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ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση διατάξεων του ν.4337/2015».
Α.

Σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή, διατάξεις (άρθρα 9, 19, 20 και 21) του ν.
4337/2015 «Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων» (ΦΕΚ 129/Α).
Με τις εν λόγω διατάξεις επέρχονται τροποποιήσεις στη νομοθεσία του ζύθου (άρθρο 9),
ενώ τροποποιούνται και καταργούνται ορισμένες διατάξεις της αμπελοοινικής νομοθεσίας
(άρθρα 19, 20 και 21).
Σημειώνεται ότι οι κατά τα ανωτέρω κοινοποιούμενες διατάξεις του εν λόγω ν. 4337/2015,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 αυτού, εφαρμόζονται από την 17-10-2015.
Ειδικότερα:
Ι. Αναφορικά με τον τομέα του ζύθου:
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 9, μετά και από την εφαρμογή των
κανονισμών

της

ΕΕ

1331/2008,

1332/2008,

1333/2008

και

1334/2008,

αναδιατυπώνονται και τροποποιούνται ανάλογα οι σχετικές διατάξεις του
ν.2963/1922 (άρθρο 3 παρ. 2, όπως είχαν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του
άρθρου 3 του ν.1839/1989).
Έτσι προβλέπεται (ότι εξακολουθεί να ισχύει η) διαδικασία έγκρισης από το ΑΧΣ
και απόφαση του κ. Υπουργού Οικονομικών, προκειμένου για τον καθορισμό των
ποσοστών των χρησιμοποιούμενων στην παραγωγή του ζύθου πρώτων υλών, των
επιτρεπομένων τεχνολογικών βοηθημάτων, ως και των τηρητέων όρων και
προϋποθέσεων κατά την παραγωγή του ζύθου, καθώς και των διατυπώσεων και
διαδικασιών για τον έλεγχο των οικείων μονάδων παραγωγής.
2. Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του ιδίου ως άνω άρθρου 9 του εν λόγω
ν.4337/2015 επέρχονται τροποποιήσεις στις διατάξεις (παράγραφοι 2 και 3) του
άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (243/Α), αντιστοίχως, ως εξής:
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α. Καταργείται η παράγραφος 2 αυτού, οι διατάξεις της οποίας προέβλεπαν την
έγκριση, από την Υπηρεσία μας, των επισημάτων (ετικετών) του εγχωρίως
παραγόμενου ζύθου προς διάθεση στην εγχώρια αγορά.
β. Αναδιατυπώνεται και τροποποιείται η παράγραφος 3 αυτού, προβλεπομένης
πλέον - προκειμένου για την παραγωγή και διάθεση στην αγορά νέου τύπου
ζύθου - διαδικασίας γνωστοποίησης στην εποπτεύουσα το ζυθοποιείο Χημική
Υπηρεσία με κατάθεση σχετικού φακέλου με τα καθοριζόμενα από την εν λόγω
διάταξη σχετικά στοιχεία (ονομασία, τύπος προϊόντος, εμπορική επωνυμία κλπ).
ΙΙ. Αναφορικά με τον αμπελοοινικό τομέα:
1. α. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 τροποποιούνται οι σχετικές
διατάξεις (άρθρο 5 παρ.1) του ν.δ. 243/1969 (ΦΕΚ 144/Α) και ορίζεται ότι οι
οίνοι

οι

δικαιούμενοι

ονομασίας προελεύσεως διακρίνονται

σε

οίνους

ελεγχόμενης ονομασίας προέλευσης και οίνους ονομασίας προελεύσεως
ανωτέρας ποιότητος.
β. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου αναδιατυπώνονται οι
διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του ν.396/1976 (ΦΕΚ 198/Α),
διατηρουμένης κατ’ ουσίαν της απαγόρευσης της συστέγασης των οινοποιείων
με

διάφορες

άλλες

εγκαταστάσεις

και

βιομηχανικές

μονάδες

όπως

οινοπνευματοποιεία Β’ κατηγορίας, εργοστάσια παραγωγής ζυμομυκήτων
αρτοποιίας, σταφιδίνης, καθαράς γλυκόζης κλπ., καθώς και με εγκαταστάσεις
στις οποίες χρησιμοποιείται σάκχαρη, σακχαρούχες και οινοπνευματώδεις ύλες,
εξαιρουμένης βεβαίως της περιπτώσεως περί της οποίας διαλαμβάνουν οι
σχετικές διατάξεις [άρθρο 2, παρ. Δ (υποπαρ.16)] του ν. 4336/2015 (συστέγαση
ποτοποιείου και αποσταγματοποιείου με οινοποιείο).
2.

