώνουν πληµµε-
λώς τα καθήκοντά τους. Για την εξειδίκευση των υπο-
χρεώσεων των συντονιστών κατά την εκτέλεση των κα-
θηκόντων τους και των συνεπειών που επιφέρει η µη
συµµόρφωσή τους σε αυτές, εκδίδεται Οδηγός Δεοντο-
λογίας Συντονιστών από τον Ειδικό Γραµµατέα Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους.» 

Άρθρο 10
Επανυπολογισµός και ρύθµιση ληξιπρόθεσµων 
οφειλών, ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΑΕΕ 
ή στον ΕΤΑΑ έως 40.000 για τη διευκόλυνση 

της συνταξιοδότησης

1. Οι ληξιπρόθεσµες οφειλές στον ΟΑΕΕ, οφειλές
στον ΟΑΕΕ ή στον ΕΤΑΑ για τους υπό συνταξιοδότηση
ασφαλισµένους δύνανται να επανυπολογιστούν µε βάση
τις διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 15), µετά από αίτηση
του ασφαλισµένου, ο οποίος διατηρεί το δικαίωµα να ε-
πιλέξει το χαµηλότερο ποσό, ώστε αυτό να υπαχθεί στις
ρυθµίσεις της παραγράφου 2 και 3 του άρθρου αυτού.

2. Το ρυθµιζόµενο ποσό για ληξιπρόθεσµες οφειλές
στον ΟΑΕΕ και το ΕΤΑΑ, προκειµένου να εκδοθεί η σύ-
νταξη, αυξάνεται σε 40.000 ευρώ.

3. Οι υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ και
του ΕΤΑΑ που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, ηλικίας,
ετών ασφάλισης κ.λπ. για συνταξιοδότηση, αλλά έχουν
ληξιπρόθεσµες οφειλές µεγαλύτερες από 40.000 ευρώ,
έχουν τη δυνατότητα, εφόσον αδυνατούν να καταβά-
λουν το επιπλέον ποσό εφάπαξ, µε αίτησή τους, να ζη-
τήσουν την εξαίρεση από τον υπολογισµό της σύνταξης,
χρόνου ασφάλισης που αντιστοιχεί στο ποσό που αδυ-
νατούν να καταβάλουν πλέον των 40.000 ευρώ που δύ-
ναται να ρυθµίζονται και να παρακρατούνται από τη σύ-
νταξη.
Τα έτη ασφάλισης, βάσει των οποίων θα υπολογιστεί η

σύνταξη, δεν µπορεί µετά την αιτηθείσα εξαίρεση να εί-
ναι λιγότερα από δεκαπέντε (15).
Το οφειλόµενο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη που εξαι-

ρέθηκαν µπορεί να καταβληθεί εφάπαξ ή µε δόσεις και ο
συνταξιούχος δύναται να αιτηθεί την προσαύξηση της
σύνταξής του, µόλις ολοκληρωθεί η πληρωµή του ποσού
ή οποιουδήποτε µέρους του ποσού πάνω από πενήντα
τοις εκατό (50%).
Η διαδικασία της προσαύξησης µπορεί να γίνει το πο-

λύ δύο φορές.
Ο τρόπος εφαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζεται

µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
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Άρθρο 11
Μείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν

για εισφορές ΕΦΚΑ µισθωτών και µη µισθωτών

Από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές Μισθωτών και
µη Μισθωτών Ασφαλισµένων του ΕΦΚΑ υπολογίζονται
για µεν τους µισθωτούς σε µηνιαίο εισόδηµα µέχρι τις
3.500 ευρώ, για δε τους ελεύθερους επαγγελµατίες σε
ετήσιο εισόδηµα µέχρι 37.000 ευρώ. 
Ειδικά για ελεύθερους επαγγελµατίες θεσπίζονται ο-

κτώ (8) υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες µε τις α-
ντίστοιχες εισφορές, ως ακολούθως:

167,95 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 7.032,98 ευ-
ρώ, 

178 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 7.032,98 ευρώ µέ-
χρι 12.000 ευρώ,

245 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 12.000,01 ευρώ µέ-
χρι 17.000 ευρώ,

325 ευρώ για εισοδήµατα από 17.000,01 ευρώ µέχρι
22.000 ευρώ,

410 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 22.000,01 έως
27.000 ευρώ,

495 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 27.000,01 έως
32.000 ευρώ,

585  ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 32.000,01 έως
37.000 ευρώ,

675 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 37.000,01 και άνω.
Στις ανωτέρω εισφορές περιλαµβάνονται οι εισφορές

για κύρια σύνταξη, για τον κλάδο υγείας και η εισφορά
ανεργίας.
Επί των ανωτέρω εισφορών οι νέοι επαγγελµατίες για

τα τρία (3) πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότη-
τάς τους καταβάλουν µόνο τις εισφορές που αντιστοι-
χούν στην υγειονοµική περίθαλψη και το πενήντα τοις ε-
κατό (50%) του συνόλου των εισφορών για τα επόµενα
δύο (2) έτη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 12
Καθιέρωση ενιαίου φορολογικού συντελεστή για τα 

αγροτικά εισοδήµατα και του αφορολόγητου 
των ενισχύσεων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, 

καθώς και των αγροτικών αποζηµιώσεων– 
Ενίσχυση Συλλογικών Οργανώσεων Αγροτών

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 29 του
ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Τα κέρδη από ατοµική αγροτική επιχείρηση φορολο-
γούνται αυτοτελώς µε συντελεστή δεκατρία τοις εκατό
(13%).»

2. Το τέταρτο και πέµπτο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 21 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίστανται ως ε-
ξής:

«Ειδικά, για τους ασκούντες ατοµική αγροτική επιχει-
ρηµατική δραστηριότητα, στον προσδιορισµό του κέρ-
δους από επιχειρηµατική δραστηριότητα περιλαµβάνο-
νται εκ των άµεσων ενισχύσεων του Πυλώνα I της Κοι-
νής Γεωργικής Πολιτικής, όπως αυτές ορίζονται, µόνο η
βασική ενίσχυση, κατά το ποσό που υπερβαίνουν τις εί-
κοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ. Οι πράσινες και συνδεδεµέ-

νες ενισχύσεις και αγροτικές αποζηµιώσεις στο σύνολό
τους δεν περιλαµβάνονται στον προσδιορισµό του κέρ-
δους από επιχειρηµατική δραστηριότητα.

3. Τα ποσά που εισπράττονται από τη φορολόγηση
των άνω των 20.000 ευρώ άµεσων ενισχύσεων, σύµφω-
να µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου ενι-
σχύουν κατ’ αποκλειστικότητα τη «Σύσταση Οµάδων και
Οργανώσεων Παραγωγών», καθώς και δράσεις που υλο-
ποιούνται από συλλογικές οργανώσεις των αγροτών. Οι
διαδικασίες, οι όροι και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την
εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και Οικονοµικών.

Άρθρο 13
Θέσπιση Ειδικού Ακατάσχετου τραπεζικού 

λογαριασµού αγροτών

Κάθε αγρότης ή νοµικό πρόσωπο που διατηρεί αγροτι-
κή εκµετάλλευση, Οµάδα Παραγωγών ή Αγροτικός Συνε-
ταιρισµός, δύναται να διατηρεί έναν (1) Ειδικό Ακατά-
σχετο τραπεζικό λογαριασµό έναντι κάθε είδους απαίτη-
σης και από οποιονδήποτε, σε ένα από τα πιστωτικά ι-
δρύµατα της χώρας. 
Μέσω του Ειδικού Ακατάσχετου Τραπεζικού Λογαρια-

σµού Αγροτών, θα πραγµατοποιείται η διαχείριση:
α) εσόδων από πώληση αγροτικών προϊόντων που διε-

νεργούνται µέσω ηλεκτρονικών συναλλαγών και προαι-
ρετικά των υπόλοιπων εσόδων,
β) εσόδων από Επιδοτήσεις, Αποζηµιώσεις ή κάθε

