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ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2018 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ 2018-2019 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

 
1.  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Νόμο 4172 του 2013 (Α΄167) και τις μετέπειτα Υπουργικές Αποφάσεις 

που βρίσκονται σε ισχύ, 
2.  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Νόμο 4446 του 2016 (240 Α’) και την υπουργική απόφαση 1445/27-4-

2017 που βρίσκονται σε ισχύ, 
3.  Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον Νόμο 4354 του 2015 (Α΄176) Κεφ. Β΄, τον Νόμο 3429/2014 (Α΄314) Κεφ. 

Α΄ και τις μετέπειτα Υπουργικές Αποφάσεις που βρίσκονται σε ισχύ, 
 

ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

 
 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ 
 

Άρθρο 1 
Φορολογία Φυσικών Προσώπων 

1.  Φορολογητέο εισόδημα για τα φυσικά πρόσωπα είναι το εισόδημα που απομένει μετά την 
αφαίρεση των δαπανών που εκπίπτουν από το ακαθάριστο εισόδημα. 

2.  Ο Κ.Φ.Ε. δεν διακρίνει κατηγορίες ακαθάριστων εισοδημάτων. Το εισόδημα εκ του οποίου 
αφαιρούνται οι δαπάνες που εκπίπτουν αποτελείται από: 
(α)  εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, 
(β)  εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, 
(γ)  εισόδημα από κεφάλαιο, και 
(δ)  εισόδημα από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου. 

3.  Οι δαπάνες που εκπίπτουν για τα φυσικά πρόσωπα διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
(α)  δαπάνες για ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης, 
(β)  δαπάνες που αφορούν ΔΕΚΟ και Δημόσιες Υπηρεσίες, 
(γ)  δαπάνες που αποτελούν δωρεές πάσης φύσεως προς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικές 

οντότητες, 
(δ)  δαπάνες που αφορούν μεταφορές από και προς τον εργασιακό χώρο. 

4.  Το φορολογητέο εισόδημα υποβάλλεται σε φόρο σύμφωνα με τις κλίμακες του πίνακα 1 στο 
Παράρτημα.  

5.  Αναστέλλεται η βεβαίωση Φόρου Πολυτελούς Διαβίωσης για το οικονομικό έτος 2018. 
6.  Οι εκπτώσεις της παραγράφου 3, κι ιδίως του εδαφίου (α), εφαρμόζονται αναλογικά και στα 

προστατευόμενα από τα φυσικά πρόσωπα τέκνα ή άλλα μέλη της οικογένειας. 
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Άρθρο 2 
Φορολογία Νομικών Προσώπων & Νομικών Οντοτήτων 

1.  Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων επιβάλλεται ετησίως στα 
καθαρά κέρδη που καταγράφουν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες. 

2.  Οι συντελεστές φορολόγησης των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων καθορίζονται ως 
ακολούθως: 
(α)  25% επί των καθαρών κερδών στις Ομόρρυθμες, στις Ετερόρρυθμες εταιρείες, στους 

Συνεταιρισμούς, στις Κοινοπραξίες και στις αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες, είτε 
αυτές κατέχουν βιβλία Β’, είτε Γ’ κατηγορίας.  

(β)  26% επί των καθαρών κερδών στις Ανώνυμες εταιρείες, εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης 
και Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής εταιρείας. 

 
Άρθρο 3 

Εισφορά Αλληλεγγύης 
1.  Καταργείται πάσης φύσεως εισφορά, φόρος, ή τέλος που αφορά αλληλεγγύη ή παρόμοιο σκοπό 

κι έχει ψηφισθεί έως 31.12.2017.  
2.  Θεσπίζεται από 01.01.2018 Τακτική Εισφορά Αλληλεγγύης για φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα 

και νομικές οντότητες σύμφωνα με τις κλίμακες του πίνακα 2 στο Παράρτημα. 
 

Άρθρο 4 
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

1.  Οι ισχύοντες συντελεστές ΦΠΑ από 01.01.2018 είναι 22%, 11% και ο υπερμειωμένος 5%. 
2.  Από 01.01.2018 καταργείται ο μειωμένος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας σε όσα νησιά 

του Αιγαίου εφαρμοζόταν κι εναρμονίζεται με αυτόν της υπόλοιπης επικράτειας. 
 