Με τις διατάξεις του άρθρου 20 παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση
ορισμένων θεμάτων (καθορισμός προϋποθέσεων χρήσης της ένδειξης «όνομα
αμπελουργικής

εκμετάλλευσης»,

λεπτομερειών

για

την

παραγωγή

ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους, ως και για την εμφιάλωση των
οίνων) μέσω κοινών Υπουργικών αποφάσεων (ΚΥΑ) ή μέσω αποφάσεων του κ.
Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Αναφορικά ειδικότερα με την εμφιάλωση των οίνων, σημειώνεται ότι, εξαιρετικά
προκειμένου για την περίπτωση των οίνων και των λοιπών αμπελοοινικών
προϊόντων στα οποία επιβάλλεται ΕΦΚ με μη μηδενικό συντελεστή, και προς
διασφάλιση του φορολογικού αντικειμένου, προβλέπεται απόφαση του κ.
Υπουργού Οικονομικών για τον καθορισμό των ειδικών όρων λειτουργίας ως
και των διαδικασιών για τον έλεγχο των οικείων εμφιαλωτηρίων.
3. Τέλος, με τις σχετικές διατάξεις (παρ. 1ε, 1στ και 1ζ) του άρθρου 21 καταργούνται
ορισμένες διατάξεις του ν.396/1976 (άρθρο 5, άρθρο 9 παρ.4), του ν.δ.243/1969
[άρθρο 1 (παρ.2α), άρθρο 3, άρθρο 5 (παρ.11) και άρθρο 6 (παρ. 2α)], ως και του
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ν.427/1976 [άρθρο 5 (παρ.1α)], οι οποίες σήμερα - ισχυούσης της ενωσιακής
αμπελοοινικής νομοθεσίας - δεν έχουν νόημα.
Β.

Κατόπιν τούτων, οι Χημικές Υπηρεσίες παρακαλούνται για τη σχετική ενημέρωση των
οικείων επιτηδευματιών που εποπτεύουν.
Για κάθε περαιτέρω σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεσθε στην
Υπηρεσία μας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

ΣΤ. ΣΑΜΙΟΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:
Α. Αποδέκτες για Ενέργεια:
Χημικές Υπηρεσίες Γ.Χ.Κ.
(με την παράκληση της εκ μέρους τους
κοινοποίησης της παρούσας στα υπ’ αυτές
Τμήματα, Γραφεία, κλπ Χημ. Υπηρεσιών).
Β. Αποδέκτες για Ενημέρωση:
1. Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος
α) Δ1. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης.
β) Δ2. Δ/νση Σχεδιασμού Ερευνών.
γ) Ειδική Δ/νση Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών
και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς.
δ) Περιφερειακές Επιχειρησιακές Δ/σεις Δίωξης Οικ. Εγκλήματος.
2. Γ.Γ.Δ.Ε. – Ειδικές Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες
α) Δ/νση Εσωτερικού Ελέγχου
β) Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.).
3. Αυτοτελές Τμήμα Νομικής Υποστήριξης Γ.Γ.Δ.Ε.
4. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων Γ.Γ.Δ.Ε.
5. ΓΔΤ & ΕΦΚ
α) Γραφείο κας Γεν. Δ/ντριας.
β) Δ/νση ΕΦΚ και ΦΠΑ/Τμήμα Β’.
6. Ένωση Ζυθοποιών Ελλάδος
Λεωφ. Κηφισού 102, Τ.Κ. 122 41 - Αιγάλεω.
7. Σύνδεσμος Μικρών Ανεξάρτητων Ζυθοποιείων Ελλάδος (Σ.Μ.Α.Ζ.Ε.)
Λεωφ. Σπάτων 187,Τ.Κ. 153 51 - Παλλήνη.
8. Σύνδεσμος Ελληνικού Οίνου (ΣΕΟ)
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Νίκης 34, Τ.Κ. 105 57 - Αθήνα.
9. Ένωση Οινοποιών Ελλάδας
Αλκιβιάδου 24, Τ.Κ. 104 39 - Αθήνα.
10. Σύνδεσμος Εληνικών Αποσταγμάτων & Οιν/δών Ποτών (Σ.Ε.Α.Ο.Π.)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 163 46 - Ηλιούπολη.
11. Ένωση Επιχειρήσεων Οιν/δών Ποτών
Κωνσταντινουπόλεως 6, Τ.Κ. 164 52 – Αργυρούπολη.
12. Εθνική Διαπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου & Οίνου (ΕΔΟΑΟ)
Μαρίνου Αντύπα 86-88, Τ.Κ. 163 46 - Ηλιούπολη.
13. ΚΕΟΣΟΕ
Λ. Ριανκούρ & Πανόρμου, Τ.Κ. 175 23 – Αθήνα.
14. Ένωση Αποσταγματοποιών Αμπελοοινικών Προϊόντων Ελλάδος
(ΕΝ.ΑΠ.Α.Π.Ε.)
Νίκης 50Α, Τ.Κ. 105 58 – Αθήνα
(υπόψη νομικού εκπροσώπου κ. Γεωργόπουλου).
15. Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών (ΕΝ.Ε.Α.Π.)
Κρώμνης 47, Τ.Κ. 164 52 - Αργυρούπολη.
16. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος
3ης Σεπτεμβρίου 36, Τ.Κ. 104 32 - Αθήνα.
17. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71 - Αθήνα.
18. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
Ακαδημίας 7, Τ.Κ. 106 71 - Αθήνα.
Γ. Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο Αν. Υπουργού Οικονομικών κ. Τ. Αλεξιάδη.
2. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.
3. Γενική Δ/νση Γ.Χ.Κ.
α. Γραφείο Γεν. Δ/ντη κ. Ν. Βλάχου.
β. Δ/νση Αλκοόλης & Τροφίμων.
γ. Λοιπές Δ/νσεις Κ.Υ.

ΑΔΑ: ΨΠΘ4Η-59Ε

1169

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 129
17 Οκτωβρίου 2015

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4337
Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονο−
μικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ Α΄
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
1. Από της ισχύος του ν. 4336/2015 (Α΄94), αντικαθί−
στανται ή απαλείφονται κατά περίπτωση, οι ακόλουθες
φράσεις:
α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 3865/2010 (Α΄ 120), όπως ισχύει, η φράση «και θεμελι−
ώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015, καθώς και
όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι
τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν από
την υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά δικαιούνται:» αντικα−
θίσταται με τη φράση «αποχωρούν από την Υπηρεσία
από 1.9.2015 και μετά δικαιούνται:».
β. Στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης δ΄ της
παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 4336/2015, η φράση «κατά
την ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού» αντι−
καθίσταται με τη φράση «κατά τις 19.8.2015».
γ. Στο τέλος του έκτου στίχου της περίπτωσης β΄
της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3865/2010, όπως ισχύ−
ει, η φράση «που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από
1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτι−
κό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015» αντικαθί−
σταται με τη φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχω−
ρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά».
δ. Στην παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3865/2010, όπως
ισχύει, η φράση «που έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την Υπηρεσία από 1.1.2015» αντικαθίσταται με τη
φράση «που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από
1.1.2015, καθώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτι−
κό δικαίωμα μέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει
ή αποχωρούν από την Υπηρεσία από 1.9.2015».
ε. Στο τέλος της περίπτωσης ι΄ της παρ. 1 του άρθρου
1 του ν. 4336/2015, απαλείφεται η φράση «και όχι πριν
τις 30.8.2015».

