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NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4093
Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής
Στρατηγικής 2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρμο−
γής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαι−
σίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013−2016.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή
Άρθρο πρώτο
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙ−
ΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013−2016
1. Εγκρίνεται το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονο−
μικής Στρατηγικής 2013−2016, το οποίο επισυνάπτεται
ως Παράρτημα I στον παρόντα νόμο, αποτελεί αναπό−
σπαστο μέρος του νόμου αυτού και στο οποίο περιλαμ−
βάνονται για το τρέχον έτος και τα τέσσερα επόμενα
έτη, κατά κύριο λόγο, τα εξής:
− Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι για τη Γενική Κυβέρνηση
και τους επί μέρους φορείς της.
− Η περιγραφή και αξιολόγηση των μακροοικονομικών
και δημοσιονομικών εξελίξεων και προβλέψεων για το
προηγούμενο έτος το τρέχον έτος, το έτος προϋπολο−
γισμού και τα επόμενα τρία έτη.
− Οι παραδοχές των οικονομικών και δημοσιονομικών
προβλέψεων (μισθολογικές και συνταξιοδοτικές εξελί−
ξεις, παροχές, δαπάνες αγαθών και υπηρεσιών, δαπάνες
επενδύσεων και δαπάνες τόκων).
− Οι κύριες πηγές κινδύνου για τις δημοσιονομικές
προβλέψεις.
− Ο στόχος για το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης.
− Τα συνολικά ανώτατα όρια δαπανών για τη Γενική
Κυβέρνηση, καθώς και τα ανώτατα όρια του Κρατικού
Προϋπολογισμού, των ΟΤΑ και των ΟΚΑ για την περίοδο.
− Οι δαπάνες και τα έσοδα σε Κεντρική Κυβέρνηση,
τοπική αυτοδιοίκηση, κοινωνική ασφάλιση για τα αντί−
στοιχα έτη.
− Οι προβλεπόμενες δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρ−
νησης ανά Υπουργείο για τον Προϋπολογισμό του επό−
μενου έτους, καθώς και οι συνολικές δαπάνες τους για
την υπό εξέταση περίοδο.
− Τα έσοδα και οι δαπάνες της Κεντρικής Κυβέρνησης
ανά οικονομική κατηγορία και οι προβλέψεις για τα φο−

ρολογικά έσοδα, καθώς και οι δαπάνες για την περίοδο,
οι εκτιμήσεις ανά οικονομική κατηγορία των ακαθάρι−
στων εξόδων, εσόδων, και ελλείμματος ή πλεονάσματος
του Κοινωνικού Προϋπολογισμού και των Ενοποιημένων
Προϋπολογισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ. ΥΠΟΥΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Β.
1.α. Οι διατάξεις των άρθρων 1 του ν. 91/1943 (Α΄ 129), 1
και 2 του ν.δ. 99/1974 (Α΄ 295) και της παρ. 19 του άρθρου
4 του ν. 3513/2006 (Α΄ 265) παύουν να ισχύουν για όσους
από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα αποκτούν για
πρώτη φορά την ιδιότητα του Βουλευτή ή του Δημάρ−
χου, από την επομένη της ημερομηνίας έναρξης ισχύος
του παρόντος νόμου. Τα πρόσωπα αυτά ασφαλίζονται
για κύρια σύνταξη, πρόσθετη ασφάλιση και υγειονομι−
κή περίθαλψη, στους φορείς που ασφαλίζονταν πριν
την εκλογή τους στα αξιώματα αυτά και ο χρόνος της
θητείας τους λογίζεται ως χρόνος ασφάλισης στους
φορείς αυτούς.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται προγενέστερη κατά
τα ανωτέρω ασφάλιση, για τα εν λόγω πρόσωπα έχουν
εφαρμογή οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 2 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
Οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές, όπως αυ−
τές καθορίζονται από τη νομοθεσία του κάθε φορέα,
βαρύνουν του μεν ασφαλισμένου τους ίδιους, του δε
εργοδότη τη Βουλή ή το Δήμο, κατά περίπτωση, παρα−
κρατούνται από τη βουλευτική αποζημίωση ή την αντιμι−
σθία και αποδίδονται ανά μήνα στους οικείους φορείς.
Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα πριν την εκλογή τους
υπάγονταν στο ασφαλιστικό− συνταξιοδοτικό καθεστώς
του Δημοσίου, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται
επί των συντάξιμων αποδοχών της οργανικής τους θέ−
σης, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθο−
ρίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
των διατάξεων του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της
παρούσας παραγράφου των προηγούμενων εδαφίων.
β. Οι διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 8 του
ν. 2592/1998 (Α΄ 57), αντικαθίστανται ως εξής:
«14. Οι συντάξεις των συνταξιούχων του Δημοσίου,
γενικά, συμπεριλαμβανομένων όσων λαμβάνουν βου−
λευτική σύνταξη ή χορηγία, οι οποίοι υπηρετούν ή προ−
σλαμβάνονται σε θέσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
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οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή −
φοροτεχνικού, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετακλήτως
για τα αδικήματα που αναφέρονται στο άρθρο 14 του
π.δ. 340/1998, ότι δεν έχει υποπέσει σε πειθαρχικό παρά−
πτωμα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας λογιστών
− φοροτεχνικών και ότι έχει παρακολουθήσει όλη την
αναγκαία εκπαίδευση που αντιστοιχεί στο επίπεδο της
επαγγελματικής του κατάταξης, η οποία παρέχεται από
το Ο.Ε.Ε.. Αν ο λογιστής − φοροτεχνικός δεν καταθέσει
την υπεύθυνη δήλωση εντός του πρώτου διμήνου, δεν
εντάσσεται στο Μητρώο λογιστών − φοροτεχνικών του
Ο.Ε.Ε. του άρθρου 11. Η πρόσβαση στο συγκεκριμένο
αρχείο θα αποκαθίσταται με την κατάθεση της υπεύ−
θυνης δήλωσης. Το Ο.Ε.Ε. ελέγχει το περιεχόμενο της
εν λόγω δήλωσης, ενημερώνει αυτόματα το Μητρώο
Λογιστών − Φοροτεχνικών και εκδίδει ειδική πράξη σε
όσους αυτοδίκαια έχουν εκπέσει λόγω της μη τήρησης
της προβλεπόμενης διαδικασίας.
8. Επαγγελματική ταυτότητα λογιστή − φοροτεχνικού
δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετά−
κλητα για αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 1. του
άρθρου 14.
9. Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε
φυσικά πρόσωπα.
10. Για την έκδοση της επαγγελματικής ταυτότητας και
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η κατα−
βολή δικαιωμάτων υπέρ του Ο.Ε.Ε, το ύψος των οποίων
καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
και Οικονομικών. Η ιδιότητα του μέλους του Ο.Ε.Ε. δεν
αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος
του λογιστή − φοροτεχνικού μετά την 1.1.2015.»
3. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 10
Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών
και φοροτεχνικών υπηρεσιών − Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νομικών προσώπων παροχής λο−
γιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται βεβαί−
ωση αναγγελίας έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών
εργασιών, η οποία χορηγείται από το Ο.Ε.Ε..
2. Για τη χορήγηση της βεβαίωσης αναγγελίας της
παραγράφου 1 υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο
του νομικού προσώπου αναγγελία έναρξης λειτουργί−
ας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνι−
κών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται από επικυρωμένα
αντίγραφα των εγγράφων ή πιστοποιητικών, από τα
οποία προκύπτουν η νόμιμη σύσταση, λειτουργία και
εκπροσώπηση του νομικού προσώπου.
3. Φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με οποιαδήπο−
τε σχέση με τα παραπάνω νομικά πρόσωπα και είναι
εξουσιοδοτημένα να υπογράφουν για λογαριασμό αυ−
τών πράξεις που ανάγονται στο αντικείμενο εργασιών
του λογιστή φοροτεχνικού απαιτείται να είναι κάτοχοι
επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή − φοροτεχνικού.»