Άρθρο 5 
Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου 

1.  Αίρεται πάσα ελάφρυνση ή απαλλαγή από φόρους ή τέλη που αφορούν τα εισοδήματα των 
Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται σε φορολόγηση βάσει των 
κλιμάκων που εφαρμόζονται για τα ΝΠΔΔ. 

2.  Αίρεται πάσα ελάφρυνση ή απαλλαγή από φόρους ή τέλη που αφορούν την ακίνητη περιουσία 
των Εκκλησιαστικών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και υπάγονται σε φορολόγηση βάσει 
των κλιμάκων που εφαρμόζονται για τα ΝΠΔΔ. 

3.  Στην καταβολή εισφοράς αλληλεγγύης όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 υποχρεούνται και τα 
Εκκλησιαστικά Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 

 
Άρθρο 6 

Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 
1.  Έχοντας υπ’ όψιν την από 20.01.2016 ΠΟΛ. 1009 και τις κείμενες σε αυτή διατάξεις, 

αναπροσαρμόζονται οι τιμές του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας 
αξίας των εντός σχεδίου πόλης ή ορίων οικισμού ακινήτων.  

2.  Οι τιμές ζώνης παρατίθενται στο Παράρτημα, Πίνακας 3. 
3.  Οι συντελεστές εμπορικότητας παραμένουν όπως ορίζουν οι ισχύουσες διατάξεις. 
 

Άρθρο 7 
Φόρος Κρυπτονομισμάτων 

1.  Τα κέρδη από αγορά ή πώληση αποδεικτικών εγγράφων με τη διαμεσολάβηση τρίτων ιδιωτών 
(εξόρυξη) για διαπροσωπικές μεταφορές αξίας, εάν συντάσσονται ηλεκτρονικά με βάση 
κρυπτογραφικό πρωτόκολλο χωρίς τη μεσολάβηση κεντρικού τραπεζικού ιδρύματος ή κρατικής 
αρχής (κρυπτονομίσματα φορολογούνται με συντελεστή 15%). 

2.  Ο φόρος αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, 
συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών ιδρυμάτων. 
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3.  Η κατοχή, διατήρηση και δημιουργία (εξόρυξη) των κρυπτονομισμάτων της παραγράφου 1 
φορολογείται ετησίως με 5% επί της αξίας αυτών σε ευρώ (€).  

4. Η αξία προσδιορίζεται με βάση την μέση ισοτιμία του προηγούμενου λογιστικού έτους με το 
ευρώ για κάθε κρυπτονόμισμα ξεχωριστά.  

5. Ο κάτοχος οφείλει να αιτιολογήσει την προέλευση των κρυπτονομισμάτων στην φορολογική του 
δήλωση, σε ειδικό πίνακα, του οποίου η μορφή ορίζεται ετησίως με υπουργική απόφαση.  

6. Στον ειδικό πίνακα περιλαμβάνεται αναγκαία πλαίσιο για τη δήλωση εσόδων από την πώληση 
κρυπτονομισμάτων. 

7.  Η κατοχή, διατήρηση και δημιουργία κρυπτονομισμάτων, καθώς και τα εισοδήματα από 
κρυπτονομίσματα φορολογούνται με συντελεστή 75% από το επόμενο λογιστικό έτος, εάν ο 
κάτοχός τους δεν τα συμπεριλάβει εγκύρως στη φορολογική δήλωση του τρέχοντος, ή εάν δεν 
αιτιολογήσει εγκύρως ή αιτιολογήσει πλημμελώς την προέλευσή τους. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 

ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 
 

Άρθρο 8 
Υποχρέωση εγκατάστασης 

1.  Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται στην πώληση ή μεταπώληση κινητών ή την παροχή υπηρεσιών 
κι όλα τα νομικά πρόσωπα που έχουν εγγραφεί στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο υποχρεούται να 
εγκαταστήσουν τερματικό μηχάνημα συναλλαγών με πιστωτική/χρεωστική κάρτα.  

2.  Η υποχρέωση για τα νομικά πρόσωπα περιλαμβάνει κάθε σημείο πώλησης και αποθήκη, καθώς 
και την καταστατική τους έδρα. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 

ΑΝΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΟΥ 
 

Άρθρο 9 
Κατηγορίες Υπαλλήλων 

1.  Οι κατηγορίες των υπαλλήλων βάσει της εκπαίδευσης που κατέχουν καθορίζονται ως εξής: 
(α)  Ανώτερης Εκπαίδευσης (Α.Ε.) με πτυχίο ή δίπλωμα Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο 

Σχολών αλλοδαπής, ή με πτυχίο ή δίπλωμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) 
της ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών ημεδαπής ή αλλοδαπής, 

(β)  Κατώτερης Εκπαίδευσης (Κ.Ε.), όσοι έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική ή δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

2.  Ορίζεται ότι οι κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ημεδαπής ή ισότιμο Σχολών 
αλλοδαπής λαμβάνουν μηνιαίως επίδομα της τάξεως του 20% των καθαρών μηνιαίων αποδοχών.  

3.  Ορίζεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για 
τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, 
προωθούνται κατά τρεις (3) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.. 

4.  Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. 
της κατηγορίας που ανήκουν με εισαγωγικό το Μ.Κ. έξι (6). Στην περίπτωση αυτών που 
αποφοίτησαν με άριστα το εισαγωγικό τους Μ.Κ. είναι το οχτώ (8). 

 
Άρθρο 10 

Μισθολογικά Κλιμάκια 
1.  Τα μισθολογικά κλιμάκια για τους υπαλλήλους Α.Ε. είναι δεκατέσσερα (14) και η εξέλιξη μεταξύ 

αυτών προϋποθέτει 3 χρόνια υπηρεσίας, εκτός των τελευταίων δύο (2) κλιμακίων που 
προϋποθέτει 1 έτος. 

2.  Για τους υπαλλήλους Κ.Ε. τα κλιμάκια είναι έντεκα (11) και η εξέλιξη μεταξύ αυτών προϋποθέτει 
5 χρόνια υπηρεσίας, εκτός των τεσσάρων (4) τελευταίων που προϋποθέτει 1 έτος.  

3.  Οι πίνακες παραθέτονται στο Παράρτημα, πίνακας 4 και πίνακας 5. 
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Άρθρο 11 

Οικογενειακή Παροχή 
1.  Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού 

επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται 
σε: 
(α) πενήντα (50) ευρώ μηνιαίως για ένα τέκνο, 
(β)  εβδομήντα (70) ευρώ μηνιαίως συνολικά για δύο τέκνα, 
(γ)  εκατόν είκοσι (120) ευρώ μηνιαίως συνολικά για τρία τέκνα, 
(δ)  εκατόν εβδομήντα (170) μηνιαίως ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον. 

2.  Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή 
αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους. 

 
Άρθρο 12 

Επίδομα Θέσης Ευθύνης 
1.  Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, 

οι οποίες προβλέπονται από τους οικείους οργανισμούς των υπηρεσιών.  
2.  Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται μόνο για όσο χρόνο οι εν λόγω υπάλληλοι ασκούν τα 

συγκεκριμένα καθήκοντα.  
3.  Το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ορίζεται, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής: 

(α)  Προϊστάμενοι Διοίκησης, Παράρτημα, Πίνακας 6. 
(β)  Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης, Παράρτημα, Πίνακας 7. 
(γ)  Οι Προϊστάμενοι των Τμημάτων της Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των 

Νοσοκομείων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ 
ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ & ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 

Άρθρο 13 
Αποκρατικοποιήσεις & ΤΑΙΠΕΔ 

1.  Έχοντας υπ’ όψιν τον Νόμο 3986 του 2011 (Α΄152), τις κείμενες σε αυτόν διατάξεις αλλα και 
μετέπειτα αποφάσεις, αίρεται μερικώς ή ολικώς η μεταφορά των μετοχών κυριότητας του 
Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για τις παρακάτω εταιρείες εισηγμένες ή μη στο 
Χρηματιστήριο Αθηνών: 
(α)  ΕΥΑΘ, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 25,02% των μετοχών κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 
(β)  ΟΛΘ, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 25,27% των μετοχών κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 
(γ)  ΟΛΠ, αίρεται ολικώς η μεταφορά ποσοστού 7,14% των μετοχών κυριότητας του Ελληνικού 

Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(δ)  ΔΕΗ, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 17,00% των μετοχών κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(ε)  Οργανισμός Λιμένος Αλεξανδρούπολης, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των 

μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 
49,00%. 

(στ)  Οργανισμός Λιμένος Βόλου, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των μετοχών 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 

(ζ)  Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των 
μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 
49,00%. 
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(η)  Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των 
μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 
49,00%. 

