ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους
2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας,
Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α. Γενική παρουσίαση
Με το άρθρο πρώτο του παρόντος κυρώνεται η από 16
Δεκεµβρίου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και
του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011», που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 262 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), για να αντιµετωπιστούν επείγοντα θέµατα προκειµένου:
α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασµών από τα πιστωτικά ιδρύµατα,
προκειµένου να προστατευθούν, ενόψει της συνεχιζόµενης 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 Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.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 αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ 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 Δηµοσίου.
ββ) να συµπληρωθούν άµεσα οι διατάξεις των παραγράφων 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 Δηµοσίων Επενδύσεων και
να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση
του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του
Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε..
ε) αα) να διασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, τόσο στο µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που µετατάχθηκε σε Δήµους, µε την

δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουµένων και µετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 ν. 3888/2010
(Α΄ 175), µέχρι την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας ενσωµάτωσης των αναγκαίων διατάξεων 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 πιστωτικών 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 άρθρο
17) για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους
των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ., 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 ΟΠΑΔ.
ββ) να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων, µε συµψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δηµόσιων νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και φαρµακευτικών εταιρειών,
ζ) να ρυθµιστούν περαιτέρω θέµατα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφ’ ενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθµιση της αγοράς µε τη θέσπιση
ευρύτερων κανόνων εύρυθµης λειτουργίας και αφ’ ετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε σκοπό τη
µεγιστοποίηση του οφέλους για το Δηµόσιο κατά τον
πλέον συµφέροντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας της
χώρας τρόπο.
Με το άρθρο δεύτερο του παρόντος κυρώνεται η από
31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 268 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων
που ανέδειξε η εφαρµογή του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργα-
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σιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015» καθώς και όµοιας φύσεως θεµάτων των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, τα οποία αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και ειδικότερα:
α) να προωθηθούν οι άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις
στο θεσµικό πλαίσιο του ν.4024/2011 (Α’ 226), µε σκοπό
να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του,
β) να βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο εξυγίανσης των δήµων µε τη δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών τους προς
το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι 30.6.2012.
γ) να ρυθµιστούν επείγοντα φορολογικά θέµατα καθώς και θέµατα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, που έχουν προκύψει από τη µέχρι
σήµερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη
και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου του,
δ) να ρυθµιστούν κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µεταξύ των οποίων και θέµατα εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015.
Β. Ειδικότερα
Επί του άρθρου πρώτου
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΝΠ παρατείνεται
για ένα έτος η απαγόρευση των πλειστηριασµών, προκειµένου να συνεχίσουν να προστατεύονται οι δανειολήπτες που δεν δύνανται να αντιµετωπίσουν τις δανειακές
τους υποχρεώσεις, ενόψει της συνεχιζόµενης κρίσης και
ύφεσης της οικονοµίας. Η απαγόρευση αυτή καταλαµβάνει την κύρια ή µοναδική κατοικία κάθε φυσικού προσώπου, ανεξαρτήτως δηλαδή εάν έχει πτωχευτική ικανότητα και συνεπώς προστατεύεται και η κατοικία των εµπόρων. Δεδοµένης της µείωσης των εισοδηµάτων που υπέστησαν πολλά νοικοκυριά και των συνακόλουθων σοβαρών δυσχερειών για την έγκαιρη εξόφληση των υποχρεώσεών τους είναι αναγκαίο να δοθεί η δυνατότητα
στους οφειλέτες να αναδιοργανωθούν και να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους, µε την υπαγωγή τους ενδεχοµένως και στις διατάξεις του ν. 3869/2010 για τη ρύθµιση των οφειλών των υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτρέπεται υπερφόρτωση
της Δικαιοσύνης που θα µπορούσε να προκληθεί από την
κατάθεση αιτήσεων στα αρµόδια Δικαστήρια για ρύθµιση
των χρεών των υπερχρεωµένων νοικοκυριών και συγχρόνως αιτήσεων για αναστολή των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης µέχρι την εκδίκαση των υποθέσεων.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ διευκρινίζονται θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του Έκτακτου
Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) του ν.4021/2011, προκειµένου να
προστατευθούν οι πολίτες για τους οποίους συντρέχουν
ειδικοί λόγοι υγείας ή οι πολίτες που διαβιούν υπό µειονεκτικές κοινωνικά συνθήκες. Οι σηµαντικότερες παρεµ-

βάσεις σχετικά µε την εφαρµογή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. περιλαµβάνουν τα εξής:
- Από την έναρξη ισχύος του ν.4021/2011, για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και µε εµβαδόν
δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας 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.
- Υπάρχει πρόβλεψη για επανυπολογισµό του
Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. που καταβάλλεται για το έτος 2011 και το
οποίο υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εµβαδού
της δοµηµένης επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή
στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος κατά την
17η Σεπτεµβρίου 2011, µε βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκοµίζει ο υπόχρεος ότι
συνέτρεχαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία και µε βάση τα
οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ 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 αναλογεί στο ακίνητο για το έτος 2012 ενώ
στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το
ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς
προµηθευτές ρεύµατος µε τον επόµενο λογαριασµό. Ο
συµψηφισµός πραγµατοποιείται µε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.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.
- Υπάρχει πρόβλεψη για εξαίρεση από το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
των κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών και των
κοινόχρηστων χώρων των κύριων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχείων και κάµπινγκ) που αφορούν στους
χώρους προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι
προσδιορίζονται σε ποσοστό 35% της συνολικής επιφάνειας της ξενοδοχειακής επιχείρησης.
- Ορίζονται οι κατηγορίες των προσώπων για τους οποίους ισχύει µειωµένος συντελεστής του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.
και είναι τα πρόσωπα, που το ίδια ή πρόσωπα που το βαρύνουν φορολογικά σύµφωνα µε το άρθρο 7 του Κ.Φ.Ε.,
παρουσιάζουν 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 βαρύνονται µε ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούµενη 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 µεταξύ 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
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(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 συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της
κύριας και ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός
εκ των γονέων τους, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι
λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόµενων τέκνων 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.
- Ορίζεται ο αριθµός των δόσεων του Ε.Ε.Τ.ΗΔ.Ε και
συγκεκριµένα για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του
τρέχοντος έτους µέχρι τον Ιανουάριο του 2012, ενώ για
το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012 µέχρι τον Ιανουάριο του 2013. Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την καταβολή του ποσού
για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον
η Δ.Ε.Η. και οι εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού
ρεύµατος προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε
τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών.
- Ορίζεται σε τέσσερις µήνες από τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του λογαριασµού η υποχρέωση της
ΔΕΗ και των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού
ρεύµατος να προωθούν τα στοιχεία σχετικά µε την µη
καταβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. στις αρµόδιες υπηρεσίες.
- Υπάρχει πρόβλεψη για την αναστολή µε πράξη του
Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., της διακοπής του ρεύµατος,
αν:
α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύµατος θα θέσει σε σοβαρό
κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή
β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το
τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό µειονεκτικές
κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήµατος και
λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για
το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή
του τέλους στις προθεσµίες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την κανονιστική
απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα θέσει, ενόψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε προφανή άµεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή
προσώπου που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.
- Ορίζεται ότι ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος, είναι αποκλειστικά αρµόδιος για τη διαπίστωση της συνδροµής
των προϋποθέσεων προηγούµενων περιπτώσεων α΄ και
β΄, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι πράξεις
του, θετικές και απορριπτικές, κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή στον εναλλακτικό προµηθευτή
ηλεκτρικού ρεύµατος κατά περίπτωση. Ο Προϊστάµενος
της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της περίπτωσης β΄, µπορεί, εκτός α-