στ. Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 1 του ν. 4336/2015 απαλείφεται η φράση «και
όχι πριν τις 31.8.2015».
2. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
α΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 3865/2010 (Α΄120),
όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
2 ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής στην ασφάλιση που
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από 1.1.2015, κα−
θώς και όσοι έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα
μέχρι τις 31.12.2014 και έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την Υπηρεσία από 1.9.2015 και μετά.»
3. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης
α΄ της παρ. 16 του άρθρου 56 του π.δ. 169/2007 (Α΄ 210),
όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Τα ισχύοντα κατά περίπτωση μέχρι και τις 18.8.2015
όρια ηλικίας καταβολής της σύνταξης αυξάνονται στα−
διακά από την επομένη της ημερομηνίας αυτής έως και
την 1.1.2022, στα προβλεπόμενα από τους κατωτέρω
πίνακες νέα όρια ηλικίας, με την επιφύλαξη των διατά−
ξεων της παρ. 3 του άρθρου 7 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).»
4. α. Οι διατάξεις του δεύτερου και τρίτου εδαφίου
της παρ. 5 του άρθρου 55 του π.δ. 169/2007 αντικαθί−
στανται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο σύνταξης, όπως αυτό ισχύει με
βάση τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, δεν έχει
εφαρμογή για όσους έχουν αποχωρήσει ή αποχωρούν
από την Υπηρεσία από 1.7.2015 και μετά και δεν έχουν
συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους, λαμβανο−
μένων υπόψη και των διατάξεων της παρ. 3 του άρ−
θρου 7 του ν. 3865/2010. Τα ανωτέρω πρόσωπα μέχρι
τη συμπλήρωση του προαναφερομένου ορίου ηλικίας
λαμβάνουν το ποσό της σύνταξης που αναλογεί στα
έτη ασφάλισής τους κατά περίπτωση.
Οι διατάξεις των δύο προηγουμένων εδαφίων δεν
έχουν εφαρμογή για όσους είναι ανάπηροι με ποσο−
στό αναπηρίας 67% και άνω και λαμβάνουν επίδομα
ανικανότητας με βάση τις διατάξεις του άρθρου 54 του
π.δ. 169/2007, καθώς και όσους λαμβάνουν σύνταξη ως
παθόντες στην υπηρεσία και ένεκα ταύτης ή βάσει των
διατάξεων των νόμων 1897/1990 (Α΄120) και 1977/1991
(Α΄ 185). Επίσης οι διατάξεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή
και για όσους λαμβάνουν κατά μεταβίβαση σύνταξη
λόγω θανάτου του/της συζύγου τους ή του γονέα τους.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
μικών Υπηρεσιών ή Ελεγκτικών Κέντρων ή Τελωνείων
για χρέη κατώτερα αυτού του ποσού, δεν εισάγονται
για συζήτηση. Η αναστολή της παραγραφής των χρεών,
κατώτερων του ποσού των εκατό χιλιάδων (100.000)
ευρώ, για τα οποία υποβλήθηκε αίτηση ποινικής δίωξης,
λήγει με τη δημοσίευση του νόμου αυτού, η παραγραφή
συνεχίζεται και δεν συμπληρώνεται πριν την πάροδο
έτους από τη λήξη της αναστολής.»
Άρθρο 9
1. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 3 του
ν. 2963/1922 (Α΄134) , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο
3 του ν.1839/1989 (Α΄90), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που
εκδίδονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Ανωτά−
του Χημικού Συμβουλίου, καθορίζονται τα ποσοστά
των πρώτων υλών και τα επιτρεπόμενα τεχνολογικά
βοηθήματα (εκτός των ενζύμων τροφίμων), οι όροι και
προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται κατά την πα−
ραγωγή του ζύθου και των προϊόντων ζύθου, ως και οι
αναγκαίες διατυπώσεις και διαδικασίες για τον έλεγχο
και την εποπτεία των μονάδων παραγωγής προκειμένου
να διασφαλίζεται η τήρησή τους.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζο−
νται οι όροι σχετικά με την υποβολή αιτημάτων, από
τη χώρα, στην αρμόδια Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την
επικαιροποίηση των ενωσιακών καταλόγων των προ−
σθέτων, των ενζύμων και των αρωματικών υλών, προ−
κειμένου να χρησιμοποιηθούν στην παραγωγή ζύθου
προϊόντων, στο πλαίσιο της ισχύουσας ενωσιακής νο−
μοθεσίας για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης
για τα πρόσθετα, τα ένζυμα ως και τις αρωματικές ύλες
των τροφίμων».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α΄243)
καταργείται.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 10 του π.δ. 965/1980 (Α΄243)
αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον ο ζυθοποιός επιθυμεί να παρασκευάσει
