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ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

  Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου 
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012−2015 και 
του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011. 

 Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµα−

τος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και 

απρόβλεπτης ανάγκης:
α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευ−

σης των πλειστηριασµών από τα πιστωτικά ιδρύµατα, 
προκειµένου να προστατευθούν, ενόψει της συνεχιζόµε−
νης κρίσης και ύφεσης της οικονοµίας, οι δανειολήπτες 
που δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν τις δανειακές τους 
υποχρεώσεις,

β) να διευκρινιστούν τα θέµατα που αφορούν την 
εφαρµογή του Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδο−
τούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) του 
ν.4021/2011 και να προστατευθούν οι πολίτες για τους 
οποίους συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες 
που διαβιούν υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες,

γ) αα) να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν την αυ−
τοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων 
καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠ∆∆ και των ΟΤΑ α’ 
και β’ βαθµού, που συµπληρώνουν 35 έτη υπηρεσίας 
και το 55ο έτος της ηλικίας τους και υπάγονται στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς του ∆ηµοσίου,

ββ) να συµπληρωθούν άµεσα οι διατάξεις των πα−
ραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, 
σχετικά µε τη θέση σε εφεδρεία των εργαζοµένων µε 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,

δ) να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα στην 
εκτέλεση του Προγράµµατος ∆ηµοσίων Επενδύσεων και 
να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση 
του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του Π.∆.Ε., 
καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση 
πόρων από την Ε.Ε.,

ε) αα) να διασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη κα−
ταβολή των αποδοχών, τόσο στο µόνιµο και µε σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπι−
κό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο 

αντίστοιχο προσωπικό που µετατάχθηκε σε ∆ήµους, 
µε τη δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό 
Προϋπολογισµό,

ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραί−
τητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουµένων 
και µετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της πε−
ρίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του 
ν.3888/2010 (Α΄ 175), µέχρι την ολοκλήρωση της νοµοθε−
τικής διαδικασίας ενσωµάτωσης των αναγκαίων διατά−
ξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις 
της Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994) ή σε άλλο 
φορολογικό νόµο,

γγ) να παραταθεί η ισχύς για ένα έτος του ισχύοντος 
καθεστώτος σχετικά µε τις δαπάνες λειτουργίας της 
ΕΛ.ΣΤΑΤ.,

δδ) να θεσπιστεί άµεσα η δυνατότητα, σε επείγουσες 
περιπτώσεις µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πι−
στωτικών ιδρυµάτων προς άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, οι 
σχετικές διαδικασίες (υποβολή προσφορών, καθορισµός 
του ανταλλάγµατος και µεταβίβαση) να χωρούν µε βάση 
προσωρινή αποτίµηση από την Τράπεζα της Ελλάδος.

στ) αα) να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα 
που µπορεί να προκύψουν κατά το στάδιο της πρώτης 
λειτουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ (ν.3918/2011 άρ−
θρο 17), για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών 
ασθένειας προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους 
των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ−ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑ∆, 
της οµαλής καταβολής των αποδοχών του συνόλου 
του προσωπικού που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ, καθώς 
και της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισµένων στους 
κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και του ΟΠΑ∆,

ββ) να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν απαιτήσεις 
ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών 
εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρ−
µακευτικών σκευασµάτων, µε συµψηφιστική εξόφληση 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ Φορέων Κοινω−
νικής Ασφάλισης, δηµόσιων νοσοκοµείων του Εθνικού 
Συστήµατος Υγείας και φαρµακευτικών εταιρειών,

ζ) να ρυθµιστούν περαιτέρω θέµατα της απελευθέρω−
σης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφενός αποσκο−
πούν στην καλύτερη ρύθµιση της αγοράς µε τη θέσπιση 
ευρύτερων κανόνων εύρυθµης λειτουργίας και αφετέ−
ρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη 
υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της 
εταιρίας ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε σκοπό 
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τη µεγιστοποίηση του οφέλους για το ∆ηµόσιο κατά 
τον πλέον συµφέροντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας 
της χώρας τρόπο.

3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Αναστολή πλειστηριασµών

1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την 
31η ∆εκεµβρίου 2012 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επι−
σπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων που δεν 
υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων (200.000) 
ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες παροχής 
πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των απαιτή−
σεων αυτών.

2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν.3869/2010 
(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η ∆εκεµβρί−
ου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την 31η 
∆εκεµβρίου 2012».

Άρθρο 2
Συµπλήρωση διατάξεων για το Έκτακτο Ειδικό

Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων
∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.)

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 53 του 
ν. 4021/2011 (Α΄ 218) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε 
ο ν. 4021/2011, εδάφιο ως εξής:

«Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση 
και µε εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφά−
νειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών µέτρων, ο 
συντελεστής προσδιορισµού του τέλους του πίνακα 
α΄ υπολογίζεται µειωµένος κατά τριάντα τοις εκατό 
(30%) για το άνω των χιλίων τετραγωνικών µέτρων 
τµήµα και κατά εξήντα τοις εκατό (60%) για το άνω 
των δύο χιλιάδων (2.000) τετραγωνικών µέτρων τµήµα 
του ακινήτου.»

2. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 53 του 
ν.4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος 
2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εµβα−
δού της δοµηµένης επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της 
παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ∆ΕΗ 
ή στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος κατά 
την 17η Σεπτεµβρίου 2011, επανυπολογίζεται µε βάση 
γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προ−
σκοµίζει ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω 
ηµεροµηνία και µε βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη 
∆ΕΗ ή στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος, 
θα λογιζόταν κατά την ως άνω ηµεροµηνία το τέλος 
ακίνητης περιουσίας της παραγράφου 1 του άρθρου 24 
του ν. 2130/1993. Αν το τέλος που προκύπτει µε βάση 
τα ως άνω στοιχεία είναι µικρότερο από το τέλος που 
λογίστηκε, η διαφορά αφαιρείται από το τέλος που ανα−
λογεί στο ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις 
που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφε−
ται από τη ∆ΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές 
ρεύµατος µε τον επόµενο λογαριασµό. Ο συµψηφισµός 
πραγµατοποιείται µε το Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε. του υπόχρεου κατά 
την 31η Μαρτίου 2012. Με την κανονιστική απόφαση 
που προβλέπεται στην παράγραφο 13 ρυθµίζονται οι 
προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαίο θέµα 
για την εφαρµογή των τριών προηγούµενων εδαφίων 
της παραγράφου αυτής.».

3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 
53 του ν.4021/2011 αντικαθίσταται και προστίθεται νέο 
εδάφιο ως εξής:

«Το τέλος βαρύνει για µεν το έτος 2011 τον κατά 
την 17.9.2011 κύριο του ακινήτου της παραγράφου 1 του 
παρόντος άρθρου και σε περίπτωση επικαρπίας τον 
επικαρπωτή, για δε το έτος 2012 τον κατά την 31.3.2012 
κύριο ή επικαρπωτή αντίστοιχα.

Ειδικά για το έτος 2012, για τον υπολογισµό του τέ−
λους της παραγράφου 1 λαµβάνεται υπόψη το εµβαδόν 
της δοµηµένης επιφάνειας, το ύψος της τιµής ζώνης και 
η παλαιότητα του ακινήτου, όπως αυτά αναγράφονται 
στο λογαριασµό της ∆.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµη−
θευτών ηλεκτρικού ρεύµατος µε βάση τα οποία λογί−
ζεται κατά την 31.3.2012 το τέλος ακίνητης περιουσίας 
της παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993.».

4. α. H υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης ε΄ της πα−
ραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αριθµείται 
ως υποπερίπτωση αα΄ και αντικαθίσταται, από τότε που 
ίσχυσε ο ν.4021/2011, ως εξής:

«αα) Οι κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών και οι κοι−
νόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων 
(ξενοδοχείων και κάµπινγκ) που αφορούν στους χώρους 
προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδι−
ορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας 
της ξενοδοχειακής επιχείρησης.».

β. Οι υποπεριπτώσεις β΄ και γ΄ της περίπτωσης ε΄ της 
παραγράφου 5 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, αναριθ−
µούνται ως υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ αντίστοιχα.

5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά−
φου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιή−
θηκε και ισχύει, αντικαθίσταται και προστίθενται εδάφια, 
από τότε που ίσχυσε ο ν.4021/2011, ως εξής:

«β) σε πρόσωπο, που το ίδιο ή πρόσωπο που το βα−
ρύνει φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε., 
παρουσιάζει αναπηρία σε ποσοστό από ογδόντα τοις 
εκατό (80%) και άνω, και προκειµένου για πρόσωπα που 
πάσχουν από εγκεφαλική παράλυση, νοητική αναπηρία, 
αυτισµό ή σύνδροµο DOWN, ποσοστό από εξήντα επτά 
τοις εκατό (67%) και άνω.

Ο µειωµένος συντελεστής του τέλους που ισχύει κατά 
τα ανωτέρω για τους ανάπηρους ή πρόσωπα που βα−
ρύνονται µε ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρ−
µόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοι−
κούµενη κατοικία ανήκει κατά πλήρη κυριότητα ή κατά 
συγκυριότητα στον ή στη σύζυγο του ή της δικαιούχου, 
καθώς και όταν το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί της 
κύριας ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατανέµεται µε−
ταξύ των συζύγων. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό τον όρο 
ότι πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου 
τέλους και ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας 
και των δύο συζύγων δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα 
χιλιάδες (150.000) ευρώ, τα οποία προσαυξάνονται κατά 
δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ για κάθε προστατευόµενο 
τέκνο, σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.

Ειδικά για τους πολύτεκνους, ο µειωµένος συντελε−
στής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της 
κύριας και ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά πλήρη 
κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσό−
τερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του 
ενός εκ των γονέων της, υπό τον όρο ότι πληρούνται 
και οι λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου τέλους και 
επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας 