πό την αναστολή διακοπής του ρεύµατος, να αποφασίσει
είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις
προβλεπόµενες δόσεις, είτε και τον περιορισµό του τέλους µέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο, ώστε ο υπόχρεος να µπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του
χωρίς να τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η διαβίωση του ιδίου
ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και τον βαρύνουν φορολογικά.
Τέλος µε την κανονιστική απόφαση ορίζεται ο τρόπος
υποβολής της αίτησης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να εξεταστεί αυτή, ο τρόπος αναθεώρησης ή ανάκλησης της απόφασης του Προϊσταµένου της
Δ.Ο.Υ. στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών που λήφθηκαν υπόψη κατά την έκδοσή της και κάθε αναγκαίο
θέµα για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1- 6 του άρθρου 3
της ΠΝΠ διευκρινίζονται κατεπείγοντα θέµατα που αφορούν την αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δηµοσίων
υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ 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 Δηµοσίου. Καταρχήν
ορίζεται η εξαίρεση για τα παραπάνω πρόσωπα από τις
διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, προκειµένου να
λαµβάνουν κατά τη συνταξιοδότησή τους, άµεσα από το
Δηµόσιο ολόκληρο το ποσό της σύνταξης που δικαιούνται, χωρίς τη µείωση που προβλέπεται στις περιπτώσεις
που το τµήµα σύνταξης του συµµετέχοντα φορέα καταβάλλεται πριν τη συµπλήρωση του κατά περίπτωση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης.
Επίσης, διευκρινίζεται ότι όταν οι ανωτέρω υπάλληλοι
υπάγονται σε άλλο συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό
του Δηµοσίου δεν είναι δυνατή η συνταξιοδότησή τους
µετά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους ή το πέρας του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος λόγω του ότι το όριο ηλικίας των 55 ετών είναι χαµηλότερο από το ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης που ορίζουν οι κατά περίπτωση διατάξεις των ασφαλιστικών φορέων εκτός του
Δηµοσίου. Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι µόνο οι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι καθώς και οι υπάλληλοι των ΟΤΑ
και των ΝΠΔΔ, που υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις απολύονται αυτοδίκαια µε
τη συµπλήρωση 35 ετών υπηρεσίας και του 55ου έτους
της ηλικίας, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Τέλος,
ορίζεται ότι καλύπτονται συνταξιοδοτικά µόνιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. πρώτου
και δεύτερου βαθµού και των Ν.Π.Δ.Δ. που δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Δηµοσίου και ορίζεται ότι για αυτούς προκειµένου να απολυθούν αυτοδίκαια ή να τεθούν σε προσυνταξιοδοτικό
καθεστώς ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34
του ν. 4024/2011 που έχουν εφαρµογή για τους υπαλλήλους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο είναι δυνατή η άµεση συνταξιοδότησή τους είτε
κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους είτε µετά το πέρας
του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος, καθώς σε διαφορετική περίπτωση θα συνταξιοδοτούνταν µετά την παρέλευση µέχρι έως και τριών ετών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου
3 της ΠΝΠ συµπληρώνονται οι διατάξεις των παρ. 3 και 4
του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχετικά µε τη θέση σε
εφεδρεία των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προκειµένου να διευκρινι-
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στούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας. Ειδικότερα µε την παρ. 9
του άρθρου 3 της ΠΝΠ συµπληρώνεται η διάταξη της
παρ. 7 του άρθρου 34 και διευκρινίζεται ότι κριτήριο για
την ένταξη στην εργασιακή εφεδρεία αυτών των εργαζοµένων αποτελεί η προϋπηρεσία ανά κλάδο ή ειδικότητα στον φορέα προέλευσης ή υποδοχής εντασσοµένων
στο καθεστώς αυτό των εργαζοµένων µε την µικρότερη
προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΝΠ αντιµετωπίζονται επείγοντα προβλήµατα που αφορούν στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων (ν.
2362/1995) και τη διασφάλιση της οµαλής εκτέλεσής
του, χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων συνολικών
πιστώσεων του Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε..
Ειδικότερα µε τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 Α
του ν. 2362/1995 τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν οι
διατάξεις του Κώδικα Δηµόσιου Λογιστικού που ρυθµίζουν τα θέµατα ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού (τακτικού και δηµοσίων επενδύσεων).
Περαιτέρω µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ.
113/2010 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις αναλήψεις
δαπανών δηµοσίων επενδύσεων. Ειδικότερα ορίζονται
ως τίτλος για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του
προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων οι Συλλογικές
Αποφάσεις Έργων (Σ.Α.Ε.) ή Μελετών (Σ.Α.Μ.) και προσδιορίζεται το περιεχόµενό τους.
Κατά την εφαρµογή των προαναφεροµένων ρυθµίσεων παρατηρήθηκαν σειρά προβληµάτων και καθυστερήσεις, όσον αφορά στις δεσµεύσεις που αναλαµβάνονται
σε βάρος του προγράµµατος δηµοσίων επενδύσεων
(Π.Δ.Ε.) και ειδικότερα στην εφαρµογή των διατάξεων
που αναφέρονται στην: i) έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών για δαπάνες που βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικονοµικά έτη, ii) έγκριση χρηµατοδοτήσεων και πληρωµών σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων µέχρι την έκδοση των ανωτέρω συλλογικών αποφάσεων του τρέχοντος οικονοµικού έτους, iii) ανακατανοµή των χρηµατοδοτήσεων έργων ενταγµένων στο Π.Δ.Ε. iv) καταχώριση
των σχετικών στοιχείων στο Μητρώο Δεσµεύσεων και v)
αποτύπωση των στοιχείων της Δηµοσιονοµικής Διαχείρισης, µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος Δηµοσιονοµικής Πολιτικής (Ο.Π.Σ.Δ.Π.). Με τη
διάταξη της ΠΝΠ αντιµετωπίζονται τα παραπάνω προβλήµατα και διασφαλίζεται η οµαλή εκτέλεση του Π.Δ.Ε.
– χωρίς υπέρβαση του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων
και χωρίς να θίγεται η ουσία των διατάξεων του ν.
2362/1995.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της
ΠΝΠ διασφαλίζεται η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή
των αποδοχών, τόσο στο µόνιµο και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο και στο αντίστοιχο προσωπικό που υπηρετούσε την 31.12.2010 στις τέως Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 µετατάχθηκε σε
Δήµους σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄
87). Για το σκοπό αυτό, η καταβολή των αποδοχών στο
ανωτέρω προσωπικό, θα γίνεται κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού υπό όρους.

Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 5 της
ΠΝΠ αντιµετωπίζεται το νοµοθετικό κενό που θα προέκυπτε για το χρονικό διάστηµα από την ηµεροµηνία της
1ης Ιανουαρίου 2012 οριζόµενο στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του ν. 3888/2010 (Α΄ 175)
µέχρι την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας ενσωµάτωσης των αναγκαίων διατάξεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων στις διατάξεις της Φορολογίας Εισοδήµατος, (ν. 2238/1994) ή σε άλλο φορολογικό νόµο,
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 της
ΠΝΠ παρατείνεται η ισχύς για ένα έτος του υφιστάµενου καθεστώτος σχετικά µε τις δαπάνες της ΕΛ.ΣΤΑΤ. Οι
δαπάνες λειτουργίας της ΕΛΣΤΑΤ, µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2011 εκκαθαρίζονται µε τη συνήθη διαδικασία εκκαθάρισης των δαπανών του Δηµοσίου σε βάρος πιστώσεων που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του Υπ. Οικονοµικών.
Επειδή, µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία δεν θα είναι εφικτή η οργάνωση των υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ προκειµένου να αναλάβουν αυτές την εκκαθάριση των δαπανών της, είναι αναγκαία η παράταση της ανωτέρω προθεσµίας για ένα έτος.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 της
ΠΝΠ θεσπίζεται η δυνατότητα, σε επείγουσες περιπτώσεις µεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων πιστωτικών 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.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
6 της ΠΝΠ αντιµετωπίζονται τα άµεσα προβλήµατα που
ανακύπτουν κατά τα πρώτα βήµατα λειτουργίας του νέου φορέα ΕΟΠΥΥ µε τη συµπλήρωση των διατάξεων του
άρθρου 28 του ν.3918/2011. Στόχος να διασφαλισθεί η
συνέχεια των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ
ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ που από 1.1.2012 αποτελούν τον ΕΟΠΥΥ, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2012
και µέχρι την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία όλων των
προβλεπόµενων υπηρεσιών του νέου φορέα. Επίσης,
διασφαλίζεται η οµαλή καταβολή των αποδοχών του συνόλου του προσωπικού που µεταφέρεται στον ΕΟΠΥΥ από ΙΚΑ ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ και για το χρονικό
διάστηµα µέχρι την ανάπτυξη της προβλεπόµενης εφαρµογής πληροφορικής και τη δυνατότητα έκδοσης µισθοδοσίας του προσωπικού από το νέο φορέα. Τέλος, διασφαλίζεται η συνέχεια της ιατρικής περίθαλψης των ασφαλισµένων στους κλάδους ασθένειας του ΟΑΕΕ και
του ΟΠΑΔ.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου
6 της ΠΝΠ ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών
εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων, µε συµψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δηµόσιων νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και φαρµακευτικών εταιρειών, µε βάση
την υποχρέωση των φαρµακευτικών εταιρειών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.4025/2011, χωρίς
να υπάρξει ουδεµία επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού. Προβλέπεται επίσης ότι απαιτήσεις που δεν υπάγονται στη διαδικασία του συµψηφισµού ή δεν συµψηφίζονται πλήρως, µετά από σχετική συνεννόηση µε τις
ενδιαφερόµενες φαρµακευτικές εταιρείες και τον ΣΦΕΕ,
αποδίδονται µε διακανονισµό µέχρι 23.12.2011, προκει-
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µένου τα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα να αποτυπωθούν στο οικονοµικό έτος 2011.
Με τις διατάξεις του άρθρου 7 της ΠΝΠ ρυθµίζονται
περαιτέρω θέµατα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφ’ ενός αποσκοπούν στην καλύτερη
ρύθµιση της αγοράς µε τη θέσπιση ευρύτερων κανόνων
εύρυθµης λειτουργίας και αφ’ ετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε σκοπό τη µεγιστοποίηση του οφέλους για το Δηµόσιο κατά τον πλέον συµφέροντα για
την ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας τρόπο. Είναι
καίριας σηµασίας θέµα να έχουν θεσπισθεί οι διατάξεις
αυτές πριν το τέλος του έτους προκειµένου να ξεκινήσει
εγκαίρως η διαγωνιστική διαδικασία για την αποκρατικοποίηση της ως άνω εταιρίας και για να τηρηθούν οι στόχοι και το χρονοδιάγραµµα που έχει συµφωνηθεί µε την
Τριµερή και περιλαµβάνεται στο Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Επί του άρθρου δεύτερου
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 της ΠΝΠ τροποποιείται
το θεσµικό πλαίσιο του ν.4024/2011 (Α’ 226), µε σκοπό
να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του, και ιδίως:
αα) να αντιµετωπιστούν προβλήµατα που δηµιουργήθηκαν σε υπηρεσίες αιχµής στις οποίες δεν ήταν δυνατή
η καταβολή αµοιβής για πραγµατοποιηθείσα υπερωριακή
εργασία (τελωνειακές και φοροελεγκτικές υπηρεσίες,
Σ.Δ.Ο.Ε.) (παρ.1 ),
ββ) να συνεχιστεί η καταβολή των αποδοχών των υπηρετούντων υπαλλήλων στην «Αρχή Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης», καθώς
και σε λοιπά νοµικά πρόσωπα από την υπηρεσία προέλευσης (παρ. 2),
γγ) να προβλεφθεί ειδική ρύθµιση για τους εργαζόµενους σε φορείς της υποπαραγράφου 1α του άρθρου 31
του ν. 4024/2011, των οποίων ο κλάδος ή η ειδικότητα δικαιολογεί παρέκκλιση από την αµοιβή µε βάση την εκπαιδευτική κατηγορία (παρ. 3),
δδ) να προβλεφθεί αντίστοιχη ρύθµιση µε τη ρύθµιση
που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 για
τις επιχειρήσεις, τους οργανισµούς και τις εταιρείες της
υποπαραγράφου 1β του ίδιου άρθρου, και για τους φορείς που υπάγονται στην υποπαράγραφο 1α του άρθρου
31 του ν.4024/2011, προκειµένου να µην υπάρχει µείωση
µεγαλύτερη από το 65% των αποδοχών που ελάµβαναν
την 31.12.2009 (παρ.4),
εε) να οριστούν µε κανονιστική απόφαση οι αποδοχές
των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς που υπάγονται
στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1 του άρθρου 4
και του άρθρου 31 του ν.4024/2011 (παρ. 5),
στστ) να εξαιρεθεί από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα µέχρι 31.3.2012 το υπηρετούν διοικητικό προσωπικό στα Γραφεία Τύπου των πρεσβειών (παρ. 6),
ζζ) να γίνει σαφής η διάταξη της περίπτωσης ζ’ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν.4024/2011, στην οποία
ορίζεται εξαίρεση από τις διατάξεις των υποπαραγράφων 1β και 1γ του ίδιου άρθρου, για όσους κατέχουν θέση προϊσταµένου ή αναπληρωτή οργανικής µονάδας επι-