και διαθέσει στην αγορά νέο ζύθο ή προϊόν ζύθου υπο−
χρεούται προηγουμένως να προβεί σε σχετική γνω−
στοποίηση στην εποπτεύουσα Χημική Υπηρεσία του
Γενικού Χημείου του Κράτους, καταθέτοντας φάκελο
ο οποίος περιλαμβάνει την ονομασία και την εμπορική
επωνυμία του προϊόντος, τον τύπο αυτού, τον πλήρη
κατάλογο των συστατικών και των χρησιμοποιούμενων
τεχνολογικών βοηθημάτων, ως και συνοπτική περιγραφή
της διαδικασίας παραγωγής του.»
Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
1. Η παρ. 15 του άρθρου 4 του ν. 4270/2014 (Α΄143)
αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, το Δ.Σ.
που επιλέγεται σύμφωνα με τις προηγούμενες παρα−
γράφους διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικο−
νομικών η οποία εκδίδεται έως 31.12.2015.»
2. α. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντι−
καθίσταται ως εξής:
«α. Δημόσιος τομέας: περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνη−
ση, τα εκτός αυτής νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου
(ΝΠΔΔ), καθώς και τις εκτός αυτής δημόσιες επιχειρή−
σεις και οργανισμούς του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/
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2005 (Α΄314), ανεξαρτήτως εάν έχουν εξαιρεθεί από την
εφαρμογή του.»
β. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 αντικα−
θίσταται ως εξής:
«γ. Υποτομέας της Κεντρικής Κυβέρνησης: περιλαμβά−
νει την Κεντρική Διοίκηση και τα νομικά πρόσωπα δημο−
σίου και ιδιωτικού δικαίου, καθώς και τις Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές που έχουν νομική προσωπικότητα,
εφόσον τα παραπάνω περιλαμβάνονται στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, αλλά δεν ανήκουν στους
υποτομείς των ΟΤΑ και των ΟΚΑ.»
3. α. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 20, η φράση «της
Γενικής Κυβέρνησης» αντικαθίσταται από τη φράση «του
Δημόσιου Τομέα».
β. Η περίπτωση ια΄ του άρθρου 20 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ια. Διαχειρίζεται τα διαθέσιμα του Ελληνικού Δημοσί−
ου και εγκρίνει το άνοιγμα και το κλείσιμο σε τράπεζες
και λοιπά πιστωτικά ιδρύματα λογαριασμών φορέων
της Κεντρικής Διοίκησης, καθώς και λοιπών φορέων
της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τους όρους και
τις προϋποθέσεις του παρόντος νόμου.»
γ. Η περίπτωση ιβ΄ του άρθρου 20 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ιβ. Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονι−
στικών διοικητικών πράξεων που προκαλούν δαπάνη
ή απώλεια εσόδων σε βάρος του Κρατικού Προϋπολο−
γισμού, του προϋπολογισμού φορέων της Γενικής Κυ−
βέρνησης, του προϋπολογισμού φορέων εκτός Γενικής
Κυβέρνησης που κατά το έτος προώθησης της πράξης
επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, κα−
θώς και σε βάρος του προϋπολογισμού φορέων του
δημόσιου τομέα εκτός Γενικής Κυβέρνησης που δεν
επιχορηγούνται αλλά των οποίων ο προϋπολογισμός
εσόδων ή εξόδων υπερβαίνει συγκεκριμένο ποσό που
καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»
δ. Στο τέλος της περίπτωσης ιζ΄ του άρθρου 20 προ−
στίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι φορείς, εκτός Γενικής Κυβέρνησης, του δημόσι−
ου τομέα που υποχρεούνται να αποστέλλουν στοιχεία,
καθώς και το είδος και η συχνότητα αποστολής των
στοιχείων αυτών μπορεί να καθορίζονται με απόφαση
του Υπουργού Οικονομικών.»
4. α. Η περίπτωση η΄ του άρθρου 21 αντικαθίσταται
ως εξής:
«η. Παρακολουθεί και διαχειρίζεται, κατά το λόγο
αρμοδιότητάς του, τα στοιχεία του ενεργητικού και
του παθητικού της Κεντρικής Διοίκησης, συντονίζει τις
χρηματικές εκροές από το λογαριασμό του άρθρου
69Α και προγραμματίζει την τήρηση των απαιτούμενων
χρηματικών αποθεμάτων για την πληρωμή δαπανών του
Κρατικού Προϋπολογισμού. Διοικεί και διαχειρίζεται το
κεντρικό σύστημα πληρωμών, καθώς και το κεντρικό σύ−
στημα ταμειακής διαχείρισης του Ελληνικού Δημοσίου
και υποβάλλει προτάσεις στον Υπουργό Οικονομικών
για την έγκριση ανοίγματος και κλεισίματος τραπεζι−
κών λογαριασμών από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης
σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που κα−
θορίζονται στον παρόντα νόμο.»
β. Η περίπτωση κ΄ του άρθρου 21 αντικαθίσταται ως
εξής:
«κ. Έχει την εποπτεία και ασκεί έλεγχο επί των δημο−
σίων δαπανών και παρέχει οδηγίες για την ορθή εφαρ−

