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Άρθρο 1
Φορολογία νομικών προσώπων και ελεύθερων επαγγελματιών

1. Με ενιαίο συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) φορολογούνται τα 
κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά 
πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος εκπίπτει πλήρως από τη φορολόγηση 
των κερδών το κεφάλαιο που κατευθύνεται σε ή καταβάλλεται για νέες 
επενδύσεις εντός της Επικράτειας. Μετά την ολοκλήρωση της νέας 
επένδυσης το ποσό της έκπτωσης καταλογίζεται ως επιστροφή φόρου 
εφόσον το νομικό πρόσωπο: 

α) δεν έχει προβεί στο ενδιάμεσο διάστημα σε συρρίκνωση της 
ήδη υπάρχουσας επένδυσης κεφαλαίου, 
β) δεν έχει προβεί κατά το ίδιο χρονικό διάστημα σε μείωση του 
αριθμού του μόνιμα απασχολούμενου προσωπικού και δεν έχει 
λάβει εν γένει δυσμενή μέτρα σε βάρος των εν λόγω 
εργαζομένων. 

3. Σε περίπτωση μη πλήρωσης των ανωτέρω προϋποθέσεων,τα κέρδη, 
που καταβάλλονται για περαιτέρω επενδύσεις, φορολογούνται με 
συντελεστή εννέα τοις εκατό (9%). 
4. Αναπροσαρμόζεται σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) η 
προκαταβολή φόρου επί του εισοδήματος του διανυόμενου 
φορολογικού έτους. Η παρούσα διάταξη καταλαμβάνει και εισοδήματα 
που προέρχονται από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.



Άρθρο 2
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

1. Θεσπίζεται ενιαίος συντελεστής Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο 
οποίος ανέρχεται σε δεκαεπτά τοις εκατό (17%) επί της φορολογητέας 
αξίας.
2. Για τις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου πλην Κρήτης (περιφερειακές 
ενότητες Δωδεκανήσου, Κυκλάδων, Λέσβου, Σάμου και Χίου) και 
καθορισμένες παραμεθόριες περιοχές της βόρειας χώρας 
(περιφερειακές ενότητες Δράμας, Έβρου, Καστοριάς, Κιλκίς, Ξάνθης, 
Ροδόπης και Φλώρινας) ο συντελεστής της §1 μειώνεται σε δωδεκάμισι 
τοις εκατό (12,5%) επί της φορολογητέας αξίας.
3. Κατ’ εξαίρεση, ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε πέντε τοις 
εκατό (5%):

α) στα βασικά είδη διατροφής, όπως αυτά προσδιορίζονται 
περιοριστικά ανά έτος με κοινή απόφαση των συναρμόδιων 
Υπουργείων, 
β) στα φάρμακα, 
γ) στις υπηρεσίες εκπαίδευσης, 
δ) στη διαμονή σε ξενοδοχεία και παρόμοιους χώρους και την 
παροχή καταλύματος διακοπών εν γένει.

4. Οι μόνιμοι κάτοικοι των μικρών νησιών, των οποίων ο πληθυσμός δεν 
υπερβαίνει τους πεντακόσιους (500) κατοίκους (βάσει των επίσημων 
αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής), απαλλάσσονται πλήρως 
από την καταβολή του φόρου. Η διάταξη αυτή αφορά τα νησιωτικά 
συμπλέγματα που ανήκουν στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου.

Άρθρο 3
Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας

1. Ο Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) καταργείται.
2. Η ως άνω φορολογική αρμοδιότητα, υπό μορφή ανταποδοτικού 
τέλους, ανατίθεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’  
βαθμού (δήμοι).
3. Σε αντιστάθμισμα, διακόπτεται η ετήσια κρατική χρηματοδότηση 
προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ βαθμού.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου τίθενται σε ισχύ από την 1η 
Ιανουαρίου 2017.

Άρθρο 4
Ξένες άμεσες επενδύσεις



1. Σε περιπτώσεις ξένων άμεσων επενδύσεων, η κυβέρνηση έχει τη 
δυνατότητα να συνάπτει ειδική σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο 
επενδυτή (νομικό πρόσωπο). Στο πλαίσιο αυτό μπορεί να προβλέπεται:

α) η παραχώρηση ακινήτων του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) κατά χρήση ή 
κυριότητα
β) κατ’ εξαίρεση μειωμένος έως και μηδενικός (0%) φορολογικός 
συντελεστής επί των κερδών της εγχώριας επιχείρησης για 
ορισμένο χρονικό διάστημα