πέδου Γενικής Διεύθυνσης την 27.10.2011 (ηµεροµηνία
έναρξης ισχύος του παραπάνω νόµου) (παρ. 7),
ηη) να παρασχεθεί εξουσιοδότηση, προκειµένου να
καταστεί δυνατή η άσκηση αρµοδιοτήτων από οργανικές
µονάδες υπουργείων, όταν καταργείται ή συγχωνεύεται
κατά ένα µέρος φορέας (π.χ. Ο.Δ.Δ.Υ.) του οποίου οι αρµοδιότητες µεταφέρονται (παρ.8) ,
θθ) να µεταβληθεί ο φορέας υποδοχής του «Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα», το οποίο συγχωνεύθηκε µε το άρθρο 61 του ν.4002/2011 που επιβάλλεται για λόγους ουσιαστικούς, λειτουργικούς και δηµοσιονοµικούς να είναι η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.
αντί της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) (παρ.
9),
ιι) να εξαιρεθούν από την προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα συγκεκριµένες ειδικότητες εργαζοµένων των
Ο.Σ.Υ. Α.Ε., ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε., Ο.Σ.Ε. Α.Ε. και ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.
(παρ. 10)
ιαια) να οριστεί εξαίρεση από την εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 34 παρ. 7 του ν. 4024/2011 στην περίπτωση της συγχώνευσης του ΕΚΠΑΑ και του Ι.Γ.Μ.Ε.,
καθώς σε περίπτωση εφαρµογής της θα ετίθετο σε εργασιακή εφεδρεία το σύνολο του προσωπικού κατηγοριών
ΥΕ και ΔΕ του απορροφώµενου ΙΓΜΕ (167 άτοµα) και θα
δηµιουργούνταν αξεπέραστα λειτουργικά προβλήµατα
στον ενιαίο φορέα, το Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης, (ΕΚΒΑΑ) λόγω της πλήρους έλλειψης υποστηρικτικού προσωπικού, (παρ. 11).
ιβιβ) να τακτοποιηθούν τα θέµατα των δαπανών για
την παροχή υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακών παρόχων στο
πλαίσιο της υλοποίησης του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ I υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις για λόγους δηµοσίου συµφέροντος (παρ. 12)
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 της ΠΝΠ βελτιώνεται το
θεσµικό πλαίσιο εξυγίανσης των δήµων µε τη δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών τους προς το Δηµόσιο και τα
ασφαλιστικά ταµεία και διασφαλίζεται η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι
30.6.2012.
Ειδικότερα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
ΠΝΠ παρέχεται η δυνατότητα συµψηφισµού των χρεών
των δήµων προς το δηµόσιο και τους ασφαλιστικούς φορείς µε ποσά του άρθρου 27 του ν.3756/2009 (Α΄ 53),
που οφείλει το δηµόσιο στους δήµους, µέτρο που λαµβάνεται για την µείωση των ληξιπρόθεσµων οφειλών
των ΟΤΑ και την οικονοµική εξυγίανση των προϋπολογισµών τους,
Με την παράγραφο 2 του άρθρου 2 της ΠΝΠ ρυθµίζεται ο λογιστικός χειρισµός του αποτελέσµατος του διακανονισµού οφειλών των ΟΤΑ προς ιδιώτες, διακανονισµός που στοχεύει στην µείωση του ύψους των δανείων
που απαιτούνται για την εξόφληση των χρεών και την αποπληρωµή τους σε επόµενα έτη µέσω των πλεονασµάτων που θα προκύψουν από τους ετήσιους προϋπολογισµούς τους.
Με την παράγραφο 3 του άρθρου 2 της ΠΝΠ ορίζεται
ότι σύµφωνα µε το άρθρο 275 του ν.3852/2010 ο προληπτικός έλεγχος επεκτείνεται και στα νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου και στις επιχειρήσεις των δήµων. Συνεπώς το όριο της διάταξης αυτής ισχύει και για τη διαδικασία προληπτικού ελέγχου των δαπανών και αυτών των
δηµοτικών νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων, µε εξαίρεση τις δαπάνες των Σχολικών Επιτροπών δεδοµένου ότι οι Σχολικές Επιτροπές δεν υποχρεούνται να συ-
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ντάσσουν προϋπολογισµό.
Με την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της ΠΝΠ παρατείνεται κατά έναν χρόνο το Πρόγραµµα «Θησέας» που έληγε διαχειριστικά την 31 Δεκεµβρίου 2011, έτσι ώστε
να υλοποιηθούν οι αναγκαίες δράσεις για την ολοκλήρωσή του στο πλαίσιο του Προγράµµατος «ΑΚΣΙΑ».
Με την παράγραφο 5 του άρθρου 2 της ΠΝΠ ικανοποιείται αίτηµα των δήµων κυρίως αλλά και των περιφερειών που δεν έχουν καταρτίσει τα επιχειρησιακά τους προγράµµατα ενόψει του προϋπολογισµού του 2012. Η αρχική προθεσµία, των άρθρων 267 παρ.6 και 268 παρ.1 ήταν
η 30.9.2011 και τροποποιήθηκε σε 30.11.2011 µε το άρθρο 12, παρ.6 του ν.4018/2011. Εντούτοις υπάρχουν αρκετοί ΟΤΑ πρώτου και δευτέρου βαθµού που δεν έχουν
ανταποκριθεί και οι οποίοι χωρίς τη ρύθµιση δεν θα µπορέσουν να καταρτίσουν νοµίµως τον προϋπολογισµό του
2012.
Με την παράγραφο 6 του άρθρου 2 της ΠΝΠ ρυθµίζεται ρητά η παράταση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου
του προσωπικού που απασχολείται, σε Ο.Τ.Α και των επιχειρήσεων τους, για την υλοποίηση της Πράξης «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω
παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης» στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για
την Προγραµµατική περίοδο 2007-2013», µέχρι την
30.6.2012. Έως τότε οι Εθνικές Αρχές θα διαµορφώσουν
το θεσµικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών Βοήθειας στο
Σπίτι, µε τα µόνιµα χαρακτηριστικά που αυτό θα λάβει,
κατ’ εκτέλεση της από 17.12.2010 συµφωνίας µεταξύ
της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και
του Επιτρόπου Απασχόλησης, Ίσων Ευκαιριών και Κοινωνικών Υποθέσεων. Επίσης προβλέπεται ότι µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών η δυνατότητα χρηµατοδότησης, από τους πόρους του άρθρου 259 του
ν.3852/2010, του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» έως την 30.6.2012 ή άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας µετά την ηµεροµηνία
αυτή, συµπληρωµατικά µε τους ήδη εξασφαλισµένους
πόρους από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, βάσει των διατάξεων της παραγράφου 9 του
άρθρου 2 του ν.4024/2011 (Α΄ 226).
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 2 της ΠΝΠ παρατείνονται έως την 28η Φεβρουαρίου 2012 οι συµβάσεις που
έχουν συνάψει οι περιφέρειες για την µεταφορά των µαθητών.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 9 του άρθρου
3 της ΠΝΠ ρυθµίζονται επείγοντα φορολογικά θέµατα
που αφορούν:
αα) την παράταση της επιβολής φόρου συναλλαγών
στις πωλήσεις µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α ή σε αλλοδαπά χρηµατιστήρια, καθώς και σε άλλους διεθνώς αναγνωρισµένους χρηµατιστηριακούς θεσµούς, όταν ο πωλητής είναι κάτοικος Ελλάδας, για µετοχές που αποκτώνται µέχρι την 30η Ιουνίου 2012, ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησης αυτών,
ββ) την αναβολή για τρεις µήνες της φορολόγησης
της υπεραξίας από την πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χ.Α. λόγω της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας,
γγ) την απαλλαγή από το φόρο εισοδήµατος για κέρδη
από το Χ.Α., µε την προϋπόθεση της εµφάνισης σε λογαριασµό αποθεµατικού για δικαιούχους επιχειρήσεις µε

βιβλία τρίτης κατηγορίας, για εισηγµένες µετοχές οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι την 30η Ιουνίου 2012 ανεξάρτητα από το χρόνο πώλησης αυτών,
δδ) την αναστολή για ένα επιπλέον έτος της χορήγησης του πιστοποιητικού Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.
Με την παράγραφο 10 του άρθρου 3 της ΠΝΠ εγκρίνεται η ανάθεση διεθνών νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού συµβούλου
που παρέχονται από 24.7.2011 προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και
το Ελληνικό Δηµόσιο, προκειµένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της από 21.7.2011 Συνόδου Κορυφής για το
ευρώ, καθώς επίσης και η ανάθεση από 1.1.2012 υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής, και διευκρινίζεται ότι στο αντικείµενο της παροχής υπηρεσιών
τους περιλαµβάνεται η παροχή υπηρεσιών προκειµένου
να υλοποιηθούν οι αποφάσεις της από 26.10.2011 Συνόδου Κορυφής που αφορούν στο Πρόγραµµα Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής της Ελλάδας και στην εκούσια συµµετοχή του ιδιωτικού τοµέα, προκειµένου να διαµορφωθεί εθελοντική ανταλλαγή των οµολόγων.
Με την παράγραφο 11 του άρθρου 3 της ΠΝΠ ρυθµίζονται επείγοντα θέµατα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, που έχουν προκύψει από
τη µέχρι σήµερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην
ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου
του.
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 της ΠΝΠ ρυθµίζονται
κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που αφορούν:
α) την παράταση της προθεσµίας υπαγωγής στο ν.
4014/2011, τις σχετικές προθεσµίες εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου και υποβολής του τεχνικού φακέλου καθώς και αποσαφήνισης, προκειµένου να µην υπάρξουν ζητήµατα νοµιµότητας, του θέµατος ότι τα δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί µετά τις 30.11.011
και µέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας θεωρούνται
νοµίµως υποβληθέντα,
β) την παράταση της ισχύος του µέτρου της απόσυρσης για τα Ι.Χ. αυτοκίνητα και τα ελαφρά φορτηγά έως
το τέλος του 2012, για λόγους εκσυγχρονισµού του στόλου οχηµάτων, προκειµένου να βελτιωθεί η ποιότητα της
ατµόσφαιρας, και
γ) την διευκόλυνση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της ΔΕΣΦΑ ΑΕ (άρθρο 67 παρ. 4) και του ΑΔΜΗΕ ΑΕ
(αρ. 97 παρ. 5) σύµφωνα µε το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής.
Με τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ ρυθµίζονται
κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων και ειδικότερα:
α) η παράταση της θητείας των µελών όλων των συµβουλίων επιλογής στελεχών της εκπαίδευσης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του ν. 3848/2010 (Α΄ 71),
β) η παράταση της θητείας των διορισµένων µελών όλων των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.
και Π.Υ.Σ.Δ.Ε.),
γ) η µετάθεση κατά ένα τρίµηνο του χρόνου κατάργησης του Οργανισµού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων
(Ο.Ε.Δ.Β.), προκειµένου να ολοκληρωθεί η µετάβαση
στο νέο καθεστώς που προβλέπει ο ν.3966/2011 (Α΄118)
και να ρυθµιστεί η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού του,
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δ) η παράταση αναστολής ισχύος των διατάξεων του
ν. 3653/2008 (Α΄ 49) έως τις 31.12.2013, και
ε) η επέκταση, κατ’ ουσίαν, του πεδίου εφαρµογής της
µεταβατικής διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 7 του άρθρου 28 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και
στα στελέχη της εκπαίδευσης, που επιλέγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010
(Α΄71).

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μ. Βορίδης

Γ. Κουτρουµάνης

ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος

Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μ. Παπαϊωάννου

Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Π. Γερουλάνος

Γ. Σταυρόπουλος

Επί του άρθρου τρίτου
Με το άρθρο τρίτο αναριθµούνται οι δύο τελευταίες
παράγραφοι του άρθρου 5 της ΠΝΠ «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» που
κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο, δεδοµένου ότι εκ παραδροµής αριθµήθηκαν στην ΠΝΠ ως παράγραφοι 3 και 4
αντί του ορθού 4 και 5 αντίστοιχα.
Αυτά επιδιώκονται µε το προτεινόµενο σχέδιο νόµου
και παρακαλείται η Εθνική Αντιπροσωπεία για την ψήφισή του.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευαγ. Βενιζέλος

Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. Γιαννίτσης

Στ. Δήµας

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Δ. Αβραµόπουλος

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Α. Διαµαντοπούλου

53
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και
του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012-2015»
Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 16 Δεκεµβρίου
2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα
µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού
Προϋπολογισµού έτους 2011», που δηµοσιεύτηκε στο
υπ’ αριθ. 262 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και
του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης:
α) να παραταθεί για ένα έτος η ισχύς της απαγόρευσης των πλειστηριασµών από τα πιστωτικά ιδρύµατα,
προκειµένου να προστατευθούν, εν όψει της συνεχιζόµενης 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 Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.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 αυτοδίκαιη απόλυση των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων καθώς και των υπαλλήλων των ΝΠΔΔ 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 Δηµοσίου,
ββ) να συµπληρωθούν άµεσα οι διατάξεις των παραγράφων 3, 4 και 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχε-

τικά µε τη θέση σε εφεδρεία των εργαζοµένων µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου,
δ) να αντιµετωπιστούν άµεσα τα προβλήµατα στην εκτέλεση του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων και
να διασφαλιστεί η οµαλή εκτέλεσή του, χωρίς υπέρβαση
του ορίου των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του
Π.Δ.Ε., καθώς από την πορεία του εξαρτάται και η απορρόφηση πόρων από την Ε.Ε.,
ε) αα) να διασφαλιστεί η οµαλή και απρόσκοπτη καταβολή των αποδοχών, τόσο στο µόνιµο και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό
που υπηρετεί στις Περιφέρειες, όσο επίσης και στο αντίστοιχο προσωπικό που µετατάχθηκε σε Δήµους, µε την
δαπάνη αυτή να βαρύνει υπό όρους τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ββ) να υπάρξει πρόβλεψη για τήρηση των απαραίτητων βιβλίων και στοιχείων των φορολογουµένων και µετά την 1.1.2012 που ορίζεται στη διάταξη της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 ν. 3888/2010
(Α΄ 175), µέχρι την ολοκλήρωση της νοµοθετικής διαδικασίας ενσωµάτωσης των αναγκαίων διατάξεων 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 πιστωτικών 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 άρθρο
17), για τη διασφάλιση της συνέχειας των παροχών ασθένειας προς τους ασφαλισµένους και συνταξιούχους
των κλάδων ασθένειας ΙΚΑ- ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΟΠΑΔ, 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 ΟΠΑΔ,
ββ) να ρυθµιστούν θέµατα που αφορούν απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων, µε συµψηφιστική εξόφληση απαιτήσεων και υποχρεώσεων µεταξύ Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, δηµόσιων νοσοκοµείων του Εθνικού Συστήµατος Υγείας και φαρµακευτικών εταιρειών,
ζ) να ρυθµιστούν περαιτέρω θέµατα της απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου, που αφ’ ενός αποσκοπούν στην καλύτερη ρύθµιση της αγοράς µε τη θέσπιση
ευρύτερων κανόνων εύρυθµης λειτουργίας και αφ’ ετέρου επιδιώκεται η ταχύτερη και αποτελεσµατικότερη υλοποίηση της διαδικασίας αποκρατικοποίησης της εταιρίας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε., µε σκοπό τη
µεγιστοποίηση του οφέλους για το Δηµόσιο κατά τον
πλέον συµφέροντα για την ανάπτυξη της οικονοµίας της
χώρας τρόπο,
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
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Άρθρο 1
Αναστολή πλειστηριασµών
1. Αναστέλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2012 έως την
31η Δεκεµβρίου 2012 οι πλειστηριασµοί, οι οποίοι επισπεύδονται 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 απαιτήσεων
αυτών.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010
(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2011» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2012».
Άρθρο 2
Συµπλήρωση διατάξεων
για το Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούµενων
Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.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 επιφάνειας
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 εµβαδού της δοµηµένης επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της
παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή
στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος κατά την
17η Σεπτεµβρίου 2011, επανυπολογίζεται µε βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκοµίζει
ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία και µε βάση τα οποία, αν ήταν γνωστά στη ΔΕΗ 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 αναλογεί στο
ακίνητο για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη
ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος µε
τον επόµενο λογαριασµό. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται µε το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.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 πα-

ρόντος 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 τέλους 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 Δ.Ε.Η. ή των εναλλακτικών προµηθευτών ηλεκτρικού ρεύµατος µε βάση τα οποία λογίζεται 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 παραγράφου 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 κοινόχρηστοι χώροι των κύριων τουριστικών καταλυµάτων
(ξενοδοχείων και κάµπινγκ) που αφορούν στους χώρους
προσέλευσης, υποδοχής και υγιεινής, οι οποίοι προσδιορίζονται 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, αναριθµούνται ως υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ αντίστοιχα.
5. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, όπως τροποποιήθηκε 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 βαρύνει 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 βαρύνονται µε ανάπηρο καθώς και σε πολύτεκνους, εφαρµόζεται και στην περίπτωση που η κύρια και ιδιοκατοικούµενη 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 µεταξύ 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 συντελεστής εφαρµόζεται και όταν κύριος ή επικαρπωτής της
κύριας και ιδιοκατοικούµενης κατοικίας κατά πλήρη κυριότητα ή κατά συγκυριότητα είναι ένα ή περισσότερα από τα προστατευόµενα τέκνα, λόγω θανάτου του ενός
εκ των γονέων τους, υπό τον όρο ότι πληρούνται και οι
λοιπές προϋποθέσεις του µειωµένου τέλους και επιπλέον ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του πολύτεκνου και των προστατευόµενων τέκνων 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..»
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6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Το ειδικό τέλος του παρόντος άρθρου συνεισπράττεται από τη Δ.Ε.Η. και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος για το έτος 2011 σε δύο (2) ισόποσες δόσεις που εκδίδονται από αυτούς από τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους µέχρι τον Ιανουάριο του
2012 και για το έτος 2012 σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις
που εκδίδονται από αυτούς, από τον Απρίλιο του 2012
µέχρι τον Ιανουάριο του 2013.
Η καταβολή του ειδικού τέλους ρυθµίζεται κατά τον ίδιο τρόπο µε την καταβολή του ποσού για την κατανάλωση του ηλεκτρικού ρεύµατος, εφόσον η Δ.Ε.Η. και οι
εναλλακτικοί προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος προβαίνουν σε διακανονισµό ή ρύθµιση µε τους καταναλωτές για την εξόφληση των λογαριασµών.»
7. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 11 του άρθρου 53 του ν. 4021/2011, πριν από τις λέξεις «η ΔΕΗ»,
προστίθενται οι λέξεις «, και σε κάθε περίπτωση εντός
προθεσµίας τεσσάρων µηνών από τη λήξη της προθεσµίας εξόφλησης του λογαριασµού,».
β. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 53
του ν. 4021/2011 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η έκδοση εντολής διακοπής του ρεύµατος και η εκτέλεση της εντολής διακοπής µπορεί να αναστέλλονται µε
πράξη του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος, σύµφωνα µε όσα
ορίζονται στην παράγραφο 14 του παρόντος άρθρου, αν:
α) συντρέχουν ειδικοί λόγοι υγείας του χρήστη του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το ειδικό τέλος ή προσώπου που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει φορολογικά, κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ και αποδεικνύεται ότι η διακοπή του ρεύµατος θα θέσει σε σοβαρό
κίνδυνο τη ζωή ή την υγεία τους, ή
β) ο κύριος του ακινήτου για το οποίο επιβλήθηκε το
τέλος είναι και χρήστης του και διαβιεί υπό µειονεκτικές
κοινωνικά συνθήκες, όπως η απουσία εισοδήµατος και
λοιπών περιουσιακών στοιχείων, πλην του ακινήτου για
το οποίο ζητείται η εξαίρεση και κρίνεται ότι η καταβολή
του τέλους στις προθεσµίες που προβλέπονται από τις
διατάξεις του παρόντος άρθρου και από την κανονιστική
απόφαση που προβλέπεται στην παράγραφο 13, θα θέσει, εν όψει των συνθηκών υπό τις οποίες διαβιεί, σε
προφανή άµεσο κίνδυνο τη στοιχειώδη διαβίωση του ιδίου ή προσώπου που συνοικεί µε αυτόν και τον βαρύνει
φορολογικά κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του ΚΦΕ.»
8. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 53
του ν. 4021/2011, προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο
ν. 4021/2011, οι λέξεις «µε εξαίρεση τις συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν.1665/1986 (Α΄ 194), στις οποίες ο µισθωτής έχει το δικαίωµα αγοράς του ακινήτου
κατά τη λήξη της µίσθωσης.»
9. Στο άρθρο 53 του ν. 4021/2011, προστίθεται παράγραφος 14 που έχει ως εξής:
«14. Ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για τη φορολογία του εισοδήµατος, είναι αποκλειστικά αρµόδιος για τη διαπίστωση της συνδροµής των προϋποθέσεων των περιπτώσεων α΄ και β΄ του τελευταίου
εδαφίου της παραγράφου 11, ύστερα από αίτηση του ενδιαφεροµένου. Οι πράξεις του, θετικές και απορριπτικές,
κοινοποιούνται στον αιτούντα και στη Δ.Ε.Η. ή στον εναλλακτικό προµηθευτή ηλεκτρικού ρεύµατος κατά περίπτωση.

Ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ., αν διαπιστώνεται ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής της περίπτωσης
β΄ του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 11, µπορεί,
εκτός από την αναστολή διακοπής του ρεύµατος, να αποφασίσει είτε την καταβολή του τέλους σε περισσότερες από τις προβλεπόµενες δόσεις, είτε και τον περιορισµό του τέλους µέχρι του ύψους που κρίνεται αναγκαίο,
ώστε ο υπόχρεος να µπορεί να ανταποκριθεί στην καταβολή του χωρίς να τίθεται σε άµεσο κίνδυνο η διαβίωση
του ιδίου ή των προσώπων που συνοικούν µε αυτόν και
τον βαρύνουν φορολογικά.
Με την κανονιστική απόφαση που προβλέπεται στην
προηγούµενη παράγραφο ορίζεται ο τρόπος υποβολής
της αίτησης και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά προκειµένου να εξεταστεί αυτή, ο τρόπος αναθεώρησης ή ανάκλησης της απόφασης του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ.
στην περίπτωση αλλαγής των συνθηκών που λήφθηκαν
υπόψη κατά την έκδοσή της και κάθε αναγκαίο θέµα για
την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.».
Άρθρο 3
Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο
µισθολόγιο - βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και
άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»
1. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν.
4024/2011 ( Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι ο απονέµων φορέας είναι το Δηµόσιο, για τα πρόσωπα των διατάξεων της περίπτ. γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 33, το τµήµα σύνταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 3232/2004 (A΄48)
καταβάλλεται ταυτόχρονα µε αυτό του Δηµοσίου, χωρίς
την οριζόµενη από τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου
των διατάξεων αυτών, µείωση. Ο συµµετέχων φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέµοντα φορέα κατά το χρόνο συµπλήρωσης των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, µε βάση τις
οικείες διατάξεις της νοµοθεσίας του.»
2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
18 του ν. 4024/2011, µετά τη λέξη «Δηµοσίου», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις
«Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.,».
β. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
18 του ν. 4024/2011, µετά την υποπερίπτωση ββ΄ προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, νέα υποπερίπτωση γγ΄ και οι υφιστάµενες υποπεριπτώσεις γγ΄ και
δδ΄ αναριθµούνται σε δδ΄ και εε΄ ως εξής:
«γγ) Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων Διοίκησης τριακόσια (300) ευρώ.»
3. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
29 του ν. 4024/2011, πριν τις λέξεις «η συνολική µείωση
κατανέµεται ως εξής», προστίθενται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, οι λέξεις «, χωρίς στην ανωτέρω σύγκριση να λαµβάνεται υπόψη το ποσό που καταβάλλεται
ως επίδοµα θέσης ευθύνης,».
4. α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 1α του
άρθρου 31 του ν. 4024/2011, αντί των λέξεων «και του
άρθρου 1 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)» τίθενται οι λέξεις,
από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, «και της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011.»
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β. Η περίπτωση αα΄ της παραγράφου 1β του άρθρου
31 του ν. 4024/2011, αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, ως εξής:
«αα) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει
διοριστεί ή εκλεχθεί από το Δηµόσιο ή τα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1 του
ν. 3429/2005 (Α΄ 314), ενεργούντων ως µετόχων, µόνα
ή από κοινού,».
5. α. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 προστίθεται, από τότε
που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή για όσα από
τα αναφερόµενα σε αυτές πρόσωπα καθώς και για όσα
από τα πρόσωπα της παρ. 3 του άρθρου 34, υπάγονται
στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.
4024/2011, προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν.
4024/2011, εδάφιο ως εξής:
«Οι ανωτέρω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για όσα από τα πρόσωπα της περίπτ. γ΄ της παρ.1 του άρθρου 33
υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό του Δηµοσίου.»
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, προστίθενται οι λέξεις
«, καθώς και των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 34 του ν.
4024/2011 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Τα δικαιολογητικά που αφορούν στις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης συγκεντρώνονται µε ευθύνη των εργαζοµένων.»
8. Η παράγραφος 4 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου τίθενται αυτοδικαίως, από 1.1.2012 σε εργασιακή εφεδρεία και µέχρι την κατά την προηγούµενη παράγραφο
λύση της σχέσης εργασίας τους. Εφόσον εκ των υστέρων διαπιστωθεί από την υπηρεσία ότι κατά την ως άνω
ηµεροµηνία εργαζόµενος πληρούσε τις προϋποθέσεις
της παραγράφου 3, τίθεται σε εφεδρεία µε διαπιστωτική
πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην 1.1.2012.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
34 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε
ο ν. 4024/2011, ως εξής:
«Κριτήριο ένταξης στην εργασιακή εφεδρεία του ως άνω προσωπικού αποτελεί η προϋπηρεσία του εργαζοµένου στο φορέα προέλευσης ή υποδοχής ανά κλάδο ή ειδικότητα, εντασσοµένων στην εργασιακή εφεδρεία όσων έχουν την ολιγότερη προϋπηρεσία στον ίδιο ή συναφή κλάδο ή ειδικότητα.»
Άρθρο 4
Επείγουσες διατάξεις εφαρµογής του Προγράµµατος
Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του ν.
2362/1995 (Α΄247), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο
21 του ν. 3871/2010 (Α΄141), προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρµογή για τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται εντός του πρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους
καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του
για την εκτέλεση συνεχιζόµενων από τα προηγούµενα
έτη έργων.
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συνεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του
έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο
των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων. Με όµοια απόφαση µπορεί
να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων µε συλλογικές αποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων µεταξύ φορέων υλοποίησης του Π.Δ.Ε. καθώς και εντός του αυτού φορέα
υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα
έργα αυτά είναι ισοδύναµες.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών που
εκδίδονται µέχρι το τέλος κάθε οικονοµικού έτους ανακατανέµονται οι πιστώσεις του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων και αντιστοιχίζονται µε τις κατά φορέα, τοµέα και είδος δαπάνης αναλήψεις υποχρεώσεων,
όπως αυτές προσδιορίζονται από τις εκδοθείσες κατά τη
διάρκεια του έτους Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών.»
3. Δεσµεύσεις σε βάρος του Π.Δ.Ε. που ανελήφθησαν
από την έναρξη του τρέχοντος έτους και µέχρι τη δηµοσίευση της παρούσας πράξης κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στα άρθρα 21 και 22 Α του ν. 2362/1995, όπως
ισχύουν, θεωρούνται έγκυρες.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους, της Γενικής Γραµµατείας
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων και της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του
Υπουργείου Οικονοµικών
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 50 του ν. 3943/2011
(Α΄66) διαγράφονται οι λέξεις «και µέχρι 31.12.2011».
2. α. Η µισθοδοσία του µόνιµου και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεµβρίου 2010 στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 µετατάχθηκε σε Δήµους
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010 (Α΄87), καταβάλλονται κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 – 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού γίνεται µε ισόποση µείωση των πόρων των
Δήµων και των Περιφερειών που προβλέπονται στα άρθρα 259 και 260 του ν. 3852/2010.
Για την κάλυψη των δαπανών µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού κατά το οικονοµικό έτος 2012, µεταφέρονται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, από
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τους πόρους των άρθρων 259 και 260 του ν. 3852/2010
στους σχετικούς Κωδικούς Αριθµούς Εξόδων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εσωτερικών τα απαραίτητα
ποσά.
β. Η αληθής έννοια της παραγράφου 1 του άρθρου 259
του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, είναι ότι οι πόροι των Δήµων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων και από το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας αφορούν εισπράξεις που πραγµατοποιούνται κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους
ανεξαρτήτως της οικονοµικής χρήσης την οποία αφορούν.
3. Η προθεσµία που αναφέρεται στις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν.
3888/2010 ( Α΄ 175) παρατείνεται µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων, οι οποίες ως απαραίτητες για
τη φορολογική απεικόνιση των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 2238/1994
– Α΄ 151) ή άλλο φορολογικό νόµο.
4. Στα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 6 του άρθρου 23 του ν.3832/2010 (Α΄38) οι λέξεις «Μέχρι
31.12.2011» και «µέχρι 31.12.2011» αντικαθίστανται µε
τις λέξεις «Μέχρι 31.12.2012» και «µέχρι 31.12.2012» αντίστοιχα.
5. Μετά το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 63 Δ του ν. 3601/2007 (Α΄ 178), όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 4 του ν. 4021/2011, προστίθενται από
τότε που ίσχυσε ο ν. 4021/2011, τέταρτο και πέµπτο εδάφια ως εξής:
«Σε επείγουσα περίπτωση η διαδικασία υποβολής προσφορών, ο καθορισµός του ανταλλάγµατος και η µεταβίβαση χωρούν βάσει προσωρινής αποτίµησης από την
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία αµέσως κατόπιν αναθέτει
σε έναν ή δύο νόµιµους ελεγκτές τη σύνταξη έκθεσης ή
εκθέσεων αποτίµησης. Εντός διµήνου από την έκδοση
της απόφασης της παραγράφου 1, η Τράπεζα της Ελλάδος καθορίζει οριστικά το αντάλλαγµα λαµβάνοντας υπόψη τα αναφερόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου.»
Άρθρο 6
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1. Στο άρθρο 28 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθενται
παράγραφοι ως εξής:
«10. Ο ΕΟΠΥΥ για την αντιµετώπιση των παροχών
προς τους ασφαλισµένους του (εν ενεργεία ασφαλισµένους και συνταξιούχους) και των δαπανών του δύναται
να µεταβιβάζει πιστώσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ,
στον ΟΓΑ, και τον ΟΠΑΔ.
11. Εφόσον µε την έναρξη του πρώτου οικονοµικού έτους δεν έχει εγκριθεί προϋπολογισµός από τους Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η εκτέλεση αυτού κατά
το πρώτο εξάµηνο του έτους ενεργείται µέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των
προϋπολογισµών κλάδου υγείας του προηγούµενου οικονοµικού έτους των µεταφερόµενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, όπως επίσης και του ΟΠΑΔ.
12. Συµβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί µεταξύ του
ΟΠΑΔ ή του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζη-