4. Το άρθρο 11 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Άρθρο 11
Μητρώο Λογιστών − Φοροτεχνικών
και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών
και Φοροτεχνικών Υπηρεσιών
1. Στο Ο.Ε.Ε. τηρείται μητρώο φυσικών προσώπων
κατόχων επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή − φο−
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ροτεχνικού κατά τάξεις, το οποίο ενημερώνεται κάθε
έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της
παραγράφου 7 του άρθρου 4, καθώς και μητρώο των
νομικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνι−
κών υπηρεσιών, με μνεία του αριθμού βεβαίωσης που
τους έχει χορηγηθεί και των στοιχείων του άρθρου 10.
2. Τα Μητρώα Λογιστών − Φοροτεχνικών και Νομι−
κών Προσώπων Παροχής Λογιστικών και Φοροτεχνικών
Υπηρεσιών του Ο.Ε.Ε. διασυνδέονται με τα αρχεία των
λογιστών που μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δη−
λώσεις στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.»
5. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
14 του π.δ. 340/1998 μετά τη λέξη πλαστογραφία προστί−
θενται οι λέξεις «υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση
υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης».
6. Το άρθρο 16 του π.δ. 340/1998 καταργείται μετά
την παρέλευση ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του
παρόντος. Οι άδειες ασκήσεως επαγγέλματος λογιστή −
φοροτεχνικού εκδοθείσες που εκδόθηκαν με το άρθρο
16 π.δ. 340/1998 εξακολουθούν να ισχύουν.
Η.6. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 1906/1990,
3614/2007 ΚΑΙ 4070/2012
1. α. H υποπαράγραφος α΄ της παραγράφου 4 του άρ−
θρου 10 του ν. 1906/1990 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι υφιστάμενες διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που δεν είναι
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται έως τις
30.6.2013. Ειδικά οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές
γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας διατηρούνται
έως τις 31.12.2012.»
β. Οι άδειες που έχουν εκδοθεί ή τροποποιηθεί μετά
τη θέση σε ισχύ της παραγράφου 15 του άρθρου 185
του ν. 4070/2012 (Α΄ 82) για τις διεθνείς τακτικές λε−
ωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και χωρών που
δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατηρούνται
σε ισχύ μέχρι τις 30.6.2013. Ειδικά οι άδειες για διεθνείς
λεωφορειακές γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας
διατηρούνται έως τις 31.12.2012.
γ. Οι διατάξεις των ανωτέρω υποπεριπτώσεων α΄ και
β΄ ισχύουν αναδρομικά από 10.10.2012.
2. α. Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 10 του άρθρου
25 του ν. 3614/2007 (Α΄ 267), που προστέθηκε με την
παρ. 3 του άρθρου 242 του ν. 4072/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«β. Στις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις δημοσίων
έργων που έχουν προκηρυχθεί χωρίς πρόβλεψη χορή−
γησης προκαταβολής στη διακήρυξη ή με πρόβλεψη
προκαταβολής μικρότερης του δέκα τοις εκατό (10%),
δύναται να χορηγείται στον ανάδοχο προκαταβολή,
κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 51 του ν. 3669/2008, η οποία δεν μπορεί να
υπερβαίνει ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) του ολικού
ποσού της σύμβασης (χωρίς αναθεωρήσεις και ΦΠΑ),
έναντι ισόποσης εγγυητικής επιστολής.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 25 του
ν. 3614/2007 προστίθεται εδάφιο γ΄ ως ακολούθως:
«γ. Τα ανωτέρω εδάφια α΄ και β΄ αφορούν και τα συγ−
χρηματοδοτούμενα έργα που ανατίθενται από τους
ΟΤΑ α΄ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα και κατι−
σχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης για τους
φορείς αυτούς.»
3. Το άρθρο 141 του ν. 4070/2012 αντικαθίσταται ως
εξής:

