
 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ           Αθήνα, 15 Ιουλίου  2008 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ      Αρ.Πρωτ.: 1076783/11063/Β0012              

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ                                  

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ     

ΤΜΗΜΑ Β’         ΠΟΛ.: 1101 
 

Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10                                             ΠΡΟΣ: ΩΣ Π.Δ. 

Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝA                                

Πληροφορίες : Κ. Γαλλή 

Τηλέφωνο     : 210 3375311 - 12 

ΦΑΞ              : 210 3375001 

 

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10 και 12 του ν. 3670/2008 
(ΦΕΚ 117 Α’/20.6.2008). 

 

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 12 του ν. 3670/2008 

σχετικά με την «Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολιτική έτους 2008 

και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με αριθμ. 

117 Α’/20.6.2008.  

Mε τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού προβλέπεται, ότι οι διατάξεις 

του άρθρου 17 του ν. 2819/2000 καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα του 

Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και 

την 31η Δεκεμβρίου 2007.  
Περαιτέρω, με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του νόμου 

αυτού καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 με τις οποίες 

απαλλάσσονται από τη φορολογία εισοδήματος οι τόκοι που καταβάλλουν οι 

ημεδαπές βιομηχανικές ή μεταλλευτικές επιχειρήσεις, δημόσιοι οργανισμοί κλπ. σε 

αλλοδαπές τράπεζες λόγω μακροχρόνιων δανείων που συνάπτονται για 

αναπτυξιακούς σκοπούς.  
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Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι ειδικά για τη 

φορολογία εισοδήματος, οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 καταργούνται 

για τόκους δανείων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του παρόντος και μετά. 

 

 

    Ακριβές Αντίγραφο                                            Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ   
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας           ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: Δύο (2) φύλλα  

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 
Ι. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: 

1. Αποδέκτες πίνακα Β’ (εκτός του αριθμού 2 αυτού) 

2. Οικονομικές Επιθεωρήσεις 

3. Κεντρική Υπηρεσία ΥΠ.Ε.Ε. και τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της 

 

ΙΙ. ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

1. Γ.Γ.Π.Σ. – Δ/νση Εφαρμογών Η/Υ (Δ 30)  

2. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, Μασσαλίας 1 & Σόλωνος – 106 80 ΑΘΗΝΑ (με την 

παράκληση να κοινοποιηθεί σε όλες τις Τράπεζες) 

 

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: 
1. Γραφείο Υπουργού  

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αντωνίου Μπέζα 

3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα κ. Νικ. Ανδριανόπουλου 

4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Φορολογίας  

5.  Δ/νση Φορολογίας Εισοδήματος – Τμ. Β’ (10) 

6. Γραφείο Τύπου & Δημ. σχέσεων (3) 

7. Γραφείο Επικοινωνίας & Πληροφόρησης Πολιτών (3) 

8. Γραφείο κ. Δ/ντη Δ12  
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 117
 20 Ιουνίου 2008

  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘM. 3670

Αύξηση συντάξεων του Δημοσίου, εισοδηματική πολι−
τική έτους 2008 και άλλες διατάξεις.

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

  Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΟΣ 2008

Άρθρο 1
Καθορισμός επιδόματος εξομάλυνσης

1. Το επίδομα εξομάλυνσης της περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 29 του ν. 2768/1999 (ΦΕΚ 273 Α΄), από 1ης 
Ιανουαρίου 2008 καταβάλλεται ως εξής:

α. Για τους συνταξιούχους, η σύνταξη των οποίων 
υπολογίζεται με βάση τις διατάξεις του μέρους Α΄ του 
ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297/Α΄), όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά, ανά κατηγορία, ως ακολούθως:

Κατηγορία ΥΕ

 Σύνταξη  Ποσό επιδόματος

 Από μέχρι

  370 € 11€
 370,01€ 400€ 17€
 400,01€ 420€ 16€
 420,01€ 470€ 15€
 470,01€ 600€ 26€
 600,01€ 670€ 25€
 670,01€ 800€ 23€
 800,01€ 1.000€ 47€
 1.000,01€ και άνω 44€

Κατηγορία ΔΕ

 Σύνταξη  Ποσό επιδόματος

 Από μέχρι

  370€ 11€
 370,01€ 400€ 17€
 400,01€ 450€ 16€
 450,01€ 480€ 15€

 480,01€ 550€ 27€
 550,01€ 660€ 25€
 660,01€ 780€ 23€
 780,01€ 940€ 48€
 940,01€ 1.020€ 46€
 1.020,01€ 1.150€ 45€
 1.150,01€ και άνω 46€