µορφής ενισχύσεις,
γ) εσόδων από άλλες δραστηριότητες των Νοµικών

Προσώπων,
δ) πληρωµών για προµήθειες και καλλιεργητικά έξοδα
ε) εργοσήµων,
στ) πληρωµών φόρων, ρυθµίσεων, Φ.Π.Α., εισφορών

ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ,
ζ) πληρωµών κάθε άλλου λειτουργικού εξόδου,
η) εύλογων δαπανών διαβίωσης της αγροτικής οικογέ-

νειας.
Το ύψος του ποσού του Ειδικού Ακατάσχετου Λογα-

ριασµού Αγροτών προσδιορίζεται ανάλογα µε τη δυναµι-
κότητα της αγροτικής εκµετάλλευσης ή του νοµικού
προσώπου, τον κύκλο εργασιών των προηγούµενων ε-
τών, τον αριθµό των µελών της οικογένειας και των απα-
σχολούµενων, καθώς και άλλα κριτήρια και προϋποθέ-
σεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 14
Αποσύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών 

για τους αγρότες από το φορολογητέο εισόδηµα, 
µείωση εισφορών και καθιέρωση ανώτερου πλαφόν

Από 1.1.2019 οι ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών
υπολογίζονται σε ετήσιο εισόδηµα µέχρι 37.000 ευρώ. 
Ειδικά για αγρότες επαγγελµατίες θεσπίζονται οκτώ

υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες µε τις αντίστοι-
χες εισφορές ως ακολούθως:

82,5 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα µέχρι 7.032,98 ευρώ, 
96 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 7.032,98 ευρώ µέχρι
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12.000 ευρώ,
136 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 12.000,01 ευρώ µέ-

χρι 17.000 ευρώ,
195  ευρώ για εισοδήµατα από 17.000,01 ευρώ µέχρι

22.000 ευρώ,
246 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 22.000,01 έως

27.000 ευρώ,
297 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 27.000, 01 έως

32.000 ευρώ,
351  ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 32.000,01 έως

37.000 ευρώ,
405 ευρώ για ετήσιο εισόδηµα από 37.000,01 και άνω. 
Στις ανωτέρω εισφορές περιλαµβάνονται οι εισφορές

για κύρια σύνταξη και τον κλάδο υγείας.
Επί των ανωτέρω εισφορών οι νέοι αγρότες για τα

τρία (3) πρώτα έτη από την έναρξη της δραστηριότητάς
τους καταβάλουν µόνο τις εισφορές που αντιστοιχούν
στην υγειονοµική περίθαλψη και το πενήντα τοις εκατό
(50%) του  συνόλου των εισφορών για τα επόµενα δύο
(2) έτη.

Άρθρο 15
Κίνητρα σε αγρότες οργανωµένους σε Οµάδες 

Παραγωγών και Συνεταιρισµούς µε 35% µειωµένη 
φορολογία εισοδήµατος και 5 µονάδες επιπλέον 

επιστροφής Φ.Π.Α.

1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τους επαγγελµατίες αγρότες, τα έσοδα α-
πό παραδόσεις αγροτικών προϊόντων παραγωγής τους
σε οµάδες παραγωγών και αγροτικούς συνεταιρισµούς
των οποίων είναι µέλη λογίζονται µειωµένα σε ποσοστό
τριάντα πέντε τοις εκατό (35%). Με κοινή υπουργική α-
πόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίµων καθορίζονται οι όροι, οι διαδικασίες και
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής της διάταξης αυτής.»

2. Στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., του
άρθρου 41 του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), που παραδίδουν α-
γροτικά προϊόντα σε οµάδες παραγωγών και αγροτικούς
συνεταιρισµούς των οποίων είναι µέλη επιστρέφεται επι-
πλέον ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του αναλογού-
ντος Φ.Π.Α.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
µικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων καθορίζονται
οι όροι, οι διαδικασίες και οι λεπτοµέρειες εφαρµογής
της διάταξης αυτής.

Άρθρο 16
Καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου 

1. Καθιερώνεται από 1.1.2019 κάρτα αγροτικού πετρε-
λαίου στην οποία θα ενσωµατώνεται η ποσότητα πετρε-
λαίου που δικαιούται ο κάτοχος.
Δικαιούχοι στην κάρτα είναι οι αγρότες (γεωργοί, κτη-

νοτρόφοι κ.λπ.). Το δικαίωµα προσδιορίζεται µε βάση τη
δήλωση ΟΣΔΕ κατά είδος καλλιέργειας, έκταση και ζωϊ-
κό κεφάλαιο.

2. Όλοι οι δικαιούχοι καταχωρούνται σε Ενιαίο Ηλε-
κτρονικό Μητρώο που τηρείται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, καθορίζονται οι δι-
καιούχοι και οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση
της κάρτας χρήσης αγροτικού πετρελαίου και τη δηµι-
ουργία του ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου.

Άρθρο 17
Επανυπολογισµός και ρύθµιση οφειλών στον ΟΓΑ 

µέχρι 10.000 Ευρώ για την διευκόλυνση 
της συνταξιοδότησης

Για τους υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένους του
ΟΓΑ, για τους οποίους το ποσό των 4.000 ευρώ για ληξι-
πρόθεσµες οφειλές που ρυθµίζονται και παρακρατούνται
από τη σύνταξη, γίνεται 10.000 ευρώ.
Ο υπό συνταξιοδότηση ασφαλισµένος του πρώην ΟΓΑ

δύναται να αιτηθεί το επανυπολογισµό των ληξιπρόθε-
σµων εισφορών για τα χρόνια που οφείλει, σύµφωνα µε
το ν. 4387/2016 (Α΄ 85) και να επιλέξει το χαµηλότερο
ποσό προκειµένου να ενταχθεί στη ρύθµιση. Ο τρόπος ε-
φαρµογής του άρθρου αυτού καθορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 18
Εξαίρεση από περικοπή της σύνταξης 

λόγω αγροτικής δραστηριότητας

Στο άρθρο 20 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85), προστίθεται
νέα παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Από τις περικοπές των συντάξεων της πρώτης πα-
ραγράφου, εξαιρούνται οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε
ταµείου οι οποίοι διατηρούν αγροτική παραγωγική δρα-
στηριότητα και έχουν καθαρό εισόδηµα από αυτή αλλά
και από ενισχύσεις της Ε.Ε., που δεν υπερβαίνουν τα ό-
ρια που έχουν καθοριστεί για την ένταξη στο κανονικό
καθεστώς Φ.Π.Α..
Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτοµέρειες

εφαρµογής της παραγράφου αυτής και του άρθρου αυ-
τού γενικότερα.»

Άρθρο 19
Επαναφορά της εξαίρεσης των αγροτεµαχίων 

από τον συµπληρωµατικό ΕΝΦΙΑ

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 5 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπο-
λογίζεται και η αξία των δικαιωµάτων επί γηπέδων εκτός
σχεδίου πόλης ή οικισµού.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Άρθρο 20
Επαναφορά του συστήµατος προσδιορισµού 

του κατώτατου µισθού από τους κοινωνικούς εταίρους
και την Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

Στο τέλος του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167),
προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«α. Το παρόν άρθρο εφαρµόζεται άπαξ και µε την ολο-
κλήρωση της µιας και µοναδικής εφαρµογής του καταρ-
γείται.
β. Με την εκκίνηση της διαδικασίας της µίας και µονα-

δικής εφαρµογής του παρόντος άρθρου η διάταξη της
παραγράφου 2 υποπαράγραφος ΙΑ6 του άρθρου πρώτου
του ν. 4254/2014 (Α΄ 85) καταργείται.
γ. Με την ολοκλήρωση της µίας και µοναδικής εφαρ-

µογής του παρόντος άρθρου η διάταξη της υποπαραγρά-
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φου 11 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.
δ. Με την ολοκλήρωση της µίας και µοναδικής εφαρ-

µογής του παρόντος άρθρου η παρ. 1 του άρθρου 8 του
ν.1876/1990 (Α΄27) έχει ως εξής:

«Άρθρο 8 
Δέσµευση

1. Οι εθνικές γενικές συλλογικές συµβάσεις εργασίας
καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύ-
ουν για τους εργαζόµενους όλης της χώρας.
Στους εργαζόµενους αυτούς περιλαµβάνονται και οι

εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο
Δηµόσιο, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους
οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.»