µίως στις 31/12/2011, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί
για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι προαναφερόµενοι
ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον
ΕΟΠΥΥ σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας αυτού µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου, εφόσον υποβάλουν δήλωση στον οργανισµό εντός προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών από την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής.
Η αµοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη και µέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία.
Για την αποζηµίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ µε
εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
26 του ν. 3918/2011, όπως αυτό προστέθηκε µε την περίπτωση γ της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν.
4019/2011 (Α΄216) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Μέχρι την έκδοση µισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η
οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, τη µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, τις υπερωρίες και τις αποζηµιώσεις καταβάλλουν οι φορείς από τους οποίους προέρχεται το προσωπικό, η δε δαπάνη συµψηφίζεται µε τα
οφειλόµενα από τους φορείς στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσά. Για
δε το προσωπικό που υπηρετεί στην ΥΠΕΔΥΦΚΑ, η µισθοδοσία, τα επιδόµατα, τα έξοδα κίνησης, οι υπερωρίες
και οι αποζηµιώσεις εξακολουθούν να καταβάλλονται από τη Γενική Γραµµατεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων µέχρι
την έκδοση µισθοδοσίας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η δε δαπάνη αποδίδεται στη Γ.Γ.Κ.Α. από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Τα προσωπικά µητρώα του µεταφερόµενου προσωπικού εξακολουθούν να τηρούνται και να ενηµερώνονται από τους
φορείς από τους οποίους προέρχονται, µέχρι την οριστική παραλαβή τους από την αρµόδια υπηρεσία του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1
του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134), συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί µεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών ιατρών ή ελεγκτών φαρµακοποιών και λήγουν
µέχρι 31.12.2011 παρατείνονται µε τους ίδιους όρους,
µέχρι την ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών
σύναψης νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου µε ελεγκτές
ιατρούς ή φαρµακοποιούς.
4. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας
(ΚΑΚ) φαρµακευτικών σκευασµάτων της παραγράφου
3α του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως συµπληρώθηκε µε τις παραγράφους 1 και 3δ του άρθρου 36 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς
τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν υποχρεωτικά το
ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεών
τους µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες.
Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται τα ποσά που εκχωρούνται και συµψηφίζονται κατά τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου καθώς και η σχετική
διαδικασία.
5. α. Οι απαιτήσεις της παραγράφου 3α του άρθρου 12
του ν. 3816/2010, καθώς και της παραγράφου 3δ του ιδίου άρθρου, οι οποίες δεν θα υπαχθούν στη διαδικασία
συµψηφισµού της ανωτέρω παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου ή που θα υπαχθούν στην ανωτέρω διαδικα-
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σία αλλά δεν συµψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται µε
χρηµατικό διακανονισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία που
περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010 το
αργότερο µέχρι 31.12.2011.
β. Οι υπόχρεες φαρµακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι
αδειών κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους οµόλογα του Ελληνικού
Δηµοσίου, σε εφαρµογή του άρθρου 27 του ν. 3867/2010
(Α΄ 128), µε ηµεροµηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη Γ.Γ.Κ.Α.,
να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ηµεροµηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόµενα
ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασµό Τραπέζης που
τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της Γ.Γ.Κ.Α..
γ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για το
έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει από
το φορολογητέο εισόδηµα ως παραγωγική δαπάνη του
τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
Άρθρο 7
Συµπλήρωση, τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4001/2011
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 62 του νόµου
4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εφόσον στις 3 Σεπτεµβρίου 2009 το Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ανήκει σε Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου, τότε για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου
13 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, και δη για την άσκηση των
αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, εφαρµόζονται, σύµφωνα µε την παράγραφο 8(β) του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, άµεσα οι
διατάξεις του Κεφαλαίου IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ και
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προϋποθέσεις που
ορίζονται στο Κεφάλαιο IV της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ αναφορικά µε τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς,
και ιδίως, τα πάγια στοιχεία, τον εξοπλισµό, το προσωπικό και την ταυτότητα, την ανεξαρτησία του διαχειριστή
συστήµατος µεταφοράς, την ανεξαρτησία του προσωπικού και τη διαχείριση του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς, το εποπτικό όργανο, το πρόγραµµα συµµόρφωσης και τον υπεύθυνο συµµόρφωσης, την ανάπτυξη δικτύου και την εξουσία λήψης αποφάσεων για επενδύσεις, καθώς και την εξουσία λήψης αποφάσεων σχετικά
µε τη σύνδεση εγκαταστάσεων αποθήκευσης, εγκαταστάσεων επαναεριοποίησης ΥΦΑ και βιοµηχανικών πελατών στο σύστηµα µεταφοράς. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής δύνανται να εξειδικεύονται οι ανωτέρω διατάξεις
και προϋποθέσεις που αφορούν στην οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή Μεταφοράς επί τη
βάσει των διατάξεων της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Σε κάθε
περίπτωση που Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση έχει
στην κυριότητά της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και επιθυµεί να εφαρµόσει το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, τότε, για την άσκηση
των αρµοδιοτήτων Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι
κάτωθι προϋποθέσεις:
(α) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται:
(αα) Να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί επιχείρησης που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες

παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου και συγχρόνως να ασκούν άµεσα ή έµµεσα
Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας, ούτε
(ββ) να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο επί Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας ή επί Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή ηλεκτρικής ενέργειας και συγχρόνως να ασκούν
άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις
δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
(β) Το ίδιο ή τα ίδια πρόσωπα δεν δικαιούνται να διορίζουν µέλη του διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική εξουσία σε Διαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή σε Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και να ασκούν άµεσα ή έµµεσα Έλεγχο ή
να ασκούν οποιοδήποτε δικαίωµα σε επιχείρηση που εκτελεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες παραγωγής
ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου
και
(γ) Το ίδιο πρόσωπο δεν δικαιούται να είναι µέλος του
διοικητικού συµβουλίου ή οργάνων µε εκπροσωπευτική
εξουσία τόσο σε επιχείρηση που ασκεί οποιαδήποτε από
τις δραστηριότητες παραγωγής ή προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ή Φυσικού Αερίου όσο και σε Διαχειριστή
Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου ή Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 67 του νόµου
4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι δραστηριότητές του ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και ιδίως η διαχείριση, η συντήρηση, και η ανάπτυξη του ΕΣΦΑ, τελούν
υπό το ρυθµιστικό έλεγχο της ΡΑΕ. Σε κάθε περίπτωση,
το Δηµόσιο θα ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα εταιρικής
διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συµµετοχή
του στο µετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.».
3. α. Η παράγραφος 9 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995
(Α΄252) καταργείται και οι παράγραφοι 10 έως 12 αναριθµούνται σε 9 έως 11 αντίστοιχα.
β. Η παράγραφος 11 του άρθρου 4 του ν. 2364/1995,
που αναριθµείται µε την προηγούµενη υποπαράγραφο
ως παράγραφος 10, αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µετά από
πρόταση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής και µετά από γνώµη της Ρ.Α.Ε., ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες µε τις
οποίες µπορεί να χορηγηθεί σε ανώνυµες εταιρείες που
θα συστήνονται ειδικά για αυτόν τον σκοπό, εκτός από
τη Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε., την Ε.Π.Α. Αττικής Α.Ε., την Ε.Π.Α.
Θεσσαλονίκης Α.Ε., την Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. καθώς
και τις Ε.Π.Α. που τυχόν συσταθούν κατά τις διατάξεις
της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου, άδεια διανοµής φυσικού αερίου, εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις:
α. Να έχει παρέλθει διάστηµα δέκα ετών από την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς
Φυσικού Αερίου και β. η Δ.Ε.Π.Α. Α.Ε. να µην έχει ιδρύσει Ε.Π.Α. µε γεωγραφικά όρια δραστηριότητας την περιοχή στην οποία πρόκειται να ασκηθούν οι ανωτέρω
δραστηριότητες.»
4. Η τελευταία παράγραφος του άρθρου 4 του ν.
2364/1995, η οποία προστέθηκε δυνάµει της παραγρά-
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φου 9 του ν. 4001/2011 αναριθµείται σε παράγραφο 11
και αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Το αργότερο µέχρι την παρέλευση ενός (1) έτους
από την έναρξη λειτουργίας καθενός εκ των αγωγών µεταφοράς φυσικού αερίου υψηλής πίεσης που θα διέρχονται από τις γεωγραφικές περιοχές των Περιφερειών Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η
Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. οφείλει να προβεί στις ενέργειες που αναφέρονται στην παράγραφο 8 του παρόντος άρθρου για
τη δηµιουργία και λειτουργία µε τη µορφή ανωνύµων εταιρειών δύο (2) νέων Ε.Π.Α. ήτοι της Ε.Π.Α. Ηπείρου και
Δυτικής Μακεδονίας και της Ε.Π.Α. Πελοποννήσου µε
γεωγραφικά όρια δραστηριότητας τις αντίστοιχες Περιφέρειες.»
5. Στο τέλος του άρθρου 4 του ν. 2364/1995 προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Κάθε περιορισµός αναφορικά µε το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό συµµετοχής ιδιωτών επενδυτών στο
µετοχικό κεφάλαιο Ανωνύµων Εταιριών Παροχής Αερίου
(Ε.Π.Α. Α.Ε.) καταργείται.»

Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµ. 268 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄) που έχει ως εξής:

Άρθρο 8
Έναρξη Ισχύος

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Έχοντας υπόψη:
1. την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγόντων θεµάτων που ανέδειξε η εφαρµογή του ν. 4024/2011
«Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015», καθώς και όµοιας φύσεως θεµάτων
των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών,
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, τα οποία αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015 και ειδικότερα:
α) να προωθηθούν οι άµεσα αναγκαίες τροποποιήσεις
στο θεσµικό πλαίσιο του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), µε σκοπό
να αποσαφηνιστούν θέµατα που αφορούν την εφαρµογή
του,
β) να βελτιωθεί το θεσµικό πλαίσιο εξυγίανσης των δήµων µε τη δυνατότητα συµψηφισµού οφειλών τους προς
το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» µέχρι 30.6.2012.
γ) να ρυθµιστούν επείγοντα φορολογικά θέµατα, καθώς και θέµατα του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου, που έχουν προκύψει από τη µέχρι
σήµερα λειτουργία του και αποσκοπούν στην ταχύτερη
και αποτελεσµατικότερη εκτέλεση του έργου του,
δ) να ρυθµιστούν κατεπείγοντα θέµατα αρµοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, µεταξύ των οποίων και θέµατα εφαρµογής
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015.
3. τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:

Αθήνα, 16 Δεκεµβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΚΑΨΗΣ,
ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ».
Άρθρο δεύτερο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από την δηµοσίευσή
της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015.
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Άρθρο 1
Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής
του ν. 4024/2011 και του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
1. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 20 του ν. 4024/2011 (A΄ 226) µετά τις λέξεις «Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων» τίθενται οι λέξεις «και των τελωνειακών και
φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, ».
2. Στο άρθρο 25 του ν. 4024/2011 προστίθενται λέξεις
και εδάφιο ως εξής: «, καθώς και τις διατάξεις του
ν.3691/2008 (Α΄ 166), όπως τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε τις διατάξεις του ν. 3932/2011 (A΄49)
για την «Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων
περιουσιακής κατάστασης». Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από την υπηρεσία τους στις υπηρεσίες, την αρχή και τα νοµικά πρόσωπα του προηγούµενου εδαφίου, συνεχίζουν να λαµβάνουν τις αποδοχές
τους από την υπηρεσία από την οποία έχουν αποσπαστεί
ή έχουν µετακινηθεί.» .
3. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου καθ΄ ύλην Υπουργού µπορεί να εξαιρούνται κλάδοι ή ειδικότητες των φορέων της υποπαραγράφου 1α από τα ανώτατα όρια µηνιαίων τακτικών αποδοχών που προβλέπονται στα προηγούµενα εδάφια της
παρούσης παραγράφου, εφόσον, σε κάθε περίπτωση, το
µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά,
δεν υπερβαίνει τα όρια που ορίζονται στην επόµενη παράγραφο του παρόντος άρθρου.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 31 του
ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν µε την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου,
προκύπτει µέσο κατά κεφαλή κόστος των πάσης φύσεως
αποδοχών, επιδοµάτων, αποζηµιώσεων και αµοιβών γενικά του πάσης φύσεως προσωπικού του φορέα, µικρότερο του 65% του µέσου κατά κεφαλή αντίστοιχου κόστους του φορέα, όπως αυτό είχε διαµορφωθεί κατά την
31.12.2009, ισχύει ως όριο, το ως άνω όριο του 65%.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 32 του ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι αποδοχές των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους φορείς
που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παραγράφου 1
του άρθρου 4 και του άρθρου 31 του νόµου αυτού καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, µετά από
διαβούλευση µε τις οικείες δηµοσιογραφικές ενώσεις.
Ως προς τους λοιπούς όρους απασχόλησης ισχύουν οι
συλλογικές συµβάσεις εργασίας στις οποίες υπάγονται
οι δηµοσιογράφοι του προηγούµενου εδαφίου.
Σε κάθε περίπτωση οι δηµοσιογράφοι της παραγράφου
αυτής υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς που ισχύει
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Κεφαλαίου.»
6. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου
33 του ν. 4024/2011 προστίθενται οι λέξεις «καθώς και,
µέχρι την 31η Μαρτίου 2012, οι υπάλληλοι της Γενικής
Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας που κατά

την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου υπηρετούν στο
εξωτερικό.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 7 του άρθρου
33 του ν. 4024/2011, µετά τη λέξη «Διεύθυνσης» προστίθενται λέξεις ως εξής:
«συµπεριλαµβανοµένων και εκείνων που ζήτησαν την
παραµονή τους στην υπηρεσία δυνάµει των διατάξεων
που καταργήθηκαν, έχει δε εκδοθεί η σχετική διαπιστωτική πράξη µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.»
8. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005
(Α΄ 314), όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε την παρ. 1
του άρθρου 66 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), προστίθεται από τότε που ίσχυσε ο ν. 4002/2011, εδάφιο ως εξής:
«Αν µεταφέρονται αρµοδιότητες σε Υπουργείο ή
Ν.Π.Δ.Δ., µε την απόφαση της προηγουµένης παραγράφου, για την έκδοση της οποίας συµπράττει εν προκειµένω και ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ή συνιστώνται
οι οργανικές µονάδες επιπέδου Διεύθυνσης ή Τµήµατος,
οι οποίες ασκούν τις αρµοδιότητες αυτές και µπορεί να
ορίζονται οι οργανικές θέσεις προσωπικού µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίες µεταφέρονται, µαζί µε το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην
οργανική µονάδα που ασκεί εφεξής τις αρµοδιότητες
που µεταφέρονται.»
9. α. Το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα»
συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.»,
αντί της συγχώνευσής του στην «Ελληνική Στατιστική
Αρχή», που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 61
του ν. 4002/2011. Η αναφορά στον τίτλο και στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011 της φράσης «Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)» ή «ΕΛ.ΣΤΑΤ.», αντικαθίσταται από τη φράση «Κοινωνία της Πληροφορίας
Α.Ε.».
β. Από την έναρξη ισχύος του ν. 4002/2011 η Κοινωνία
της Πληροφορίας Α.Ε., καθίσταται καθολικός διάδοχος
όλων των υποχρεώσεων και απαιτήσεων του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα.
γ. Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4002/2011.
10. Στη διάταξη της παραγράφου 7, υποπαράγραφος
β΄ του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (A΄ 152), όπως αυτή
αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του άρθρου 34
του ν. 4024/2011 προστίθεται περίπτωση υπό στοιχείο
εε΄ ως εξής:
«εε) µε (α) την ειδικότητα i) οδηγού και ii) τεχνίτη στην
ανώνυµη εταιρία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ» (Ο.ΣΥ.),
i) ηλεκτροδηγού, ii) σταθµάρχη, iii) τεχνίτη και iv) αρχιτεχνίτη στην ανώνυµη εταιρία «ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ), και (β) των κλάδων i) σταθµαρχών,
ii) προσωπικού ελιγµών και iii) προσωπικού συντήρησης
γραµµής στην ανώνυµη εταιρία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και µηχανοδηγών
στην ανώνυµη εταιρία «ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε.» (ΤΡΑΙΝΟΣΕ).
Η διάταξη αυτή ισχύει για τους εργαζόµενους στις ανωτέρω Α.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι κατά την 1.1.2012
παρέχουν την εργασία τους µε τις ανωτέρω ειδικότητες
και στο αντικείµενο του κλάδου στον οποίο ανήκουν,
που διαπιστώνεται µε απόφαση του οικείου διοικητικού
συµβουλίου».
11. Εξαιρούνται από την εφαρµογή της διάταξης της
παρ. 7 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, ως ισχύει, και
παραµένουν στην υπηρεσία είκοσι (20) εργαζόµενοι µε

61
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ, οι οποίοι µεταφέρθηκαν από το
συγχωνευθέν δια της υ.α. 25200/2011 (Β΄ 2612/8.11.2011)
Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών στο Εθνικό Κέντρο
Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ), και ειδικότερα δύο (2) εργαζόµενοι ειδικότητας εργοδηγών χηµικών, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας βοηθού χηµικού,
τέσσερις (4) εργαζόµενοι ειδικότητας παρασκευαστών,
δύο (2) εργαζόµενοι ειδικότητας εργοδηγών µεταλλείων, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας οδηγού Γ΄, δύο
(2) εργαζόµενοι ειδικότητας εργατών γεωτρύπανων, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας µηχανοτεχνίτη, τέσσερις (4) εργαζόµενοι ειδικότητας διοικητικών-οικονοµικών, ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας σχεδιαστή, ένας
(1) εργαζόµενος ειδικότητας ηλεκτρολόγου εργοδηγού
και ένας (1) εργαζόµενος ειδικότητας τεχνικού ηλεκτρονικών υπολογιστών.
Ο αριθµός των παραπάνω εργαζοµένων ανά κατηγορία ΥΕ και ΔΕ καθορίζεται µε απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου του ΕΚΒΑΑ. Με την ίδια απόφαση το Διοικητικό Συµβούλιο επιλέγει, για να παραµείνουν στην υπηρεσία, όσους έχουν την πιο µακρά προϋπηρεσία στις παραπάνω ειδικότητες.
Η απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου εκδίδεται µέχρι τις 20.1.2012, διαφορετικά παύει να ισχύει η παραπάνω εξαίρεση.
12. Δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, οι οποίες πιστοποιείται από την
Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. ότι έχουν παρασχεθεί
στους οικείους φορείς από την 1η Ιανουαρίου 2010 µέχρι τη συµπλήρωση χρονικού διαστήµατος έξι (6) µηνών
από τη δηµοσίευση της παρούσας πράξης σύµφωνα µε
τους όρους των συµβάσεων που αναφέρονται στο Παράρτηµα Ι της υπ’ αριθµ. ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/61/394/2010 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων (Β΄1566), θεωρούνται νόµιµες υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
α) Οι πάροχοι των υπηρεσιών να αποδεχτούν εκπτώσεις επί του συµβατικού ανταλλάγµατος του έτους 2009
ως εξής: Για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2010 έως
30.6.2010 τις εκπτώσεις που αναφέρονται στα υπ’αριθµ.
453 και 454/3.2.2011 πρακτικά γνωµοδοτήσεως του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους σε σχέση µε το αντίστοιχο συµβατικό αντάλλαγµα του έτους 2009.
β) Οι πάροχοι υπηρεσιών να αποδεχτούν πρακτικά
γνωµοδοτήσεως που θα εκδοθούν από το Νοµικό Συµβούλιο του Κράτους κατά την άνω διαδικασία του άρθρου 2 παρ. ζ΄ του ν. 3086/2002 και παραιτηθούν από οποιαδήποτε άλλη αξίωση (συµπεριλαµβανοµένων τόκων
υπερηµερίας και εξόδων), δικόγραφο και δικαίωµα. Εξουσιοδοτείται ο Υφυπουργός αρµόδιος για την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. να προβεί σε κάθε ενέργεια
που απαιτείται για την υλοποίηση των ανωτέρω και την
καταβολή των σχετικών δαπανών στους παρόχους υπηρεσιών και να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο, εντολή
ή απόφαση, συµπεριλαµβανοµένων των αιτηµάτων για
τη µεταφορά, διάθεση, αύξηση και δέσµευση πιστώσεων, καθώς και των πράξεων έγκρισης δαπανών και έκδοσης των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων.
13. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 193 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179), µετά τις λέξεις «του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής», τίθενται οι