2. Για τους σκοπούς του παρόντος, ο φορολογικός συντελεστής της §1 
περ. β’ δεν μπορεί να παραμένει μηδενικός (0%) για διάστημα 
μεγαλύτερο των δύο (2) ετών ή μειωμένος για διάστημα μεγαλύτερο 
των δέκα (10) ετών από την έναρξη της επένδυσης.
3. Το ειδικό φορολογικό καθεστώς που συμφωνείται παραμένει 
ανεπηρέαστο από μετέπειτα δυσμενείς φορολογικές μεταβολές που 
συντελούνται εντός δέκα (10) ετών από την έναρξη της επένδυσης. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που συμφωνηθεί η υπαγωγή στο 
κανονικό φορολογικό καθεστώς του άρθρου 1.
4. Στο πλαίσιο της σύμβασης και σε αντιστάθμισμα των διευκολύνσεων 
της §1 του παρόντος άρθρου, η κυβέρνηση υποχρεούται να θέτει όρους 
και να λαμβάνει εγγυήσεις ως προς:

α) τον ελάχιστο αριθμό του απασχολούμενου προσωπικού, 
β) την ελάχιστη διάρκεια της επένδυσης, και, 
γ) το συνολικό κόστος της επένδυσης.

Άρθρο 5
Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

1. Οι νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) απαλλάσσονται πλήρως από τη 
φορολογία εισοδήματος για διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την 
έναρξη λειτουργίας τους. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως νεοφυείς 
(startups) ορίζονται οι επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών έως ένα 
εκατομμύριο ευρώ (€1.000.000,00), που διαρθρώνονται βάσει ενός 
κλιμακούμενου επιχειρηματικού μοντέλου και είναι προσανατολισμένες 
στον τομέα της τεχνολογίας.
2. Θεσπίζεται έκπτωση φόρου είκοσι τοις εκατό (20%) για τις 
νεοσύστατες μικρομεσαίες επιχειρήσεις εν γένει, υπό την προϋπόθεση 
ότι ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες 
χιλιάδες ευρώ (€500.000,00). Ο ειδικός, μειωμένος συντελεστής (12%) 
διατηρείται για διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη λειτουργίας της 
επιχείρησης.
3. Η ευνοϊκή διάταξη της §2 εδ. α’ καταλαμβάνει συμπληρωματικά και 
επιχειρήσεις που ιδρύονται και λειτουργούν στο πλαίσιο της 



επιχειρηματικής δραστηριότητας οικονομικών μεταναστών, που 
διαβιούν νομότυπα στην Ελλάδα, για διάστημα πέντε (5) ετών από τη 
νόμιμη εγκατάστασή τους στη χώρα.

Άρθρο 6
Λοιπές φορολογικές διατάξεις

1. Η ετήσια αναπροσαρμογή (αύξηση 4%) των συντελεστών του φόρου 
χωρητικότητας (tonnage tax), για την τετραετία 2017-2020, αναστέλλεται 
για τα νηολογημένα υπό ελληνική σημαία ή σημαία κράτους-μέλους της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) πλοία.
2. Η προσωρινή εθελοντική εισφορά (οικειοθελής παροχή) της 
ναυτιλιακής κοινότητας καταργείται.
3. Αναπροσαρμόζονται, στα προϊόντα καπνού:

α) ο πάγιος φόρος στο ύψος των σαράντα ευρώ (€40,00) ανά 
φορολογική μονάδα, και
β) ο συντελεστής του αναλογικού φόρου σε ποσοστό δεκαπέντε 
τοις εκατό (15%) επί της φορολογητέας αξίας.

4. Αναπροσαρμόζονται:
α) ο συντελεστής του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων (ΦΜΑ) σε 
ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) επί της φορολογητέας αξίας,
β) ο συντελεστής του Φόρου Υπεραξίας Ακινήτων (ΦΥΑ) σε 
ποσοστό επτάμισι τοις εκατό (7,5%) επί της φορολογητέας αξίας.

5. Ο φόρος κληρονομιάς και ο φόρος επί της κτήσης αιτία γονικής 
παροχής καταργούνται.
6. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης σε επιβατικά αυτοκίνητα (Ι.Χ.), 
δεξαμενές κολύμβησης, σκάφη αναψυχής και ιδιωτικά αεροσκάφη ή 
ελικόπτερα καταργείται.
7. Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη για ιστιοφόρα ή μηχανοκίνητα σκάφη 
αναψυχής, ανεξαρτήτως μεγέθους, ως βάση προσδιορισμού (τεκμήριο) 
των δαπανών διαβίωσης καταργείται. 

Άρθρο 7
Ανακατεύθυνση δαπανών

1. Σταδιακά και εντός πέντε (5) ετών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος 
η Κυβέρνηση οφείλει να διακόψει κάθε μορφής χρηματοδότηση ή 
επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό το μερικό ή πλήρη 
ιδιοκτησιακό έλεγχο του Δημοσίου. Κατά το διάστημα αυτό και σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας δεν 
είναι πλέον βιώσιμες, θα πρέπει να αποκρατικοποιηθούν ή να διακόψουν 
τη λειτουργία τους.