Άρθρο 21
Επαναφορά του θεσµού της επέκτασης 

και της αρχής της ευνοϊκότερης ρυθµίσεως

α. Η παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.1876/1990 (Α΄ 27) ε-
παναδιατυπώνεται ως εξής:

«2. Με απόφασή του, που εκδίδεται µετά από γνώµη
του Ανώτατου Συµβουλίου Εργασίας, ο Υπουργός Εργα-
σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης µπορεί να επεκτείνει και να κηρύξει γενικώς υπο-
χρεωτική για όλους τους εργαζόµενους του κλάδου ή ε-
παγγέλµατος συλλογική σύµβαση εργασίας, η οποία δε-
σµεύει ήδη εργοδότες που απασχολούν το πενήντα ένα
τοις εκατό (51%) των εργαζοµένων του κλάδου ή επαγ-
γέλµατος.
Ειδικότερα η επέκταση�οµοιοεπαγγελµατικής συλλο-

γικής σύµβασης εργασίας δεσµεύει όλους τους εργαζό-
µενους του επαγγέλµατος, ανεξάρτητα από το είδος της
επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µε την επιφύλαξη της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 10.» 
β. Το άρθρο πέµπτο «Ελεύθερες συλλογικές διαπραγ-

µατεύσεις» Μέρος Α΄ του ν. 4475/2017 (Α΄ 83) και οι πα-
ράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 37 του ν. 4024/2011 και κά-
θε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται.

Άρθρο 22
Επαναφορά του θεσµού της µετενέργειας

α. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 9 του
ν. 1876/1990 (Α΄ 27), επαναδιατυπώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9
Χρόνος ισχύος της συλλογικής σύµβασης εργασίας

4. Οι κανονιστικοί όροι συλλογικής σύµβασης, που έ-
ληξε ή καταγγέλθηκε, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα
εξάµηνο και εφαρµόζονται και στους εργαζόµενους που
προσλαµβάνονται στο διάστηµα αυτό, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 8.

5. Μετά την πάροδο του εξαµήνου οι υφιστάµενοι όροι
εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν µέχρις ότου λυθεί ή
τροποποιηθεί η ατοµική σχέση εργασίας.»
β. Κάθε αντίθετη διάταξη µε το παρόν καταργείται. 

Άρθρο 23
Δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας 

στον ιδιωτικό τοµέα µε κίνητρο τη µείωση 
της φορολογίας µε απλό τρόπο

Ο τίτλος του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α΄167) α-
ντικαθίσταται σε «Δαπάνες Ανάπτυξης» και προστίθεται
νέα παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Η µισθολογική δαπάνη που αντιστοιχεί στις αµοι-
βές κάθε νέου επιπλέον εργαζόµενου πλήρους απασχό-
λησης στην επιχείρηση, σε σχέση µε τον αριθµό των ερ-
γαζοµένων του προηγούµενου φορολογικού έτους, εκ-
πίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά
το χρόνο της πραγµατοποίησής της, προσαυξηµένη κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).
Η προσαύξηση της έκπτωσης εξακολουθεί να ισχύει

για τρία (3) έτη από το τέλος του έτους πρόσληψης του
κάθε εργαζόµενου. 
Αν προκύψουν ζηµιές µετά την αφαίρεση του ως άνω

ποσοστού, αυτές µεταφέρονται σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 1 του άρθρου 27 του παρόντος. Κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγουµένων εδα-
φίων ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικο-
νοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης.»

2. Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 22Α του
ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως η παράγραφος αυτή προστέ-
θηκε µε την προηγούµενη παράγραφο, ισχύουν από το
φορολογικό έτος που άρχισε την 1.1.2018.

Άρθρο 24
Αντιµετώπιση της παγίδας επιδοτούµενης φτώχειας 

µε εργασιακή επανένταξη µέσω του 
Κοινωνικού Εισοδήµατος Αλληλεγγύης

Στο τέλος του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94)
προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:

«8. Το Κοινωνικό Εισόδηµα Αλληλεγγύης χορηγείται
στις Ωφελούµενες Μονάδες για τρεις (3) επιπλέον µή-
νες από το χρονικό σηµείο που το Δηλούµενο Εισόδηµα
ξεπερνάει το Εγγυηµένο Εισόδηµα κατά τους τελευταί-
ους έξι (6) µήνες, εφόσον η αύξηση αυτή προέρχεται α-
πό µισθωτή εργασία ύστερα από πρόσληψη βάσει της
κείµενης νοµοθεσίας αφαιρούµενων των εισφορών κοι-
νωνικής αλληλεγγύης και του είκοσι τοις εκατό (20%)
της καθαρής αµοιβής. Οι λεπτοµέρειες για την εφαρµο-
γή της διάταξης αυτής εξειδικεύονται µε την κοινή υ-
πουργική απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος άρ-
θρου.

9. Στους δυνάµενους για εργασία δικαιούχους των
Μονάδων, όπως ορίζονται στην παράγραφο 2 του παρό-
ντος άρθρου, που λαµβάνουν το Κοινωνικό Εισόδηµα
Αλληλεγγύης για ένα (1) έτος αδιαλείπτως, οι οποίοι πα-
ραµένουν άνεργοι κατά το έτος αυτό, ο ΟΑΕΔ προτείνει
υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα
(30) ηµερών, θέση εργασίας στον ιδιωτικό τοµέα ή σε
φορείς αυτοδιοίκησης και του ευρύτερου δηµόσιου το-
µέα στο πλαίσιο «Ειδικού Προγράµµατος Εργασιακής Ε-
πανένταξης δικαιούχων του ΚΕΑ» την οποία οι δικαιού-
χοι αποδέχονται υποχρεωτικά επί ποινή αποκλεισµού α-
πό το πρόγραµµα. Η δοµή, οι όροι και οι προϋποθέσεις,
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καθώς και οι διαδικασίες για την εφαρµογή «Ειδικού
Προγράµµατος Εργασιακής Επανένταξης δικαιούχων
του ΚΕΑ» καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΑΡΣΗ ΑΚΡΑΙΩΝ ΑΔΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΤΟΥ 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 4387/2016

Άρθρο 25
Ελάχιστο εγγυηµένο εισόδηµα για τον µεµονωµένο 

συνταξιούχο στα 500 ευρώ και 700 ευρώ για το ζευγάρι

Από 1.1.2019 το ελάχιστο εγγυηµένο µηνιαίο εισόδη-
µα για µονοσυνταξιούχο οποιουδήποτε ασφαλιστικού
φορέα δεν µπορεί να υπολείπεται των 500 ευρώ και τα
700 ευρώ για ζευγάρι συνταξιούχων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Α-

σφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδε-
ται εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, καθορίζονται τα εισοδηµατικά κριτήρια και κάθε α-
ναγκαία λεπτοµέρεια.

Άρθρο 26
Κατάργηση της αδικίας για τις συντάξεις χηρείας

Το άρθρο 12 του ν. 4387/2016 (Α΄85) αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 12

1. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµέ-
νου, ο οποίος έχει πραγµατοποιήσει το χρόνο ασφάλι-
σης που απαιτείται για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου
δικαιώµατος ή ανικανότητας, δικαιούνται σύνταξη τα πα-
ρακάτω µέλη της οικογένειάς του:

Α. Ο επιζών σύζυγος.
Β. Τα νόµιµα τέκνα, τα νοµιµοποιηθέντα, τα αναγνωρι-

σθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξοµοιώνονται µε αυ-
τά, µε την προϋπόθεση ότι:

α) Είναι άγαµα και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έ-
τος της ηλικίας τους. Το όριο αυτό παρατείνεται µέχρι το
24ο έτος, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες α-
ναγνωρισµένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερι-
κού ή σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Κέ-
ντρα-Σχολές Επαγγελµατικής Κατάρτισης, ή

β) κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισµένου ή
συνταξιούχου είναι άγαµα και ανίκανα για κάθε βιοπορι-
στική εργασία, εφόσον η ανικανότητά τους επήλθε πριν
από την συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
Στην περίπτωση αυτή η σύνταξη εξακολουθεί να κατα-
βάλλεται και µετά τη συµπλήρωση του 24ου έτους της η-
λικίας τους.