(θ)  Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των 
μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 
49,00%. 

(ι)  Οργανισμός Λιμένος Καβάλας, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των μετοχών 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 

(ια)  Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των 
μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 
49,00%. 

(ιβ)  Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των μετοχών 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 

(ιγ)  Οργανισμός Λιμένος Πατρών, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των μετοχών 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 

(ιδ)  Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας, αίρεται μερικώς η μεταφορά ποσοστού 51,00% των μετοχών 
κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. Το μεταφερθέν ποσοστό είναι 49,00%. 

2.  Μεταφέρονται μετοχές κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ Α.Ε. για τις παρακάτω 
εταιρείες εισηγμένες ή μη στο Χρηματιστήριο Αθηνών:  
(α)  Αττικό Μετρό ΑΕ, προβλέπεται μεταφορά μετοχών ποσοστού 49,00% κυριότητας ΕΔ στο 

ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(β)  Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (ΟΑΣΑ), προβλέπεται μεταφορά μετοχών 

ποσοστού 49,00% κυριότητας ΕΔ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(γ)  Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ), προβλέπεται μεταφορά μετοχών ποσοστού 

49,00% κυριότητας ΕΔ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(δ)  ΕΡΤ ΑΕ, προβλέπεται μεταφορά μετοχών ποσοστού 49,00% κυριότητας ΕΔ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(ε)  Ελληνικά Ταχυδρομία (ΕΛΤ(Α), προβλέπεται μεταφορά μετοχών ποσοστού 39,00% 

κυριότητας ΕΔ στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
(στ)  Εγνατία Οδός ΑΕ, προβλέπεται μεταφορά μετοχών ποσοστού 30,00% κυριότητας ΕΔ στο 

ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ. 
3.  Ορίζεται αρχής γενομένης 01.01.2018 το μέγιστο επιτρεπτό ποσοστό μετοχών κυριότητας του 

Ελληνικού Δημοσίου που μπορεί να μεταφέρει στο ΤΑΙΠΕΔ ΑΕ σε 49,00%. 
 

Άρθρο 14 
Επιχορήγηση Υπουργείου Παιδείας 

Για το οικονομικό έτος 2018, ενισχύεται κατά 200.000.000 ευρώ η δαπάνη υπέρ των δράσεων του 
Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέσω: 
(α)  της αυξημένης από τον Τακτικό Προϋπολογισμό επιχορήγησης κατά 120.000.000 ευρώ, και 
(β)  της αυξημένης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων επιχορήγησης κατά 80.000.000 ευρώ. 

 
Άρθρο 15 

Επιχορήγηση Υπουργείου Υγείας 
Για το οικονομικό έτος 2018 ενισχύεται κατά 100.000.000 μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού η 
επιχορήγηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υγείας υπέρ των Δαπανών Νοσοκομείων και 
Λοιπών Φορέων Υγείας. 
 

Άρθρο 16 
Επιχορήγηση Υπουργείου Εθνικής Αμύνης 

Για το οικονομικό έτος 2018, ενισχύεται κατά 200.000.000 η επιχορήγηση της Κεντρικής Υπηρεσίας του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μέσω του Τακτικού Προϋπολογισμού, ενώ μειώνονται κατά 100.000.000 οι 
δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού για: 
(α)  Το Γενικό Επιτελείο Στρατού, 
(β)  Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, και 
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(γ)  Τις Υπηρεσίες Πολεμικής Αεροπορίας. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 17 

Προϋποθέσεις διατήρησης ηλεκτρονικού πορτοφολιού 
1.  Η διατήρηση ηλεκτρονικών λογαριασμών για αγορά, πώληση και εξόρυξη κρυπτονομισμάτων 

(“ηλεκτρονικά πορτοφόλια”) χωρίς άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς απαγορεύεται. Εφόσον 
πληρούνται οι προϋποθέσεις του Άρθρου 5 παράγραφος 1 εδάφιο (α),  (β), (γ), (στ), (ζ), (η), (θ), (ι), 
(ια) και (ιβ) του νόμου 3862/2010 (Α΄113), η άδεια εκδίδεται κατόπιν αίτησης του ενδιαφερομένου 
και δημοσιεύεται τουλάχιστον σε μια τοπική εφημερίδα με έξοδά του.  

2.  Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ορίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα για την απόδειξη των 
προϋποθέσεων με ειδική της απόφαση, που ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβέρνησης. 

 
Άρθρο 18 

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως προς τα κρυπτονομίσματα 
1.  Η εποπτεία της αγοράς, πώλησης και ανταλλαγής κρυπτονομισμάτων ανατίθεται στην Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς. 
2.  Με την επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, η εποπτεία που ασκεί η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με βάση τον παρόντα νόμο, αφορά ιδίως, αλλά όχι εξαντλητικά, τη 
φερεγγυότητα των κατόχων ηλεκτρονικών πορτοφολιών και τη διασφάλιση της τήρησης των 
υποχρεώσεών τους.  

3.  Η Επιτροπή συντάσσει κι απευθύνει ετήσια ειδική αναφορά στον Υπουργό Οικονομικών σχετικά 
με το έργο της στην εποπτεία της αγοράς κρυπτονομισμάτων. 

4.  Για την επίτευξη του σκοπού της εποπτείας, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μπορεί να καθορίζει 
κριτήρια και να θεσπίζει κανόνες ή να λαμβάνει μέτρα, γενικά ή ειδικά, κατά επιχείρηση των 
παραγράφων 1, 2, 3 και 4 του παρόντος άρθρου, και να προβαίνει στην αξιολόγηση, καθώς και τη 
διαρκή παρακολούθηση της τήρησης των υποχρεώσεων των κατόχων ηλεκτρονικών 
πορτοφολιών μέσω του καθορισμού υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων, γραπτών επεξηγήσεων, 
εφόσον ζητηθεί, καθώς και μέσω της διενέργειας, εκ μέρους της, επιτόπιων ελέγχων. 

5.  Κατά δεσμία αρμοδιότητα, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει το συντομότερο δυνατόν 
αναφορά στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος του Υπουργείου 
Οικονομικών και τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της 
Ελληνικής Αστυνομίας, εάν διαπιστώσει ενδείξεις φορολογικών παραβάσεων ή εγκληματικής 
δραστηριότητας αντιστοίχως. 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’ 

ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
 

Άρθρο 19 
Διατήρηση ηλεκτρονικού πορτοφολιού χωρίς άδεια της αρχής 

1. 
(α)  Όποιος διατηρεί ηλεκτρονικό πορτοφόλι χωρίς άδεια της αρχής τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 20.000 έως 40.000 ευρώ.  
(β)  Εάν το πορτοφόλι περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα αξίας μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ, ή 

εάν είχαν πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο λογιστικό έτος συναλλαγές αξίας 
μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ, τιμωρείται με κάθειρξη έως 7 ετών. 

(γ)  Εάν το πορτοφόλι δεν περιλαμβάνει κρυπτονομίσματα συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 
20.000 ευρώ και δεν είχαν πραγματοποιηθεί στο προηγούμενο λογιστικό έτος συναλλαγές 
αξίας μεγαλύτερης των 50.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση έως ενός έτους και χρηματική 
ποινή έως 20.000 ευρώ. 
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2.  Στις περιπτώσεις των παραγράφων 1(α) και 1(γ), ο εισαγγελέας μπορεί να παύσει την ποινική 
δίωξη για κατόχους πορτοφολιών με περιεχόμενο ευτελούς αξίας, ή εφόσον ο κάτοχος 
πραγματοποιούσε συναλλαγές για μη ταπεινά αίτια.  

3.  Σε περίπτωση σοβαρών ενδείξεων τέλεσης των εγκλημάτων της παραγράφου 1(α) και 1(β) 
μπορούν να αξιοποιηθούν οι ανακριτικές πράξεις του άρθρου 253Α του Κώδικα Ποινικής 
Δικονομίας. 

 
Άρθρο 20 

Παράλειψη εγκατάστασης τερματικού μηχανήματος συναλλαγών 
1.  Όποιος δραστηριοποιείται στην πώληση ή μεταπώληση κινητών ή την παροχή υπηρεσιών και 

παραλείπει να εγκαταστήσει τερματικό μηχάνημα, ή είναι ομόρρυθμος εταίρος ή μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου νομικού προσώπου το οποίο εν γνώσει του δεν έχει συμμορφωθεί με τις 
διατάξεις του Άρθρου 8 του παρόντος νόμου, τιμωρείται με χρηματική ποινή από 2.000 έως 
15.000 ευρώ. 