2. Η Κυβέρνηση δεσμεύεται να επιδιώξει, σε συνεννόηση και σε 
αμοιβαία βάση με την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας, 
καθώς και σε συνεργασία με τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκή 
Ένωσης, το σταδιακό περιορισμό των στρατιωτικών δαπανών.

Άρθρο 8
Χρηματοδότηση έρευνας και καινοτομίας

1. Ιδρύεται Εθνικό Ινστιτούτο Αμυντικών Ερευνών, με αντικείμενο τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της ανάπτυξης προηγμένων 
τεχνολογικών εφαρμογών, ιδίως στον τομέα της στρατιωτικής 
τεχνογνωσίας.
2. Το Ινστιτούτο ιδρύεται υπό μορφή νομικού προσώπου δημοσίου 
δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Ο 
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας του Ινστιτούτου θα προσδιορισθούν 
με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
3. Η προερχόμενη από το Ινστιτούτο χρηματοδότηση αφορά 
αποκλειστικά τα ανώτατα και ανώτερα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα 
(τριτοβάθμια εκπαίδευση) και τα συνδεόμενα με αυτά νομικά πρόσωπα 
(ιδίως ερευνητικά κέντρα).
4. Η λειτουργία του Ινστιτούτου χρηματοδοτείται μέσω του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Ειδικότερα, για το σκοπό αυτό 
διατίθεται ετησίως το δύο τοις εκατό (2%) επί του συνολικού σχετικού 
κονδυλίου.

Άρθρο 9
Ακίνητη περιουσία Ενόπλων Δυνάμεων

1. Ιδρύεται Ταμείο Αξιοποίησης Περιουσίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΤΑΠ-
ΕΔ), στο οποίο περιέρχεται το σύνολο της ακίνητης περιουσίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων, συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών 
εγκαταστάσεων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον για στρατιωτικούς 
σκοπούς.
2. Το Ταμείο ιδρύεται υπό μορφή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου 
(ΝΠΙΔ) και απολαμβάνει λειτουργικής και οργανωτικής αυτονομίας. Ο 
διορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (ΔΣ) τελεί υπό την 
έγκριση του εκάστοτε αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας 
(Α/ΓΕΕΘΑ).
3. Η διάταξη του άρθρου 8 §2 εδ. β’ εφαρμόζεται αναλογικά.
4. Τα έσοδα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας που 
διαχειρίζεται το Ταμείο, με την επιφύλαξη της §5 του παρόντος άρθρου, 
αποδίδονται στα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, 
κατ’ αναλογία με το ποσοστό της περιουσίας που προέρχεται από τον 



αντίστοιχο κλάδο, με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του προσωπικού 
των Ενόπλων Δυνάμεων και των οικογενειών τους.
5. Το δέκα τοις εκατό (10%) των εσόδων από την αξιοποίηση της ως άνω 
ακίνητης περιουσίας αποδίδεται στο Ελληνικό Δημόσιο.

Άρθρο 10
Κατώτατος μισθός

1. Ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόζεται στο ποσό των εξακοσίων 
δεκαπέντε ευρώ και τριάντα οκτώ λεπτών (€615,38) μικτά.
2. Το Δημόσιο καλύπτει, μέσω του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, το δέκα τοις εκατό (10%) επί της μισθοδοσίας των 
νεοπροσλαμβανόμενων εργαζομένων έως είκοσι έξι (26) ετών, για 
διάστημα δεκαοκτώ (18) μηνών από την πρώτη πρόσληψή τους.
3. Η νομοθετική ρύθμιση περί κατώτατου μισθού μπορεί να ανασταλεί 
στις επιχειρήσεις του άρθρου 5 §1 και εντός του πρώτου 
δεκαοκταμήνου λειτουργίας τους, κατόπιν συμφωνίας μεταξύ 
εργοδότη και εργαζομένου, με αντιστάθμισμα την παροχή μετοχικού 
πακέτου προς το δεύτερο.

Άρθρο 11
Κωλύματα εκλογιμότητας και ασυμβίβαστα των μελών Δ.Σ. των 

συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Μέλη των Δ.Σ. των συνδικαλιστικών οργανώσεων όλων των βαθμών 
δεν μπορούν να ανακηρυχθούν υποψήφιοι ούτε να εκλεγούν δήμαρχοι, 
περιφερειάρχες, αιρετοί αντιπεριφερειάρχες, βουλευτές και 
ευρωβουλευτές. Το εκλογικό κώλυμα διατηρείται για τέσσερα (4) έτη 
από την ολοκλήρωση της συνδικαλιστικής τους θητείας.
2. Τα πρόσωπα της §1 απαγορεύεται να διορίζονται μέλη Δ.Σ. δημόσιων 
νομικών προσώπων, δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου. Η παρούσα διάταξη 
καταλαμβάνει και τα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στους ΟΤΑ (ιδίως 
δημοτικές επιχειρήσεις ή οργανισμοί). Η διάταξη της §1 εδ. β’ του 
παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλογικά.

