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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
 

«Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της 
ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 
2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 

2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων 
δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις» 

 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ  
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ   

 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Άρθρο 1 Προσθήκη άρθρου 5Β στον ΚΦΕ και συμπλήρωση ρύθμισης άρθρου 67 ΚΦΕ – 

Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων 

εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία 

μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα 

 

Άρθρο 2   Τροποποίηση άρθρου 14 ΚΦΕ - Απαλλαγή της δωρεάν διάθεσης μετοχών και των 

διατακτικών εσωτερικού τουρισμού υπό όρους από τη φορολογία εισοδήματος 

από μισθωτή εργασία και συντάξεις 

 

Άρθρο 3 

 

 Τροποποίηση άρθρου 42Α ΚΦΕ - Ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση της υπεραξίας 

που προκύπτει από δικαιώματα προαίρεσης και δωρεάν διάθεση μετοχών  

 

Άρθρο 4  

 

 Τροποποίηση των άρθρων 15 και 60 ΚΦΕ – Αυτοτελής φορολόγηση  των 

προπονητών υπό όρους 

 

Άρθρο 5  

 

 Τροποποίηση του άρθρου 39 ΚΦΕ – Έκπτωση δαπανών  

Άρθρο 6  Τροποποίηση του άρθρου 43 του ν. 2961/2001- 
Απαλλαγή δωρεών κινητών περιουσιακών στοιχείων υπό όρους 
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τομέα, προκειμένου να διενεργούνται έλεγχοι αναφορικά με την τήρηση των προϋποθέσεων 
και των υποχρεώσεων στο πλαίσιο του παρόντος. 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ’   

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

 
Άρθρο  84    

Αύξηση οργανικών θέσεων ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ΙΔΑΧ)  
στο Υπουργείο Οικονομικών 

 
1. Στη Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού, που σύμφωνα με την  

υποπερ. αα΄ της περ. δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ. 142/2017 (Α΄ 181) υπάγεται στη 
Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής συστήνονται πέντε (5) οργανικές θέσεις 
Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επιπλέον των ήδη 
υφιστάμενων.  

2. Στη Γενική Γραμματεία Φορολογικής Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας της παρ. 1 του 
άρθρου 1 του π.δ. 84/2019 (Α΄ 123), συστήνονται δέκα (10) οργανικές θέσεις Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, επιπλέον των ήδη 
υφιστάμενων.  

3. Η πλήρωση των παραπάνω θέσεων διενεργείται σύμφωνα με τη διαδικασία επιλογής του 
άρθρου 19 του ν. 2190/1994 (Α’ 28).  
 

Άρθρο 85  

Τροποποίηση άρθρου 1 ν. 4152/2013 –  

Στελέχωση της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων    

 