Γ. Ο διαζευγµένος σύζυγος, σύµφωνα µε τις διατά-
ξεις που ισχύουν για τον επιζώντα σύζυγο και εφόσον
πληροί αθροιστικά και τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) ο πρώην σύζυγος, κατά τη στιγµή του θανάτου του,
να κατέβαλλε σε αυτόν ή να υποχρεούτο να του κατα-
βάλλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε µε δικαστική
απόφαση είτε µε µεταξύ τους σύµβαση,

β) να είχε συµπληρώσει δέκα (10) έτη έγγαµου βίου,
µέχρι τη λύση του γάµου µε αµετάκλητη δικαστική από-
φαση,

γ) το διαζύγιο να µην οφείλεται σε ισχυρό κλονισµό
της έγγαµης συµβίωσης υπαιτιότητας του αιτούντος τη
σύνταξη,

δ) το µέσο µηνιαίο ατοµικό φορολογητέο εισόδηµά
του να µην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού του επιδό-
µατος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερη-
λίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύµφωνα µε το
άρθρο 93 του παρόντος,
ε) να µην έχει τελεστεί άλλος γάµος ή σύµφωνο συµ-

βίωσης.
2. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούται σύνταξη αν ο θά-

νατος του συνταξιούχου ή ασφαλισµένου συζύγου ε-
πήλθε πριν από την πάροδο πέντε (5) ετών από την τέ-
λεση του γάµου, εκτός αν:

α) ο θάνατος οφείλεται σε ατύχηµα που προήλθε πρό-
δηλα και αναµφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας ή αν-
θρωποκτονία,

β) κατά τη διάρκεια του γάµου γεννήθηκε ή µε το γά-
µο νοµιµοποιήθηκε, αναγνωρίσθηκε ή υιοθετήθηκε τέ-
κνο,

γ) η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατά-
σταση εγκυµοσύνης, η οποία δεν διεκόπη και γεννήθηκε
ζων τέκνο,

δ) συντρέχει η περίπτωση ανασυστάσεως προϋπάρξα-
ντος γάµου, αρκεί οι τελεσθέντες γάµοι, δηλαδή ο αρχι-
κός και ο εξ ανασυστάσεως, κατά τη διάρκεια του οποίου
απεβίωσε ο σύζυγος, να έχουν διαρκέσει τουλάχιστον
πέντε (5) χρόνια συνολικά, και ο εξ ανασυστάσεως να
διήρκησε τουλάχιστον έξι (6) µήνες.

3. Το δικαίωµα της κατά µεταβίβαση σύνταξης των α-
νωτέρω δικαιούχων παύει να ισχύει:

α) µε το θάνατο του δικαιούχου,
β) µε την τέλεση γάµου του δικαιούχου ή σύναψη

συµφώνου συµβίωσης.
4. Α. Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων

υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που δικαιού-
ται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιµερίζε-
ται ως εξής:

α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό εβδοµήντα τοις
εκατό (70%) της σύνταξης. Εάν ο γάµος έλαβε χώρα µε-
τά την απονοµή της σύνταξης γήρατος του θανόντος,
αυτή περιορίζεται ως ακολούθως:

Αν η διαφορά ηλικίας µεταξύ του αποβιώσαντος και
του συζύγου του, αφαιρουµένου του διαστήµατος του
γάµου τους, είναι µεγαλύτερη από δέκα (10) έτη, η σύ-
νταξη του επιζώντος συζύγου, υφίσταται, για κάθε πλή-
ρες έτος διαφοράς, µείωση που καθορίζεται σε:

1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ο έτος.
2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος.
3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ο έτος.
4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος.
5% για τα έτη από το 36ο και άνω.
β) Για τον διαζευγµένο, εφόσον ο γάµος είχε διαρκέ-

σει δέκα (10) έτη έως τη λύση του µε αµετάκλητη δικα-
στική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χή-
ρος επιζών σύζυγος επιµερίζεται κατά εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) για χήρο και είκοσι πέντε τις εκατό
(25%) για διαζευγµένο. Για κάθε έτος εγγάµου βίου πέ-
ραν του δεκάτου (10ου) και µέχρι το τριακοστό πέµπτο
(35ο) έτος διάρκειας του γάµου, το ποσοστό σύνταξης
που δικαιούται ο χήρος µειώνεται κατά ένα τοις εκατό
(1%) στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά ένα τοις ε-
κατό (1%) στον διαζευγµένο. Προκειµένου περί έγγαµου
βίου που διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έ-
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ως τη λύση του κατά τα ανωτέρω, το ποσό σύνταξης που
δικαιούται ο χήρος επιµερίζεται κατά πενήντα τοις εκατό
(50%) στο χήρο και πενήντα τοις εκατό (50%) στον δια-
ζευγµένο. Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο, ο διαζευγ-
µένος δικαιούται το αυτό ποσοστό του διαζευγµένου,
κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χή-
ρος. Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων
διαζευγµένων το αναλογούν για τον διαζευγµένο κατά
τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης κύριας και επικουρι-
κής επιµερίζεται εξίσου µεταξύ αυτών.

γ) Για κάθε παιδί ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και
από τους δύο γονείς, το παραπάνω ποσοστό ανέρχεται
σε εβδοµήντα τοις εκατό (70%) της σύνταξης του θανό-
ντος, εκτός αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και
από τους δύο γονείς, οπότε το ποσοστό της δικαιούµε-
νης σύνταξης ανέρχεται σε σάραντα τοις εκατό (40%) α-
πό κάθε γονέα.
Στην περίπτωση δύο η περισσοτέρων παιδιών ορφα-

νών και από τους δύο γονείς ή δικαιούχων σύνταξης λό-
γω θανάτου χωρίς δικαίωµα σύνταξης στον επιζώντα
των συζύγων, το ποσοστό για κάθε παιδί ανέρχεται στο
σάραντα τοις εκατό (40%) ή στο τριάντα τοις εκατό
(30%) εάν δικαιούνται σύνταξη από κάθε γονέα

Β. Το συνολικό ποσό της κατά µεταβίβαση σύνταξης
του επιζώντος συζύγου και των τέκνων σε καµία περί-
πτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισµα των ποσο-
στών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης
του θανόντος περιορίζεται ισόποσα το ποσοστό των τέ-
κνων.

Γ. Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη κατα-
βάλλεται στον επιζώντα σύζυγο µειωµένη, σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος,
το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιµερίζεται
στα τέκνα. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέ-
σεις για χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου
στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται δεν
καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο.

5. α) Στον επιζώντα σύζυγο καταβάλλεται ολόκληρη η
σύνταξη για µία τριετία από την πρώτη του εποµένου
του θανάτου µήνα.

β) Μετά την πάροδο της τριετίας, αν ο επιζών εργάζε-
ται ή αυτοαπασχολείται ή λαµβάνει σύνταξη από οποια-
δήποτε πηγή, καταβάλλεται το πενήντα τοις εκατό
(50%) της σύνταξης.

γ) Εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ηµεροµηνία θανά-
του, είναι ανάπηρος σωµατικά ή πνευµατικά σε ποσοστό
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, λαµβάνει ολό-
κληρη τη σύνταξη, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η α-
ναπηρία του, ανεξαρτήτως άλλων προϋποθέσεων.

6. Κάθε διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά από τα ορι-
ζόµενα στο άρθρο αυτό καταργείται. 

7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται στις
περιπτώσεις που ο θάνατος επέρχεται µετά την έναρξη
ισχύος του ν. 4387/2016 (Α΄85) και οι εκκρεµούσες υπο-
θέσεις κρίνονται µε τις παρούσες διατάξεις.