ΑΔΑ: ΨΠΘ4Η-59Ε

1198

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

1. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΣΑ
Α.Ε., ο οποίος θα εκτελεί χρέη Προέδρου της Μικτής
Επιτροπής.
2. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ Α.Ε..
3. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΣΤΑΣΥ
Α.Ε..
4. Ένας υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου
Μεταφορών (Διευθυντής της Διεύθυνσης Επιβατικών
Μεταφορών) ή ο/η αναπληρωτής του.
5. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου
Οικονομικών (Διευθυντής) ή ο/η αναπληρωτής του.
6. Ένας Υπηρεσιακός εκπρόσωπος του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διευθυ−
ντής) ή ο/η αναπληρωτής του.
β. Τα μέλη της Επιτροπής δύναται να αναπληρώνονται.
5. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος
και καθορίζει τα θέματα προς συζήτηση. Ο Πρόεδρος
δύναται να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της Επιτροπής
υπηρεσιακούς παράγοντες, εκπροσώπους του ιδιωτικού
και δημόσιου τομέα, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδι−
οίκησης, όπως και εκπροσώπους διεθνών οργανισμών
και φορέων.
6. Η Επιτροπή λαμβάνει τις αποφάσεις της με συμφω−
νία όλων των παρισταμένων μελών της άλλως με την
απόλυτη πλειοψηφία των μελών αυτών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου της
Επιτροπής είναι διπλή.
7. Τα μέλη της Επιτροπής δεν αμείβονται. Η διευκρί−
νιση των πηγών χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων
της Επιτροπής θα επιτευχθεί σε ερμηνευτική εγκύκλιο
σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών.
8. Η Επιτροπή είναι αρμόδια στη βάση των προτάσεων
ή των αιτημάτων που γίνονται από τον Όμιλο ΟΑΣΑ, για:
α. Το συντονισμό και τον έλεγχο της εφαρμογής των
δράσεων που προβλέπονται ή εντάσσονται στην ανα−
διάρθρωση, αναδιοργάνωση και ανάπτυξη των αστικών
συγκοινωνιών των Αθηνών με βάση το σχέδιο αναδι−
άρθρωσης, όπως αυτό περιγράφεται στο Παράρτημα
Ι του παρόντος.
β. Την παραγωγή λεπτομερούς ανάλυσης του έργου
του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Τον προσδιορισμό και την
τροποποίηση σχεδίων εργασίας συγκεκριμένων χρονο−
διαγραμμάτων, οροσήμων και παραδοτέων, απαραίτη−
των για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης,
όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο. Να προετοιμάζει και
να προτείνει νομοθετικές προτάσεις στην Κυβέρνηση.
γ. Τη διαβούλευση και την έγκριση απαραίτητων δια−
δικαστικών και οργανωτικών αλλαγών εντός του Ομίλου
ΟΑΣΑ, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή του σχεδίου
αναδιάρθρωσης.
δ. Τη διασφάλιση της εναρμόνισης ή και της ενσωμά−
τωσης στη στρατηγική των πιθανών δράσεων άλλων
φορέων με το ίδιο αντικείμενο. Για το σκοπό αυτόν, η
Επιτροπή παρακολουθεί και ενημερώνεται για τις δρά−
σεις και τα έργα των φορέων του στενού και ευρύτερου
δημόσιου τομέα, ιδίως σε επίπεδο σχεδιασμού, επισημαί−
νοντας τυχόν αποκλίσεις από τις κατευθύνσεις, προτεί−
νοντας διαρθρωτικές παρεμβάσεις και ενημερώνοντας
τους οικείους φορείς για τις συνέπειες των αποκλίσεων.
ε. Η παροχή ενημέρωσης ανά δίμηνο προς το Υπουρ−
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, το Υπουργείο
Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικη−
τικής Ανασυγκρότησης για την πρόοδο των δράσεων