Άρθρο 12
Κατάληψη χώρου εργασίας

1. Η κατάληψη χώρου εργασίας με σκοπό την παρακώλυση της 
λειτουργικής του αποστολής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι 
(6) μηνών.
2. Το αδίκημα της §1 αποτελεί αυτεπαγγέλτως διωκόμενο αδίκημα.



Άρθρο 13
Καταγγελία σύμβασης εργασίας

1. Η πλημμελής εκπλήρωση των υπηρεσιών του εργαζομένου, όπως 
ρυθμίζονται από την σχετική σύμβαση εργασίας, αποτελεί λόγο 
καταγγελίας της σύμβασης εργασίας όλων των εργαζομένων, 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών που φέρουν την ιδιότητα του μέλους 
Δ.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης. 
2. Σε περίπτωση πλημμελούς εκπλήρωσης των υπηρεσιών του 
εργαζομένου, ο εργοδότης δεν ενέχεται σε αποζημίωση και δεν 
εφαρμόζονται οι σχετικές (περί αποζημίωσης) διατάξεις του εργατικού 
δικαίου.

Άρθρο 14
Συνδικαλιστική άδεια - Αναστολή εργασιακής σύμβασης για μέλη Δ.Σ. 

τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων

1. Τα μέλη του Δ.Σ. πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
δικαιούνται συνολικά δέκα (10) ημέρες συνδικαλιστικής άδειας ανά 
έτος.
2. Τα μέλη του Δ.Σ. δευτεροβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
δικαιούνται συνολικά είκοσι (20) ημέρες συνδικαλιστικής άδειας ανά 
έτος.
3. Τα μέλη του Δ.Σ. τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
δικαιούνται συνολικά τριάντα (30) ημέρες συνδικαλιστικής άδειας ανά 
έτος.
4. Τα μέλη του Δ.Σ. των τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων 
έχουν δικαίωμα άρνησης παροχής υπηρεσιών στον εργοδότη (αναστολή 
εργασιακής σχέσης), όσο διαρκεί η ιδιότητά τους αυτή.
5. Στην περίπτωση της §4 ο εργοδότης δεν έχει υποχρέωση καταβολής 
της νόμιμης αμοιβής.

Άρθρο 15
Λήψη απόφασης για κήρυξη απεργίας - Κήρυξη απεργίας και σχετική 

αρμοδιότητα Μονομελούς Πρωτοδικείου

1. Η απόφαση για την κήρυξη απεργίας στις πρωτοβάθμιες και 
δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις λαμβάνεται, κατόπιν 
μυστικής ψηφοφορίας, με την απόλυτη πλειοψηφία (50% + 1) του όλου 
αριθμού των εγγεγραμμένων μελών της συνδικαλιστικής οργάνωσης.
2. Η απόφαση για την κήρυξη απεργίας στις τριτοβάθμιες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις λαμβάνεται με ειδική πλειοψηφία δύο 



τρίτων (2/3) από τα μέλη που συγκροτούν το αρμόδιο όργανο λήψης 
των αποφάσεων, βάσει του καταστατικού της οργάνωσης.
3. Για τη νόμιμη άσκηση του δικαιώματος της απεργίας απαιτείται η 
κήρυξή της να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ώρες 
πριν τη διεξαγωγή της.
4. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει την κήρυξη της 
απεργίας για λόγους νομιμότητας και καταχρηστικότητας.
5. Αρμόδιο για την εκδίκαση της αίτησης δικαστήριο είναι το 
Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας της συνδικαλιστικής οργάνωσης 
που κήρυξε την απεργία.
6. Το Μονομελές Πρωτοδικείο εκδικάζει κατά προτεραιότητα την 
αίτηση εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από την υποβολή της, κατά τη 
διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων.

Άρθρο 16
Δικαίωμα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού κατά τη διάρκεια απεργίας

1. Η χρονική διάρκεια της απεργίας προσδιορίζεται εκ των προτέρων και 
ανακοινώνεται κατά την κήρυξή της.
2. Αν η διάρκεια της απεργίας υπερβαίνει τις δύο (2) ημέρες ο 
εργοδότης έχει δικαίωμα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού προς 
αντικατάσταση του προσωπικού που συμμετέχει σε αυτή.

Άρθρο 17
Συνδικαλιστικές συντάξεις

1. Οι συνδικαλιστικές συντάξεις καταργούνται.
2. Η διάταξη της §1 καταλαμβάνει αναδρομικά και όσους έχουν ήδη 
θεμελιώσει σχετικό συνταξιοδοτικό δικαίωμα.