Άρθρο 27
Μείωση της εισφοράς για περίθαλψη 
και της συµµετοχής στα φάρµακα

Από 1.1.2019 καταργείται η εισφορά έξι τοις εκατό
(6%) υγειονοµικής περίθαλψης η οποία επεβλήθη στις ε-
πικουρικές συντάξεις. Από την ίδια ηµεροµηνία η ισχύου-

σα συµµετοχή για τη χορήγηση φαρµάκων, µειώνεται
στο πενήντα τοις εκατό (50%) για εργαζόµενους και συ-
νταξιούχους των οποίων το µηνιαίο καθαρό εισόδηµα εί-
ναι µικρότερο ή ίσο των 700 ευρώ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΕΑ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Άρθρο 28
Αναβάθµιση του «Βοήθεια στο Σπίτι»

1. Η «Βοήθεια στο Σπίτι» αποτελεί την υπηρεσία παρο-
χής συστηµατικής κοινωνικής φροντίδας σε άτοµα µε α-
ναπηρία, χρόνια πάσχοντες, ηλικιωµένους, συνταξιού-
χους, οικονοµικά αδύναµους πάσχοντες συνανθρώπους
µας. 

2. Η «Βοήθεια στο Σπίτι» στο σύνολό της µε όλες τις
δοµές, το ανθρώπινο δυναµικό και τον τεχνολογικό εξο-
πλισµό, εντάσσεται στις κοινωφελείς επιχειρήσεις των
Δήµων ή στις κοινωνικές υπηρεσίες τους. 

3. Στο οργανογράµµα των Δήµων ή των κοινωφελών
επιχειρήσεων εντάσσονται όλες οι αναγκαίες ειδικότη-
τες και θέσεις εργασίας, επιπλέον των ήδη εργαζοµένων
που εντάσσονται σε προσωποπαγείς θέσεις, προκειµέ-
νου να προκηρυχθεί η κάλυψή τους. 

4. Οι πόροι για την λειτουργία της υπηρεσίας «Βοήθεια
στο Σπίτι» καταβάλλονται στους Δήµους ή στις κοινωφε-
λείς επιχειρήσεις τους, σύµφωνα µε τη δεύτερη παρά-
γραφο του άρθρου 64 του ν. 4277/2014 (Α΄ 156).

5. Το Υπουργείο Εργασίας ορίζει και στελεχώνει τη δι-
οικητική µονάδα προκειµένου να υποστηρίζει και να α-
ξιολογεί την λειτουργία του «Βοήθεια στο Σπίτι» για τη
διαρκή βελτίωσή του. 

6. Με απόφαση των Υπουργών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερι-
κών ύστερα από γνώµη της ΚΕΔΕ συντάσσεται Κανονι-
σµός για την υπηρεσία «Βοήθεια στο Σπίτι» µε τα κριτή-
ρια ένταξης όλων των συνανθρώπων µας που έχουν α-
νάγκη κοινωνική, νοσηλευτική, ιατρική φροντίδα και οι-
κιακή βοήθεια σε άτοµα που την έχουν ανάγκη είτε ζουν
µόνα είτε συνοικούν µε άλλους που δεν δύναται να τους
τις προσφέρουν. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε
θέµα σχετικό µε την εφαρµογή του άρθρου αυτού. 

Άρθρο 29
Καθολική παροχή διερµηνείας στην ελληνική 

νοηµατική γλώσσα σε κωφούς και βαρήκοους πολίτες

1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνι-
κού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) παρέχεται διερµηνεία στην ελληνική νοηµα-
τική γλώσσα σε κωφούς και βαρήκοους για την αυτόνο-
µη εξυπηρέτησή τους µε τις υπηρεσίες υγείας και ιατρο-
φαρµακευτικής περίθαλψης όλων των βαθµίδων. Για τον
σκοπό αυτό ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. υπογράφει σύµβαση µε την Ο-
µοσπονδία Κωφών Ελλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.), στην οποία, βά-
σει του άρθρου 15 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), έχει ανατε-
θεί η εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων παροχής
διερµηνείας στη νοηµατική γλώσσα. 

2. Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έ-
ρευνας και Θρησκευµάτων εγγράφεται κατ’ έτος ειδικό
ποσό για την παροχή διερµηνείας στη νοηµατική γλώσ-
σα σε: α) κωφούς και βαρήκοους µαθητές και φοιτητές
προκειµένου να διασφαλιστεί η πλήρης και ισότιµη συµ-
µετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στη σχο-
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λική ζωή εν γένει σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης
(προσχολική αγωγή, πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και
τριτοβάθµια εκπαίδευση), β) κωφούς και βαρήκοους γο-
νείς προκειµένου να διασφαλιστεί αφενός η απρόσκο-
πτη επικοινωνία τους µε το εκπαιδευτικό προσωπικό των
εκπαιδευτικών µονάδων προσχολικής αγωγής, πρωτο-
βάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, αφετέρου η
συµµετοχή στις αποφάσεις που λαµβάνονται από αυτές.
Για το σκοπό αυτόν υπογράφεται σύµβαση µε την Οµο-
σπονδία Κωφών Ελλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.), στην οποία, βάσει
του άρθρου 15 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), έχει ανατεθεί η
εκπόνηση και εφαρµογή προγραµµάτων παροχής διερ-
µηνείας στη νοηµατική γλώσσα. 

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ενιαί-
ου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) παρέχεται
διερµηνεία στην ελληνική νοηµατική γλώσσα σε κωφούς
και βαρήκοους ασφαλισµένους για την αυτόνοµη εξυπη-
ρέτησή τους µε τις υπηρεσίες των Κέντρων Πιστοποίη-
σης της Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και του ασφαλιστικού συ-
στήµατος της χώρας εν γένει. Για το σκοπό αυτόν εγ-
γράφεται κατ’ έτος ειδικό ποσό στον προϋπολογισµό
του ΕΚΦΑ και υπογράφεται σύµβαση µε την Οµοσπονδία
Κωφών Ελλάδας (ΟΜ.Κ.Ε.), στην οποία, βάσει του άρ-
θρου 15 του ν. 3106/2003 (Α΄ 30), έχει ανατεθεί η εκπό-
νηση και εφαρµογή προγραµµάτων παροχής διερµηνεί-
ας στη νοηµατική γλώσσα. 

Άρθρο 30
Μέτρα στήριξης των ατόµων µε αναπηρία 

και των οικογενειών τους

1. Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα
επτά τοις εκατό (67%), ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπη-
ρίας, και οι οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε
άτοµα µε βαριά αναπηρία, απαλλάσσονται από την Ειδι-
κή Εισφορά Αλληλεγγύης από την 1.1.2019.

2. Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα
επτά τοις εκατό (67%), ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπη-
ρίας, και οι οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε
άτοµα µε βαριά αναπηρία, απαλλάσσονται από τον Ενι-
αίο Φόρο Ακινήτων Ιδιοκτησίας (ΕΝΦΙΑ) για ακίνητη πε-
ριουσία αντικειµενικής αξίας έως 300.000 ευρώ.

3. Τα αναπηρικά επιδόµατα εξαιρούνται πλήρως από
την υποχρέωση αναγραφής και δήλωσής τους ως εισό-
δηµα, φορολογητέο ή αφορολόγητο, δεδοµένου ότι η
χορήγησή τους αφορά στην κάλυψη των πρόσθετων α-
ναγκών που επιφέρει η αναπηρία.

4. Άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα
επτά τοις εκατό (67%), ανεξαρτήτως κατηγορίας αναπη-
ρίας απαλλάσσονται από τα τεκµήρια εισοδήµατος. 

5. Το άρθρο 18 «Μειώσεις φόρου για ιατρικές δαπά-
νες» του ν. 4172/2013 (Α΄167) τίθεται σε ισχύ από το
φορολογικό έτος που ξεκινάει την 1.1.2019 και εφαρµό-
ζεται σε άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό
(67%) και άνω και σε γονείς ή κηδεµόνες που βαρύνο-
νται φορολογικά µε άτοµα µε βαριά αναπηρία.

6. Ο συντελεστής φορολογίας για τις ατοµικές επιχει-
ρήσεις ατόµων µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις
εκατό (67%) και άνω είναι µειωµένος κατά πέντε (5) πο-
σοστιαίες µονάδες σε σχέση µε τον ισχύοντα. 