του σχεδίου αναδιάρθρωσης με την υποβολή έκθεσης,
επισημαίνοντας τυχόν αποκλίσεις και ενημερώνοντας
για διαρθρωτικές παρεμβάσεις, όπου θεωρείται ότι
αυτές είναι απαραίτητες για την ταχύτερη και αποτε−
λεσματικότερη υλοποίηση του έργου. Η έκθεση αυτή
θα δημοσιοποιείται στον διαδικτυακό χώρο του ΟΑΣΑ.
στ. Τη σύσταση, το συντονισμό και τη διαχείριση
ομάδων εργασίας για τη στήριξη του σχεδίου αναδι−
άρθρωσης.
ζ. Η Μικτή Επιτροπή θα μπορεί να υποστηρίζεται από
τεχνικό κλιμάκιο, το οποίο θα συστήνεται με απόφαση
της Επιτροπής.
η. Η Επιτροπή ολοκληρώνει τις εργασίες της, με την
ολοκλήρωση της εφαρμογής του σχεδίου αναδιάρθρω−
σης.»
4. Στο άρθρο 6 του ν. 3920/2011 (Α΄33) στο τέλος της
παραγράφου 4 προστίθεται το παρακάτω κείμενο:
«Η εκτέλεση του μεταφορικού έργου του ΟΑΣΑ ανα−
στέλλεται αυτοδικαίως από την 1η Ιανουαρίου 2016, για
όσο χρονικό διάστημα το αντισυμβαλλόμενο Υπουργείο
δεν καταβάλλει το σύμφωνα με τους όρους της σύμ−
βασης, αντίτιμο ή τη διαφορά του κομίστρου από την
πίστωση αυτή.»
5. Στο άρθρο 6 του ν. 3920/2011 (Α΄33) προστίθεται
παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με αποφάσεις του Υπουργού Υποδομών, Μετα−
φορών και Δικτύων: α. Καθορίζεται ο τρόπος πώλησης,
η κατανομή των εισπράξεων και το ύψος του αποδιδό−
μενου ποσοστού επ’ αυτών, μεταξύ του ΟΑΣΑ και των
παρόχων σιδηροδρομικού έργου, αν προηγηθεί αντί−
στοιχη συμφωνία μεταξύ τους. β. Εξειδικεύονται, τροπο−
ποιούνται ή αντικαθίστανται οι δείκτες έργου, κόστους
και ποιότητας της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 ή
θεσπίζονται νέοι, καθορίζεται η βαρύτητα κάθε δείκτη
και ρυθμίζεται οποιοδήποτε άλλο σχετικό θέμα.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 218 του
Ποινικού Κώδικα προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλα−
στά ή νοθεύει γνήσια προϊόντα κομίστρου των δημόσιων
συγκοινωνιών (ισχύοντα εισιτήρια ή κάρτες−κουπόνια
απεριορίστων διαδρομών) με σκοπό να τα προσφέρει
στην αγορά ή να τα εισάγει σε κυκλοφορία εάν το
συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το
ποσό των εκατόν είκοσι χιλιάδων (120.000) ευρώ ή ο
υπαίτιος διαπράττει πλαστογραφίες κατ’ επάγγελμα και
το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνουν το
ποσό των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙ−
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 19
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτι−
ώσεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής»
(Α΄144) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οίνοι οι δικαιούμενοι ονομασίας προελεύσεως
διαιρούνται σε οίνους ελεγχόμενης ονομασίας προε−
λεύσεως και οίνους ονομασίας προελεύσεως ανωτέρας
ποιότητας.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 «Περί οινο−
λογικών κατεργασιών και εμπορίας των οίνων» (Α΄ 198),
αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Απαγορεύεται η συστέγαση οινοποιείων και οι−
νοπνευματοποιείων Β΄ κατηγορίας. Όσες εγκαταστά−
σεις χρησιμοποιούν σάκχαρη, σακχαρούχες και οινο−
πνευματώδεις ύλες, απαγορεύεται να συστεγάζονται
με οινοποιεία με την επιφύλαξη των διατάξεων της
υποπαραγράφου Δ.6 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94). Οι εγκα−
ταστάσεις παραγωγής ζυμομυκήτων αρτοποιίας, στα−
φιδίνης, καθαρής γλυκόζης (δεξτρόζης) και μαρμελάδας
από ξηρή σταφίδα, απαγορεύεται να συστεγάζονται με
οινοποιεία.»
Άρθρο 20
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων, καθορίζονται οι προϋποθέσεις χρήσης
της ένδειξης «όνομα αμπελουργικής εκμετάλλευσης»
στην επισήμανση των ελληνικών οίνων.
2. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την
παραγωγή ανακαθαρισμένου συμπυκνωμένου γλεύκους
σταφυλής.
3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες περί των ει−
δικών όρων εμφιαλώσεως οίνων. Εξαιρετικά και προκει−
μένου για τη διασφάλιση του φορολογικού αντικειμένου,
με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, καθορίζονται
οι ειδικοί όροι για τη λειτουργία, καθώς και οι διαδι−
κασίες για τον έλεγχο των εμφιαλωτηρίων των οίνων
και των λοιπών αμπελοοινικών προϊόντων, στα οποία
επιβάλλεται ΕΦΚ με μη μηδενικό συντελεστή.
ΜΕΡΟΣ Γ΄
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 21
Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. τα άρθρα 127, 128, 148 του ν. 4270/2014,
β. η παρ. 22 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α΄150),
γ. η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18)
δ. η παρ. 6 του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄314).
ε. Το άρθρο 5 και η παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 396/
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1976 «Περί οινολογικών κατεργασιών και εμπορίας των
οίνων» (Α΄ 198).
στ. Το σημείο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1, το άρθρο 3,
η παρ. 11 του άρθρου 5 και το σημείο α΄ της παρ. 2 του
άρθρου 6 του ν.δ. 243/19.7.1969 «Περί βελτιώσεως και
προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144).
ζ. Το σημείο α΄ της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 427/
1976 «Περί αντικαταστάσεως, συμπληρώσεως και καταρ−
γήσεως ενίων διατάξεων του ν.δ. 243/1969 περί βελτιώ−
σεως και προστασίας της αμπελουργικής παραγωγής»
(Α΄ 230).
η. Οι διατάξεις των άρθρων 24 και των παραγράφων
1 έως 3 του άρθρου 38 του ν. 4331/2015 (Α΄69).
θ. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 13 του
άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152).
2. Από την 1.1.2017 καταργείται το άρθρο 146 του
ν. 4270/2014.
3. Oι διατάξεις των άρθρων 21, 28, 31, 39, 75 και 76 του
ν. 4331/2015 (Α΄69) καταργούνται από την ημερομηνία
έναρξης ισχύος τους (2.7.2015).
Άρθρο 22
Οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του
Δημοσίου για έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου
ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και κάθε άλλης
πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών,
που λήγουν στις 31.12.2015 παρατείνονται κατά ένα (1)
έτος από τη λήξη τους για υποθέσεις για τις οποίες
έχουν εκδοθεί (κατά τη δημοσίευση του παρόντος) ή θα
εκδοθούν μέχρι τις 31.12.2015 εισαγγελικές παραγγελίες,
εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές
και αιτήματα διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική
ή ελεγκτική αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέ−
μησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές
Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρο−
μοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής
Κατάστασης.
Άρθρο 23
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή
του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζε−
ται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