Η παρ. 2 της υποπαρ. Β.3 της παρ. Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) 
αντικαθίσταται ως εξής: 
«2α) Η Μονάδα στελεχώνεται από υπαλλήλους όλων των κλάδων, κατηγοριών και 
ειδικοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και από υπαλλήλους που μετατάσσονται 
σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224), με την επιφύλαξη της περ. δ της παρούσας. Κατά 
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης μπορούν να αποσπώνται στην Μονάδα 
υπάλληλοι, μόνιμοι ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι 
υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή στον δημόσιο τομέα, όπως αυτός 
οριοθετείται με το άρθρο  51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101).  
β) Οι αποσπάσεις της περ. α’ διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, χωρίς να 
απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων ή του 
οργάνου διοίκησης του φορέα προέλευσης, για διάστημα έως τέσσερα (4) έτη. Ο χρόνος 
υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική τους θέση και οι ανωτέρω υπάλληλοι λαμβάνουν το 
σύνολο των αποδοχών της θέσης αυτής, συμπεριλαμβανομένης τυχόν προσωπικής 
διαφοράς. Εάν ο επιλεγείς υπάλληλος υπηρετεί με απόσπαση σε άλλη υπηρεσία, με την 
έκδοση της απόφασης απόσπασης στη Μονάδα αίρεται αυτοδικαίως η απόσπασή του στην 
προηγούμενη υπηρεσία. 
γ) Για τη διενέργεια των αποσπάσεων εκδίδεται σχετική πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος από το αρμόδιο όργανο, με την οποία καθορίζονται  τα απαιτούμενα 
προσόντα, η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων, η διαδικασία επιλογής, ο τρόπος  
δημοσίευσης ή δημοσιοποίησης, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για τη διενέργεια 
των αποσπάσεων. 
δ)  Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, έπειτα από σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της 
Μονάδας αποσπασμένοι υπάλληλοι μετατάσσονται στη Μονάδα μετά τη λήξη της 
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απόσπασης, εφόσον  υποβάλλουν σχετική  αίτηση, κατά παρέκκλιση του ν. 4440/2016 (Α΄ 
224),  Οι υπάλληλοι  μετατάσσονται  σε κενή οργανική θέση κλάδου της ίδιας ή ανώτερης 
κατηγορίας, με τον βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχουν, την ίδια σχέση 
εργασίας και με διατήρηση τυχόν προσωπικής διαφοράς στις αποδοχές. Υπάλληλοι που 
προέρχονται  από φορέα στον οποίο εφαρμόζεται διαφορετικό βαθμολογικό ή μισθολογικό 
καθεστώς, κατατάσσονται  βάσει των αντίστοιχων διατάξεων που ισχύουν για το Υπουργείο 
Οικονομικών. Εάν η απόσπαση λήξει πριν από την δημοσίευση της πράξης μετάταξης, 
παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την έκδοση της πράξης μετάταξης. Οι υπάλληλοι που δεν 
υποβάλλουν αίτηση ή δεν επιλεγούν προς μετάταξη επιστρέφουν στην υπηρεσία στην οποία 
ανήκει η οργανική τους θέση μετά τη λήξη της απόσπασης. Αν δεν υφίσταται κενή οργανική 
θέση ιδιωτικού δικαίου στη Μονάδα, είναι δυνατή η μετάταξη αποσπασμένων  υπαλλήλων  
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς 
θέσεις  ιδιωτικού δικαίου, με παράλληλη δέσμευση κενών οργανικών θέσεων δημοσίου 
δικαίου, για όσο χρόνο υφίστανται οι προσωποπαγείς θέσεις.  
ε. Στη Μονάδα μπορούν να απασχολούνται και υπάλληλοι από όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
στ. Συστήνονται δέκα (10) νέες οργανικές θέσεις στη Μονάδα και ο συνολικός αριθμός των 
οργανικών θέσεων της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων ανέρχεται σε τριάντα (30) 
θέσεις. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών οι οργανικές θέσεις της Μονάδας 
κατανέμονται κατά κατηγορία, εκπαιδευτική βαθμίδα, κλάδο, ειδικότητα και σχέση 
εργασίας. 
ζ. Οι υπηρετούντες στο Υπουργείο Οικονομικών δικηγόροι με έμμισθη εντολή υποστηρίζουν 
νομικά το έργο της Κεντρικής Μονάδας Κρατικών Ενισχύσεων.». 

 

Άρθρο 86  
Στελέχωση Γενικών Διευθύνσεων των Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής 

Πολιτικής και Δημόσιας Περιουσίας  
 

1. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης επιτρέπεται η απόσπαση έως ογδόντα (80) 
υπαλλήλων, μονίμων και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που 
υπηρετούν σε φορείς του δημόσιου τομέα, οι οποίοι ανήκουν στο Μητρώο Φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης, στη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στη Γενική 
Διεύθυνση Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών Περιουσιών, στο Αυτοτελές Γραφείο 
Ελληνικού, στη Διεύθυνση Φορολογικής Πολιτικής καθώς και στην αυτοτελή Διεύθυνση 
Ερευνών Οικονομικού Εγκλήματος της Γενικής Γραμματείας Φορολογικής Πολιτικής και 
Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, η απόσπαση, ανεξάρτητα από τον  
φορέα στον οποίο ανήκει η οργανική τους θέση. 

2. Οι αποσπάσεις διενεργούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, κατόπιν σχετικής 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη 
των αρμόδιων Υπηρεσιακών Συμβουλίων του φορέα προέλευσης, καθώς και του οργάνου 
διοίκησης αυτού. 

3. Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) έτη, με δυνατότητα ισόχρονης 
ανανέωσης της απόσπασης, κατόπιν αιτήσεως του υπαλλήλου. 

4. Για το χρονικό διάστημα της απόσπασης οι υπάλληλοι διατηρούν το σύνολο των απολαβών 
της οργανικής τους θέσης και η δαπάνη μισθοδοσίας τους βαρύνει το φορέα υποδοχής. Ο 
φορέας υποδοχής βαρύνεται με τις δαπάνες επιπλέον αμοιβής των αποσπασμένων 
υπαλλήλων. 

5. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος υπηρεσίας 
στην οργανική τους θέση. 