Άρθρο 31
Μέτρα κοινωνικής προστασίας και ένταξης 
των ατόµων µε αναπηρία στην εργασία

1. Καταργείται από την ελληνική νοµοθεσία ο χαρα-
κτηρισµός «ανίκανος προς εργασία» ή «ανίκανος προς
πάσα εργασία» ή «ανίκανος προς βιοποριστική εργασία»
ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση µε την ίδια σηµασία που
οδηγεί σε διάκριση σε βάρος των ατόµων µε αναπηρία. 

2. Οι εργαζόµενοι µε ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά
τοις εκατό (67%) και άνω, ανεξαρτήτως κατηγορίας ανα-
πηρίας, είτε είναι µισθωτοί είτε αυτοαπασχολούµενοι εί-
τε ασκούν επιχειρηµατική δραστηριότητα, συνεχίζουν
να λαµβάνουν επίδοµα αναπηρίας ταυτόχρονα µε την α-
µοιβή από την εργασία τους. 

Άρθρο 32
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις για Άτοµα µε Αναπηρία

1. Τα άτοµα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον πενή-
ντα τοις εκατό (50%) που συνταξιοδοτούνται, λαµβά-
νουν το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης.

2. Τα όρια του ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος συ-
νταξιούχων όπως ορίζονται στο άρθρο 25 του παρόντος
νόµου, προσαυξάνονται κατά είκοσι τοις εκατό (20%) για
δικαιούχους σύνταξης αναπηρίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Άρθρο 33
Αλλαγή σύνθεσης και τρόπου διορισµού 

του Εποπτικού Συµβουλίου της 
Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

1. H παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Εποπτικό Συµβούλιο αποτελείται από πέντε (5)
µέλη που διορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του µο-
ναδικού µετόχου µετά από απόφαση της Διάσκεψη των
Προέδρων της Βουλής που εκδίδεται µε οµοφωνία ή µε
πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των µελών
της.»

2. H παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«6. Το Εποπτικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν
τουλάχιστον τέσσερα (4) µέλη αυτού είναι παρόντα. Κά-
θε µέλος του Εποπτικού Συµβουλίου έχει µία (1) ψήφο.
Οι αποφάσεις του Εποπτικού Συµβουλίου θα λαµβάνο-
νται κατόπιν θετικής ψήφου τουλάχιστον τεσσάρων (4)
µελών. Σε περίπτωση που η θέση ενός ή περισσοτέρων
µελών του Εποπτικού Συµβουλίου κενωθεί λόγω θανά-
του, παραίτησης ή απώλειας της ιδιότητας του µέλους
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, τα υπόλοιπα µέλη συνεχί-
ζουν προσωρινά να ασκούν τις αρµοδιότητες του Επο-
πτικού Συµβουλίου, υπό τον όρο ότι τουλάχιστον δύο (2)
µέλη συµµετέχουν στη συνεδρίαση του Εποπτικού Συµ-
βουλίου. Η κενή θέση κάθε µέλους του Εποπτικού Συµ-
βουλίου πρέπει να πληρούται εντός ενενήντα (90) ηµε-
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ρών µε το διορισµό νέου µέλους, σύµφωνα µε τη διαδι-
κασία που περιγράφεται στο παρόν άρθρο και µέχρι τη
λήξη της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται.»

Άρθρο 34
Κατάργηση της απόφασης παραχώρησης 

ακινήτων στην Ελληνική Εταιρεία 
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.

Καταργείται από τη δηµοσίευσή τους σε Φύλλα Εφη-
µερίδας της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθµ. 86/19.6.2018
(Β΄2317) απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικο-
νοµικής Πολιτικής και η υπ’ αριθµ. ΥΠΟΙΚ 0004586 ΕΞ
2018/19.6.2018 (Β΄2320) απόφαση του Υπουργού Οικο-
νοµικών, µε τις οποίες µεταβιβάστηκαν στην «Εταιρεία
Ακινήτων του Δηµοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), θυγατρική
της «Ελληνικής Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας»
Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ Α.Ε.), 10.119 ακίνητα κυριότητας Ελληνι-
κού Δηµοσίου συνολικού εµβαδού γης 511.357,451 τ.µ.
και συνολικής δοµηµένης επιφάνειας 22.601 τ.µ., όπως
αυτά εξειδικεύονται µε Κωδικό Αριθµό Εθνικού Κτηµατο-
λογίου (ΚΑΕΚ) στο σχετικό παράρτηµα της ως άνω από-
φασης του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολι-
τικής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άρθρο 35
Επαναφορά του µειωµένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα νη-
σιά και συγκρότηση διακοµµατικής επιτροπής για τη 

µελέτη µόνιµων µέτρων στήριξης 
όλων των νησιών της χώρας

1.Από την 1.1.2019 παύει η ισχύς των διατάξεων
της παρ. 6Α του άρθρου 21 του ν. 2859/2001, όπως αυτή
προστέθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 52 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94) και οι διατάξεις της παρ.1δ του άρ-
θρου 1 του ν. 4334/2015 (Α΄ 80), όπως αυτή αντικατα-
στάθηκε µε την παρ. 3 της υποπαραγράφου Δ.2. του άρ-
θρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εµπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που δη-
µοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως συγκρο-
τείται, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µηνός
από την έναρξη ισχύος του παρόντος, µη αµειβόµενη ε-
πιτροπή εργασίας µε σκοπό τη µελέτη µόνιµων µέτρων
στήριξης των νησιών σε εφαρµογή της επιταγής του Συ-
ντάγµατος (άρθρο 101).
Στην επιτροπή συµµετέχουν τρείς (3) εκπρόσωποι του

Υπουργείου Οικονοµικών, δύο (2) του Υπουργείου Εµπο-
ρικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και από ένας
(1) εκπρόσωπος:
α) των Κοµµάτων που εκπροσωπούνται στο Εθνικό

Κοινοβούλιο, 
β) της καθεµίας από τις Περιφέρειες των νησιωτικών

περιοχών,
γ) των Περιφερειακών Ενώσεων Δήµων (ΠΕΔ) και των

Επιµελητήριων των νησιών. 
Στην επιτροπή προεδρεύει ο Γενικός Γραµµατέας Οι-

κονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών και υ-
ποβάλλει το πόρισµά της προς την Κυβέρνηση και τη
Βουλή εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) µηνών,
από τη συγκρότησή της.

Η επιτροπή, προκειµένου να διευκολυνθεί το έργο της,
µπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις της ειδικούς επιστή-
µονες, εκπροσώπους φορέων ή υπηρεσιών.
Με την κοινή υπουργική απόφαση συγκρότησης της ε-

πιτροπής εργασίας καθορίζονται και όλες οι λεπτοµέρει-
ες για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής.

Άρθρο 36
Επέκταση του Μεταφορικού Ισοδύναµου 

σε όλα τα νησιά, χωρίς εξαιρέσεις

Το µέτρο του Μεταφορικού Ισοδύναµου (Μ.Ι.) όπως θε-
σµοθετήθηκε µε τις διατάξεις του ν. 4551/2018 (Α΄ 116),
τίθεται από την 1.1.2019 σε πλήρη εφαρµογή για όλα τα
νησιά της επικράτειας χωρίς εξαιρέσεις. Το τελευταίο ε-
δάφιο του άρθρου 10 του ν. 4551/2018 καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α΄ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Άρθρο 37
Παράταση προστασίας α΄ κατοικίας 
από τους µαζικούς πλειστηριασµούς

1. Η ισχύς όλων των διατάξεων του ν. 3869/2010
(Α΄130), όπως ισχύουν σήµερα για τα υπερχρεωµένα
νοικοκυριά, παρατείνεται έως τις 31.12.2019.