2.  Οι διατάξεις της παραγράφου 1 δεν εφαρμόζονται σε ιδιώτες οι οποίοι προβαίνουν περιστασιακά 
σε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, ή βρίσκονται σε σχέση εξαρτημένης εργασίας με φυσικό 
ή νομικό πρόσωπο και, στην περίπτωση του νομικού προσώπου, δεν έχουν το ρόλο ομορρύθμου 
εταίρου ή μέλους του διοικητικού συμβουλίου. 

3.  Οι διατάξεις του εν λόγω άρθρου ισχύουν από την 01.01.2019. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ 
ΈΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ & ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
Άρθρο 21 

Συναλλαγές με μετρητά 
1. Η παραράγραφος 2 του άρθρου 69 του ν. 4446/2016 καταργείται. 
2. Η παραράγραφος 3 του άρθρου 20 του ν. 3842/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«3.  Τα φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας διακοσίων πενήντα (250) ευρώ και άνω, που 
εκδίδονται για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες, εξοφλούνται από τους 
λήπτες τους, αγοραστές των αγαθών ή των υπηρεσιών, αποκλειστικώς με τη χρήση μέσων 
πληρωμής με κάρτα ή άλλου ηλεκτρονικού μέσου πληρωμής, όπως ενδεικτικά άλλα όχι 
περιοριστικά τραπεζικό έμβασμα, πληρωμή μέσω λογαριασμού πληρωμών, χρήση 
ηλεκτρονικού πορτοφολιού. Δεν επιτρέπεται εξόφληση των στοιχείων αυτών με μετρητά». 

 
Άρθρο 22 

Αναστολή καταβολής υπερωριακών προσαυξήσεων και επιδομάτων αργίας 
1.  Αναστέλλεται έως 31.12.2018 η καταβολή υπερωριακών προσαυξήσεων κι επιδομάτων αργίας σε 

όλους τους διοικητικούς υπαλλήλους κάθε Μισθολογικού κλιμακίου. 
2.  Από την παράγραφο 1 εξαιρούνται οι διοικητικοί υπάλληλοι της Βουλής των Ελλήνων, του 

Υπουργείου Οικονομικών και του Υπουργείου Εξωτερικών. 
3.  

(α)  Από την 01.01.2019, οι προσαυξήσεις και τα επιδόματα της παραγράφου 1 καταβάλλονται 
εντόκως, με αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η αίτηση αποστέλλεται ταχυδρομικώς 
σε πέντε επικυρωμένα αντίτυπα στο Υπουργείο Οικονομικών. Η αξίωση για καταβολή 
παραγράφεται εντός έξι μηνών. 

(β)  Συστήνεται ειδική επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών για την εξέταση των αιτήσεων, η 
οποία κατά δέσμια αρμοδιότητα τις αρχειοθετεί με αύξοντα αριθμό πρωτοκόλλου. Η 
επιτροπή είναι πενταμελής και τα μέλη της διορίζονται με κοινή απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών και του Υπουργού Εργασίας.  

(γ)  Δεν εξετάζονται αιτήσεις με ημερομηνία αποστολής πρότερη της 01.01.2019, καθώς κι 
εκπρόθεσμες. Ως εκπρόθεσμη ορίζεται η αίτηση με ημερομηνία πρωτοκόλλησης μετά τις 
06.01.2019. 

(δ)  Η επιτροπή οφείλει να απαντήσει αιτιολογημένα σε κάθε περίπτωση εντός 170 ημερών. 
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Άρθρο 22 

Αναστολή ανανεώσεων συμβάσεων 
1.  Αναστέλλεται έως 31.12.2018 η ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου κι εκ 

περιτροπής που έχουν καταληκτική ημερομηνία από 31.12.2017. 
2.  Οι συμβάσεις της παραγράφου 1 μπορούν να ανανεωθούν έπειτα από αίτηση όποιου έχει έννομο 

συμφέρον, με έγκριση του Υπουργού Οικονομικών ή του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου 
Οικονομικών. 

 
Άρθρο 23 

Καταργούμενες Διατάξεις 
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργείται και κάθε άλλη διάταξη γενική ή ειδική που 
ρυθμίζει θέματα αυτού ή είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του. 
 