Κατηγορία ΤΕ, ΤΕ0, ΠΕ0 και ΤΕ1

 Σύνταξη  Ποσό επιδόματος

 Από μέχρι

  370€ 11€
 370,01€ 470€ 12€
 470,01€ 520€ 23€
 520,01€ 550€ 22€
 550,01€ 580€ 21€
 580,01€ 670€ 20€
 670,01€ 780€ 18€
 780,01€ 870€ 42€
 870,01€ 1.020€ 40€
 1.020,01€ 1.150€ 38€
 1.150,01€ και άνω 40€

Κατηγορία ΠΕ

 Σύνταξη  Ποσό επιδόματος

 Από μέχρι

  460€ 11€
 460,01€ 490€ 10€
 490,01€ 530€ 21€
 530,01€ 570€ 20€
 570,01€ 640€ 19€
 640,01€ 730€ 17€
 730,01€ 780€ 16€
 780,01€ 870€ 40€
 870,01€ 1.000€ 38€
 1.000,01€ 1.160€ 35€
 1.160,01€ 1.500€ 37€
 1.500,01€ 1.900€ 33€
 1.900,01€ 2.800€ 25€
 2.800,01€ και άνω 15€
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2124 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

(30 €) για Επιμελητές Α΄, Β΄, Γ΄ και ειδικευόμενους και 
κατά εξήντα ευρώ (60 €) για Διευθυντές.»

4. Οι περιπτώσεις γ΄ και δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
49 του ν. 3205/2003 αντικαθίστανται, από 1.1.2008, ως 
εξής:

«γ. Ειδικό μουσικό επίδομα, οριζόμενο σε επτακόσια 
ευρώ (700 €).

δ. Ειδικό επίδομα για τη διευκόλυνση αγοράς, συντή−
ρησης και επισκευής οργάνων, ίσο με το τριάντα τοις 
εκατό (30%) του εκάστοτε βασικού μισθού του Κορυ−
φαίου Α΄. Το ποσό που προκύπτει στρογγυλοποιείται 
στην πλησιέστερη μονάδα ευρώ.»

5. Η αποζημίωση της παρ. 19 του άρθρου 8 του ν. 3205/
2003 (ΦΕΚ 297/Α΄) ορίζεται, ειδικά για το φυλακτικό προ−
σωπικό των μουσείων και των αρχαιολογικών χώρων, 
σε πενήντα ευρώ (50 €).

6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 201/1975 (ΦΕΚ 
228/Α΄) καταργείται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 10

Οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2819/2000 (ΦΕΚ 
84 Α΄) καταλαμβάνουν και τους τόκους από ομόλογα 
του Ελληνικού Δημοσίου, οι οποίοι καταβάλλονται από 
την 1η Ιανουαρίου 2007 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 
2007.

Άρθρο 11
Μεταβολές στο π.δ. 186/1992 – Κ.Β.Σ.

1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
10 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 − ΦΕΚ 84 Α΄) αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Στο βιβλίο ή δελτίο καταχωρούνται με την παραλαβή 
των αγαθών η χρονολογία της παραλαβής, το ονομα−
τεπώνυμο ή η επωνυμία, το επάγγελμα και η διεύθυνση 
του αποστολέα, το είδος και η ποσότητα των αγαθών 
που παραλαμβάνονται, ο σκοπός της παραλαβής, καθώς 
και η τιμή μονάδος επί παραλαβής οπωρολαχανικών και 
κρεάτων με σκοπό την αγορά ή επί παραλαβής αυτών 
με σκοπό την πώληση για λογαριασμό τρίτου η τιμή η 
οποία θα επιτυγχανόταν σε περίπτωση αγοράς αυτών 
κατά την ημέρα της παραλαβής τους από τον εντολέα 
και η συνολική αξία τους.»

2. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 
11 του Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84 Α΄) προστίθεται νέο 
δεύτερο εδάφιο ως εξής:

« Η τιμή μονάδος αναγράφεται επί παράδοσης ή απο−
στολής οπωρολαχανικών και κρεάτων με σκοπό την 
αγορά ή την πώληση και επί αποστολής ή παράδοσης 
των αγαθών αυτών με σκοπό την πώληση για λογαρι−
ασμό τρίτου η τιμή η οποία θα επιτυγχανόταν σε περί−
πτωση αγοράς αυτών κατά την ημέρα της παραλαβής 
τους από τον εντολέα και η συνολική αξία τους.»

3. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
Κ.Β.Σ. (π.δ. 186/1992 – ΦΕΚ 84/Α΄) προστίθεται νέο εδάφιο 
ως εξής:

«Με δίγραμμη επιταγή ή με κατάθεση σε τραπεζικό 
λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επί−
σης μερικά ή ολικά και τα φορολογικά στοιχεία αξίας 
χιλίων ευρώ (1.000 €) και άνω, που αφορούν αγορές 
οπωρολαχανικών και κρεάτων, καθώς επίσης και η λαμ−
βανόμενη προμήθεια που εμφανίζεται στην εκκαθάριση 

της παρ. 7 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού σε περί−
πτωση πωλήσεως των ως άνω αγροτικών προϊόντων 
για λογαριασμό τρίτου. Από την ως άνω υποχρέωση 
εξαιρούνται τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
Κώδικα αυτού.»

Άρθρο 12
Κατάργηση του άρθρου 7 του ν. 4171/1961

1. Οι διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 (ΦΕΚ 
93/Α΄) καταργούνται.

2. Ειδικά για τη φορολογία εισοδήματος, οι διατάξεις 
του άρθρου 7 του ν. 4171/1961 καταργούνται για τόκους 
δανείων που συνάπτονται από τη δημοσίευση του πα−
ρόντος και μετά.

Άρθρο 13

1. Η περίπτωση ια΄ του άρθρου 8 του ν. 3634/2008 (ΦΕΚ 
9/Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«ια) Τα Μουσεία, το Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο 
Δελφών, τα Κοινωφελή Ιδρύματα, τα Ιδρύματα για τα 
οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 12 του ν. 1610/1986 (ΦΕΚ 89 Α΄) και οι Ξένες 
Αρχαιολογικές Σχολές, για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα 
ακίνητά τους.»

2. Η ισχύς της ανωτέρω παραγράφου αρχίζει από την 
1η Ιανουαρίου 2008.

Άρθρο 14

1. Οι διατάξεις της παρ. 12 του άρθρου 15 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007) 
αντικαθίστανται ως εξής:

«12.α. Ο χρόνος υπηρεσίας των ιατρών και διασωστών 
που απασχολούνται στην αεροδιακομιδή ασθενών του 
Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) λογίζεται 
αυξημένος στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξή τους, 
εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν 30 ώρες πτή−
σης και καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές που 
προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 59 του 
π.δ. 169/2007.

Οι ανωτέρω ώρες πτήσης βεβαιώνονται από το Ε.Κ.Α.Β., 
με βάση τα τηρούμενα επίσημα στοιχεία.

Η συμπλήρωση των 30 ωρών πτήσης δεν απαιτείται, 
αν η αποχή από την υπηρεσία, μέχρι ένα έτος, οφείλε−
ται σε πάθηση, νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια για νόσο 
ή τραύμα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα 
εξαιτίας της εκτέλεσης των ειδικών καθηκόντων των 
προσώπων αυτών.

β. Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των προ−
σώπων της παραγράφου αυτής γίνεται μόνο εφόσον 
συμπληρώσουν δεκαοκταετή πραγματική δημόσια υπη−
ρεσία. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, αν κάποιο από 
τα ανωτέρω πρόσωπα πεθάνει κατά τη διάρκεια της 
ενεργού υπηρεσίας του ή απολυθεί λόγω σωματικής 
ή πνευματικής ανικανότητας ή χωρίς δική του υπαιτι−
ότητα.

γ. Οι διατάξεις της παρ. 1 εδάφιο πρώτο του άρθρου 
43 του Κώδικα αυτού έχουν ανάλογη εφαρμογή και για 
τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής. Για τον καθορισμό 
των εξαμήνων του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται 
υπόψη η συμπλήρωση των 30 ωρών πτήσης για κάθε 
εξάμηνο.

δ. Το εξάμηνο κατά το οποίο κάποιο από τα ανω−
τέρω πρόσωπα σκοτώθηκε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας 
πτήσης, ενώ τελούσε σε υπηρεσία, λογίζεται σαν πλή−

bkuser
ΣΑΤΕ