2.α. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και µέχρι
τις 31.12.2020 απαγορεύονται οι πλειστηριασµοί ακινή-
των οφειλετών, που χρησιµεύουν ως κύρια κατοικία
τους, δηλωθείσα ως τέτοια στην τελευταία δήλωση φό-
ρου εισοδήµατός τους, εφόσον η αντικειµενική αξία του
ακινήτου δεν υπερβαίνει τις διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
της υποπαραγράφου 1β. 
Το παρόν άρθρο δεν καταλαµβάνει τις οφειλές που

προέκυψαν από αδικοπραξία που διαπράχθηκε µε δόλο,
από διοικητικά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές.
β. Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εµπίπτουν οι ο-

φειλέτες που πληρούν τις ακόλουθες σωρευτικές προϋ-
ποθέσεις: 
βα) το ετήσιο δηλωθέν οικογενειακό τους εισόδηµά, ό-

πως διαµορφώνεται κατόπιν της αφαίρεσης των κρατή-
σεων υπέρ των ασφαλιστικών ταµείων, του φόρου εισο-
δήµατος και της εισφοράς αλληλεγγύης, είναι µικρότερο
ή ίσο των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ για άγαµο
και είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) ευρώ για έγγαµο προ-
σαυξηµένο κατά πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ για κάθε έ-
να από τα δύο πρώτα τέκνα της οικογένειας, 
ββ) η συνολική αξία της οικογενειακής κινητής και ακί-

νητης περιουσίας τους είναι µικρότερη ή ίση των διακο-
σίων εβδοµήντα χιλιάδων (270.000) ευρώ και εξ αυτής
το σύνολο των καταθέσεων και κινητών αξιών στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό την 20ή Νοεµβρίου 2017, δεν υ-
περβαίνει τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, εξαι-
ρουµένων περιοδικών παροχών από συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά προγράµµατα. 
Ειδικά για: 
1)οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και

περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις άρθρου 11 του
ν. 4172/2013,

2) άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω και 

3) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπη-
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ρία 67% και άνω, όπως αυτά ανωτέρω προσδιορίζονται,
κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4172/2013
(Α΄167), τα παραπάνω όρια των σωρευτικών προϋποθέ-
σεων προσαυξάνονται έκαστο κατά ποσοστό δέκα τοις
εκατό (10%). 

3.α. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του πλειστηρια-
σµού οι οφειλέτες έχουν υποχρέωση υποβολής στον δα-
νειστή µε κάθε πρόσφορο µέσο υπεύθυνης δήλωσης του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
13 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67), στην οποία αναγράφονται
τα πλήρη στοιχεία του οφειλέτη, λεπτοµερή και επικαι-
ροποιηµένα στοιχεία επικοινωνίας, περιγραφή της πλή-
ρωσης των παραπάνω προϋποθέσεων και λεπτοµερής α-
ναγραφή των κινήσεων λογαριασµού που ξεπερνούν το
ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ τους τελευταίους είκοσι
τέσσερις (24) µήνες πριν την υποβολή της υπεύθυνης
δήλωσης. Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης
της παρούσας υποπαραγράφου µέχρι τις 31.3.2019, ή ε-
ντός δύο (2) µηνών από την επίδοση επιταγής προς ε-
κτέλεση, αίρεται για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη
συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού. 
β. Ο δανειστής κατά τη διάρκεια απαγόρευσης του

πλειστηριασµού µπορεί να καλεί τον οφειλέτη να προ-
σκοµίσει: βα) αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας για ακίνητα
που έχουν αποκτηθεί µετά την 1.1.2010 και φύλλο υπο-
λογισµού αξίας ακινήτου για ακίνητα που έχουν αποκτη-
θεί πριν την 1.1.2010, ββ) βεβαίωση συγκριτικών στοιχεί-
ων της αρµόδιας φορολογικής αρχής µε αναφορά επί
του ποσού του ακινήτου για ακίνητα εκτός του αντικειµε-
νικούπροσδιορισµού, βγ) αντίγραφο τελευταίων δηλώ-
σεων Ε1 και Ε9 και βδ) αποδεικτικό έγγραφο βεβαίας
χρονολογίας µε ηµεροµηνία έως την 31η.12.2018 σχετι-
κά µε το ύψος των καταθέσεων και των κινητών αξιών
και, όπου απαιτούνται, βε) βεβαίωση ανεργίας από τον
ΟΑΕΔ είτε αντίγραφο της επικαιροποιη�ένης κάρτας α-
νεργίας από τον ΟΑΕΔ, βστ) πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης, βζ) πιστοποιητικό Πρωτοβάθµιας ή
Δευτεροβάθµιας Επιτροπής για την πιστοποίηση της α-
ναπηρίας και του ποσοστού της (Νοµαρχιακές Υγειονο-
µικές Επιτροπές, Υγειονοµικές Επιτροπές Ασφαλιστικών
Ταµείων, Υγειονοµικές Επιτροπές Ενόπλων Δυνάµεων,
Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας).
Σε περίπτωση µη προσκόµισης από τον οφειλέτη των

ανωτέρω εντός ενός (1) µηνός από την κοινοποίηση του
αιτήµατος µε απόδειξη, αίρεται για τον συγκεκριµένο ο-
φειλέτη και τη συγκεκριµένη οφειλή η απαγόρευση πλει-
στηριασµού. 

4. Κατά τη διάρκεια απαγόρευσης πλειστηριασµού, οι
οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δα-
νειστές µηνιαίως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του
καθαρού µηνιαίου εισοδήµατός τους, εφόσον το ετήσιο
οικογενειακό εισόδηµα δεν ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιά-
δες (15.000) ευρώ. Εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισό-
δηµα ξεπερνά τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ, οι
οφειλέτες υποχρεούνται να καταβάλουν προς τους δα-
νειστές µηνιαίως ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) στο
ποσό µέχρι τις δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και πο-
σοστό είκοσι τοις εκατό (20%) στο υπερβάλλον εισόδη-
µα. 
Ειδικά για: 
i) οικογένειες που βαρύνονται φορολογικά µε τρία και

περισσότερα τέκνα κατά τις διατάξεις του άρθρου 11
του ν. 4172/2013 (Α΄167), 

ii) άτοµα µε αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%)
και άνω, και 

iii) όσους βαρύνονται φορολογικά µε άτοµα µε αναπη-
ρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, όπως αυτά α-
νωτέρω προσδιορίζονται, κατά τις διατάξεις του άρθρου
11 του ν. 4172/2013 (Α΄167), το όριο του ετήσιου οικογε-
νειακού εισοδήµατος των προηγούµενων εδαφίων της
παρούσας παραγράφου είναι είκοσι χιλιάδες (20.000)
ευρώ. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, το
ετήσιο οικογενειακό εισόδηµα υπολογίζεται κατά την
περίπτωση βα΄ της υποπαραγράφου 1β του παρόντος
άρθρου. 
Για τους οφειλέτες που δεν εµπίπτουν στις διατάξεις

του άρθρου 2 παρ. Β1 του ν. 4161/2013 (Α΄ 143) το κατά
τα ανωτέρω υπολογιζόµενο ποσό δεν µπορεί να είναι µι-
κρότερο του είκοσι τοις εκατό (20%) της τελευταίας ε-
νήµερης δόσης. Οι καταβολές κατά την περίοδο απαγό-
ρευσης πλειστηριασµού αφαιρούνται από το ανεξόφλη-
το υπόλοιπο και καταλογίζονται σύµφωνα µε το άρθρο
423 του Αστικού Κώδικα. Ειδικά για τους οφειλέτες µε
µηδενικό εισόδηµα ή εισόδηµα που ισούται µέχρι του πο-
σού του επιδόµατος ανεργίας, παρέχεται η δυνατότητα
µηδενικών καταβολών. 
Σε περίπτωση ύπαρξης περισσοτέρων του ενός δανει-

στών, η ανωτέρω οριζόµενη µηνιαία καταβολή κατανέµε-
ται συµµέτρως σύµφωνα µε το ανεξόφλητο υπόλοιπο
της κάθε οφειλής. 
Σε περίπτωση µη τήρησης της υποχρέωσης της παρού-

σας παραγράφου για τρεις (3) µήνες συνολικά, αίρεται
για τον συγκεκριµένο οφειλέτη και τη συγκεκριµένη ο-
φειλή η απαγόρευση πλειστηριασµού. 

5. Κατά τη διάρκεια της απαγόρευσης πλειστηριασµού
της παραγράφου 1 και εφόσον η απαγόρευση δεν έχει
αρθεί για τον πρωτοφειλέτη ως προς τη συγκεκριµένη ο-
φειλή, απαγορεύεται ο πλειστηριασµός ακινήτων των
εγγυητών για τις συγκεκριµένες οφειλές.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Οικονοµίας και Ανάπτυξης, που δηµοσιεύεται σε απο-
κλειστική προθεσµία ενός (1) µηνός από την ισχύ αυτής
της διάταξης καθορίζονται και όλες οι λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του άρθρου αυτού.

Άρθρο 38
Εφαρµογή αυξηµένων µέτρων δέουσας επιµέλειας 
σε υπερθεµατιστές πλειστηριασµών µεγάλης αξίας

Στο άρθρο 16 του ν. 4557/2018 (Α΄139) προστίθεται
παράγραφος 6 ως εξής: 

«6. Οι υπερθεµατιστές πλειστηριασµών µεγάλης α-
ξίας, ήτοι όταν η αξία του πλειστηριάσµατος ανέρχεται
σε τουλάχιστον πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, υποβά-
λουν στον επισπεύδοντα τον πλειστηριασµό συµβολαιο-
γράφο, εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από τον πλει-
στηριασµό, δήλωση στην οποία θα εκθέτουν την πηγή
προέλευσης του χρηµατικού ποσού που αντιστοιχεί στο
πλειστηρίασµα, καθώς και σχετικά αποδεικτικά στοιχεία
πλέον των στοιχείων που τηρούνται στο πλαίσιο εφαρ-
µογής των µέτρων συνήθους δέουσας επιµέλειας του
άρθρου 13. Αν ο υπερθεµατιστής δεν υποβάλει εµπροθέ-
σµως τη δήλωση, η κατακύρωση σε αυτόν ανατρέπεται
και ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 5 του άρ-
θρο 965 του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, κάθε δε επό-
µενος πλειοδότης έχει αντίστοιχη υποχρέωση υποβολής
όµοιας δήλωσης εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών α-
πό την κατακύρωση ή τον αναπλειστηριασµό. Έως την
1.1.2019 συστήνεται και τηρείται «ηλεκτρονικό µητρώο
υπερθεµατιστών πλειστηριασµών µεγάλης αξίας από
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την Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων». Στο αρχείο
καταχωρίζονται µε ευθύνη του επισπεύδοντα τον πλει-
στηριασµό συµβολαιογράφο, εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την παραλαβή τους από τον υπερθεµα-
τιστή, τα στοιχεία της δήλωσης των υπόχρεων υπερθε-
µατιστών πλειστηριασµών µεγάλης αξίας µαζί µε ψηφια-
κά αντίγραφα αυτής, µε στόχο το να αποτελέσουν δεξα-
µενή ελέγχου εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος
νόµου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµά-
των, ύστερα από κοινή εισήγηση της Ανεξάρτητης Αρχής
Δηµοσίων Εσόδων και της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριό-
τητες, καθορίζονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τις δια-
δικασίες υποβολής των δηλώσεων, οι αρµόδιες υπηρε-
σίες επεξεργασίας και ελέγχου των δηλώσεων, ο τρό-
πος συνεργασίας µε αντίστοιχες υπηρεσίες ή φορείς του
εσωτερικού ή του εξωτερικού, τα πρόστιµα ανακριβούς
δήλωσης από τους υπερθεµατιστές ή µη υποβολής δή-
λωσης από τον αρµόδιο υπάλληλο του πλειστηριασµού
στην Ανεξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Εσόδων, καθώς και οι
διαδικασίες και τεχνικές λεπτοµέρειες για την εφαρµογή
των ανωτέρω µέτρων.»

Άρθρο 39
Βιώσιµη και οριστική ρύθµιση υφιστάµενων

ληξιπρόθεσµων οφειλών φυσικών και νοµικών 
προσώπων προς τη Φορολογική Διοίκηση 

και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
έως εκατόν είκοσι δόσεις µε προκαταβολή 5%

Σε φυσικά και νοµικά πρόσωπα που έχουν ληξιπρόθε-
σµες βεβαιωµένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκη-
ση και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες
δεν έχουν υπαχθεί στις προβλεπόµενες από το
ν. 4469/2017 (Α΄62) διαδικασίες του εξωδικαστικού συµ-
βιβασµού αλλά ούτε στην ειδική διαδικασία διµερούς
ρύθµισης της παραγράφου 21 του άρθρου 15 του ίδιου
νόµου, δίνεται η δυνατότητα εξόφλησής τους σε εκατόν
είκοσι (120) µηνιαίες καταβολές εφόσον οι οφειλές έ-
χουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως και την ηµεροµηνία
κατάθεσης του παρόντος στη Βουλή. Από την οφειλή εκ-
πίπτουν όλες οι προσαυξήσεις και τα πρόστιµα εκτός αυ-
τών που αφορούν παραβάσεις του Τελωνειακού Κώδικα
περί λαθρεµπορίας και του Κώδικα Φορολογικής Απεικό-
νισης Συναλλαγών και το ποσό που αποµένει επιβαρύνε-
ται µε τόκους από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος της
ρύθµισης. Η ένταξη στη ρύθµιση του παρόντος άρθρου
έχει ως προϋπόθεση την προκαταβολή πέντε τοις εκατό
(5%) του ως άνω ποσού που καταβάλλεται έως το τέλος
του µήνα εντός του οποίου πραγµατοποιείται η υποβολή
της αίτησης υπαγωγής. Η ρύθµιση αίρεται σε περίπτωση
µη εµπρόθεσµης καταβολής πλέον της µιας δόσης. Σε ό-
σα πρόσωπα απωλέσουν τη ρύθµιση χορηγείται η δυνα-
τότητα επανένταξης µε νέα αίτηση και νέα προκαταβολή
πέντε τοις εκατό (5%). Οι οφειλέτες δύνανται να εντα-
χθούν ή και να επανενταχθούν στη ρύθµιση οποτεδήπο-
τε αλλά µε υπολογισµό των τόκων από την ηµεροµηνία
που θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων ένταξης.
Στη ρύθµιση του άρθρου αυτού εντάσσονται ή και επανε-
ντάσσονται οφειλές µέχρι πεντακόσιες χιλιάδες

(500.000) ευρώ που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες µέ-
χρι την ηµεροµηνία κατάθεσης του παρόντος νόµου. Μα-
ζί µε την προκαταβολή καταβάλλεται και το ποσό των ο-
φειλών που τυχόν και υπερβαίνει τις πεντακόσιες χιλιά-
δες (500.000) ευρώ. Το ύψος της κατώτατης δόσης ορί-
ζεται σε πενήντα (50) ευρώ. Με κοινή απόφαση του Υ-
πουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνι-
κής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Οικονοµικών εξειδι-
κεύονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος υπολογι-
σµού των δόσεων, καθώς και άλλο κάθε άλλο ειδικότερο
θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 40

Οι διατάξεις του νόµου αυτού ισχύουν από τη δηµοσί-
ευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν
άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις αυτού. 

Oι Προτείνοντες Βουλευτές

Φώφη Γεννηµατά 
Γιώργος Αρβανιτίδης 
Ευάγγελος Βενιζέλος 
Λεωνίδας Γρηγοράκος 
Αθανάσιος Θεοχαρόπουλος 
Αχµέτ Ιλχάν 
Γεώργιος Δηµήτριος Καράς
Βασίλειος Κεγκέρογλου 
Χαρά Κεφαλίδου 
Γιάννης Κουτσούκος 
Δηµήτρης Κρεµαστινός 
Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος 
Δηµήτρης Κωνσταντόπουλος 
Ανδρέας Λοβέρδος  
Ιωάννης Μανιάτης 
Κωνσταντίνος  
Θεόδωρος Παπαθεοδώρου 
Κώστας Σκανδαλίδης
Μιχάλης Τζελέπης 
Εύη Χριστοφιλοπούλου
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