Άρθρο 24 
Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018 
 

Ο ΚΑΤΑΘΕΤΩΝ 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Ιωάννης-Δρόσος Συκιώτης 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Νικόλαος Μάλαμας 
 
 
 
 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Όλγα Κουρελή 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Κωνσταντίνος Κούλελης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Πίνακας 1. Άρθρο 1, Παραγραφος 4 - Κλίμακες Φορολόγησης Φυσικών Προσώπων 
 

Φορολογητέο εισόδημα 
(σε ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % 

0 – 20.000 15% 

20.001 – 30.000 21% 

30.001– 40.000 30% 

40.001 και άνω 39% 
 

 
Πίνακας 2. Άρθρο 3, Παραγραφος 2 - Κλίμακες Συντελεστών Εισφοράς Αλληλεγγύης 

 

Καθαρό εισόδημα ή Καθαρά Κέρδη 
(σε ευρώ) 

Συντελεστής % 

0 – 40.000 0% 

40.000 – 100.000 5% 

100.000 – 500.000 7.5% 

500.000 και άνω 10% 
 

 
Πίνακας 3. Άρθρο 6, Παράγραφος 1 - Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων 

 
Από έως Μεταβολή συντελεστή 

έως 600 0% 

601 3700 -20% 

3701 και άνω -10% 
 
 

Πίνακας 4. Άρθρο 9, Παράγραφος 3 - Μισθολογικά Κλιμάκια 
 

Έτη Κλίμακα  Α.Ε. 

0-3 ΜΚ1  775 

3-6 ΜΚ2  870 

6-9 ΜΚ3  950 

9-12 ΜΚ4  1050 

12-15 ΜΚ5  1150 

15-18 ΜΚ6  1200 

18-21 ΜΚ7  1250 

21-24 ΜΚ8  1300 

24-27 ΜΚ9  1350 

27-30 ΜΚ10  1400 

30-33 ΜΚ11  1450 

33-36 ΜΚ12  1500 

37 ΜΚ13  1550 

38 ΜΚ14  1600 
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Πίνακας 5. Άρθρο 9, Παράγραφος 3 - Μισθολογικά Κλιμάκια 
 

Έτη Κλίμακα Κ.E. 

0-5 ΜΚ1 630 

5-10 ΜΚ2 680 

10-15 ΜΚ3 750 

15-20 ΜΚ4 790 

20-25 ΜΚ5 840 

25-30 ΜΚ6 870 

30-35 ΜΚ7 900 

36 ΜΚ8 950 

37 ΜΚ9 1000 

38 ΜΚ10 1030 

39 ΜΚ11 1050 
 
 

Πίνακας 6. Άρθρο 11, Παράγραφος 1 - Επίδομα Θέσης Ευθύνης 
 

Προϊστάμενοι Διοίκησης 

Θέση 
Μηνιαία προσαύξηση 

(σε €) 
Παρατηρήσεις 

Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου 1,000.00 - 

Αν. Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου  750.00 - 

Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου 750.00 - 

Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 
1ου βαθμού 

300.00 - 

Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 
2ου βαθμού 

250.00 - 

Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων 600.00 - 

Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων 600.00 - 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων 250.00 - 

Προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων  250.00 
Μελών της κυβέρνησης και των 

υφυπουργών 

Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων 150.00 - 

Προϊστάμενοι Τμημάτων 100.00 - 
 
 

Πίνακας 7. Άρθρο 11, Παράγραφος 1 - Επίδομα Θέσης Ευθύνης 
 

Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης 

Θέση 
Μηνιαία 

προσαύξηση 
(σε €) 

Παρατηρήσεις 

Περιφερειακοί Διευθυντές 600.00 - 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  350.00 - 

Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 350.00 - 
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Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 
των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης 

250.00 - 

Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, 
ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. 

150 (ή 200) 

Εφ' όσον τα σχολεία 
διαθέτουν τουλάχιστον 
έξι (6) τμήματα, διακόσια 
(200) ευρώ.  

Προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

150 (ή 200) 

Εφ' όσον τα σχολεία 
διαθέτουν τουλάχιστον 
έξι (6) τμήματα, διακόσια 
(200) ευρώ.  

Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής 
εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

150.00 - 

Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων 
Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και 
άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών 
Κέντρων 

250.00 

Εφόσον τα σχολεία 
διαθέτουν τουλάχιστον 

εννέα (9) τμήματα 
διακόσια (200) ευρώ. 

Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών 
Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τομέων Σχολικών 
Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάμενοι Τμημάτων 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

100.00 - 

Προϊστάμενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων Δημοτικών 
Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθμών 

50.00 - 

 