λέξεις «ή του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.»
Άρθρο 2
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου
Εσωτερικών
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, οφειλές δήµων στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, µετά των κάθε είδους προστίµων και
προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής τους, συµψηφίζονται µε τα συνολικά προβλεπόµενα στο άρθρο 27 του
ν. 3756/2009 (Α΄ 53) έσοδα εκάστου, κατόπιν συγκέντρωσης στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το
είδος των οφειλών κάθε δήµου, µε µέριµνα της Διεύθυνσης Οικονοµικών ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.
Κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας, οφειλές ύψους µικρότερου ή ίσου των ανωτέρω συνολικών εσόδων, συµψηφίζονται στο σύνολό τους και δεν υπόκεινται
σε πρόστιµα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής
για χρονική περίοδο µεταγενέστερη της θέσης σε ισχύ
του παρόντος νόµου. Το τµήµα των εσόδων που αποµένει, ανεξαρτήτως του χρόνου που πρέπει να αποδοθεί
στους δήµους, µπορεί να συµψηφίζεται και στο µέλλον
µε παρόµοιες οφειλές τους. Οφειλές που υπερβαίνουν
το ύψος των εσόδων, συµψηφίζονται µε αυτά στο σύνολό τους και το τµήµα των οφειλών που συµψηφίζεται
δεν υπόκειται σε πρόστιµα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
Στις ανωτέρω οφειλές συµπεριλαµβάνονται και όσες
έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής, µετά
των προβλεπόµενων ευεργετηµάτων και απαλλαγών,
καθώς και οφειλές των δήµων που προέρχονται από τα
νοµικά τους πρόσωπα, δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου.
Μπορεί επίσης να συµψηφιστούν οφειλές για τις οποίες
εκκρεµεί προσφυγή ή έφεση στα αρµόδια δικαστήρια, ή
δεν έχει παρέλθει η προθεσµία άσκησής τους, κατόπιν
προηγούµενης έγγραφης παραίτησης των ενδιαφεροµένων από το ένδικο βοήθηµα ή από το δικαίωµα άσκησης
αυτού. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µπορεί
να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη διαδικασία του συµψηφισµού των οφειλών, µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, των δήµων και των ασφαλιστικών ταµείων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Δήµοι και περιφέρειες, που έχουν προβεί, έπειτα από απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου
τους, σε διακανονισµό των ληξιπροθέσµων οφειλών
τους προς ιδιώτες, εγγράφουν στον ετήσιο προϋπολογισµό τους, µόνο το µέρος της διακανονισθείσας οφειλής
που αντιστοιχεί στο έτος που αναφέρεται ο προϋπολογισµός και όχι το σύνολό της.
3. Το άρθρο 275 του ν. 3852/2010 τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δαπάνες των δήµων, των περιφερειών, των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και των κοινωφελών επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων ύδρευσης αποχέτευσης και των δηµοτικών ανωνύµων εταιρειών του άρθρου 266 του Κ.Δ.Κ. ανεξαρτήτως πληθυσµού, εξαιρουµένων των σχολικών επιτροπών, υπάγονται στον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις διατάξεις
1 έως 3 του άρθρου 169 του Κ.Δ.Κ.».
4. H διάρκεια του Προγράµµατος «Θησέας» παρατείνεται ως την 31η Δεκεµβρίου 2012.
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5. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 6 του άρθρου 12 του
ν. 4018/2011 (Α΄ 215) καταργείται. Η οριζόµενη στην
παρ. 6 του άρθρου 267 του ν. 3852/2010 προθεσµία παρατείνεται έως τις 30.9.2012. Η ίδια προθεσµία ισχύει
και για τις περιφέρειες.
6. α. Το πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι» που, κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος, υλοποιείται µε την Πράξη «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής µέσω παροχής κατ΄ οίκον υπηρεσιών φροντίδας σε εξαρτώµενα µέλη των οικογενειών ανέργων και αναγνωρισµένα επαπειλούµενων µε ανεργία εργαζοµένων που ωφελούνται από ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης»
στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραµµατική περίοδο 2007-2013» σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 1.605/οικ.3.85/14.1.2011 (Β΄ 17) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, συνεχίζεται έως την 30.6.2012.
β. Για τη συνέχιση του προγράµµατος παρατείνονται οι
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού
των ΟΤΑ και νοµικών τους προσώπων, που απασχολούνται στην υλοποίηση της παραπάνω Πράξης έως την
30.6.2012. Οι παραπάνω συµβάσεις σε καµία περίπτωση
δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου, κατά τη διάταξη
της παρ.3 του άρθρου 21 του ν. 2190/1994.
γ. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών µπορεί να
διατίθεται, από τους πόρους του άρθρου 259 του ν. 3852/2010
(Α΄ 87), ποσό µέχρι τριανταπέντε εκατοµµύρια ευρώ ετησίως, µε σκοπό τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος
της υποπαραγράφου α΄ της παρούσης παραγράφου ή
άλλων πρωτοβουλιών για την παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας.
7. Οι συµβάσεις που έχουν συνάψει οι περιφέρειες για
την µεταφορά των µαθητών και παρατάθηκαν σύµφωνα
µε το άρθρο 70 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) παρατείνονται
έως την 29η Φεβρουαρίου 2012.
Άρθρο 3
Ρυθµίσεις θεµάτων του Γενικού Λογιστηρίου του
Κράτους, της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και
Τελωνειακών Θεµάτων και του Ταµείου Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 9 του ν.δ. 356/1974
(Α΄ 90, ΚΕΔΕ), όπως αυτό προστέθηκε µε την παρ. 9 του
άρθρου 18 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται από τότε που
ίσχυσε ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζεται η ειδική διαδικασία ανάθεσης η οποία εφαρµόζεται κατ’ αποκλειστικότητα
στις αναθέσεις αυτές, ο τρόπος της αµοιβής του αναδόχου, που µπορεί να συνδέεται και µε το τελικό αποτέλεσµα της έρευνας ή της είσπραξης, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.»
2. Η παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 (Α΄66) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998
(Α΄ 31) και της παρ. 2 του άρθρου 27 του ν. 2703/1999
(Α΄ 72) εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών (Χ.Α.) ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο ή σε άλλο διεθνώς αναγνωρισµένο
χρηµατιστηριακό θεσµό, κατά περίπτωση, οι οποίες έ-

χουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η Μαρτίου 2012. Για τις
πιο πάνω µετοχές που αποκτώνται από την 1η Απριλίου
2012 και µετά έχουν εφαρµογή αποκλειστικά οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 38 του
Κ.Φ.Ε.».
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 38
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (Κ.Φ.Ε.) που κυρώθηκε µε το ν. 2238/1994 (Α΄151) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα κέρδη τα οποία αποκτούν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας του
Κ.Β.Σ. από την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χ.Α. σε
τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, φορολογούνται
µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από 1η Απριλίου 2012 και
µετά.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 38
του Κ.Φ.Ε. αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα κέρδη από την πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χ.Α. σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους, που
αποκτούν επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής µε βιβλία
τρίτης κατηγορίας του Κ.Β.Σ. φορολογούνται µε τις γενικές διατάξεις, όταν οι µετοχές αυτές αποκτώνται µε οποιονδήποτε τρόπο από την 1η Απριλίου 2012 και µετά.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 16 του ν. 3943/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
38 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος εξακολουθούν
να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο και οι οποίες έχουν αποκτηθεί µέχρι και την 31η Μαρτίου 2012.»
6. Η προθεσµία που παρέχεται µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180) παρατείνεται έως τις 30 Δεκεµβρίου 2011.
7. Στην παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 3842/2010 (Α΄ 58)
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Όταν ο πωλητής είναι φυσικό πρόσωπο το πιστοποιητικό της παραγράφου 1 απαιτείται για συµβολαιογραφικά έγγραφα που καταρτίζονται µετά την 1η Ιανουαρίου
2013.»
8. Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο της
παραγράφου 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄
31), όπως αυτή ισχύει σήµερα, παρατείνεται έως την 31η
Δεκεµβρίου 2012 για τις περιπτώσεις γ΄, δ΄, ε΄, της παραγράφου 1 και γ΄ και δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 10 του
ν. 2579/1998.
9. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου πέµπτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65), όπως αυτό προστέθηκε
µε την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 3899/2010 (Α΄ 212), αντί της ηµεροµηνίας «1.1.2012» τίθεται η ηµεροµηνία
«1.1.2013».
10. Εγκρίνεται η ανάθεση, από 24.7.2011, διεθνών νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό
γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP» και υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού συµβούλου από την εταιρεία «Lazard Freres SAS», προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το
Ελληνικό Δηµόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ’ αριθµ. 2/71421/0023/31.10.2011 απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονοµικών (Α΄ 2454) και
µε δαπάνη, όπως αυτή έχει εγκριθεί µε την ίδια ως άνω
απόφαση.
Οµοίως εγκρίνεται η ανάθεση, από 1.1.2012, υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing
Agents) από τις Τράπεζες «Deutsche Bank AG» και
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«Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)»,
προς τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ. και το Ελληνικό Δηµόσιο, σύµφωνα
µε την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ο.Δ.ΔΗ.Χ., που περιλαµβάνεται στο υπ’ αριθµ. 190/22.12.2011
πρακτικό συνεδριάσεώς του και µε δαπάνη, όπως αυτή
έχει εγκριθεί στο ως άνω πρακτικό. Στις ως άνω νοµικές
και χρηµατοοικονοµικές υπηρεσίες περιλαµβάνεται, εκτός από τη νοµική και τεχνική υποστήριξη για την πραγµατοποίηση των από 21.7.2011 αποφάσεων της Συνόδου
Κορυφής για το Ευρώ, και η νοµική και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Δηµοσίου και του Ο.Δ.ΔΗ.Χ. επί κάθε
θέµατος σχετικού µε την πραγµατοποίηση των κατά την
26η Οκτωβρίου 2011 αποφάσεων της Συνόδου Κορυφής
για το Ευρώ, που αφορούν στο πρόγραµµα δηµοσιονοµικής προσαρµογής της Ελλάδος, καθώς και κάθε τυχόν
µεταγενέστερης σχετικής αποφάσεως.
11. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3986/2011 (Α΄
152) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 3986/2011,
τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Σε κάθε περίπτωση, αν η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος έχει εκδοθεί από την Ειδική Γραµµατεία Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, µπορεί µετά
από αίτηµα του Ταµείου, οι σχετικές διαδικασίες να συνεχίζονται και η σύµβαση να υπογράφεται, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του ν. 3049/2002, από την Δ.Ε.A.Α. για λογαριασµό του Ταµείου, το οποίο από την υπογραφή της
συµβάσεως αποκτά αυτοδίκαια και χωρίς άλλη διατύπωση τα δικαιώµατα και υπεισέρχεται στις υποχρεώσεις αυτής.»
Άρθρο 4
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής
1.α. Η προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών, που
προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου
24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), παρατείνεται µέχρι την
28.2.2012.
β. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
για όλες τις υποβαλλόµενες µέχρι 31.12.2011 αιτήσεις
παρατείνεται µέχρι τις 31.1.2012.
γ. Η προθεσµία καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου του άρθρου 24 του ν. 4014/2011
για όλες τις υποβαλλόµενες µετά τις 31.12.2011 αιτήσεις είναι ένας µήνας από την υποβολή τους. Για τις υποβαλλόµενες, από 1.12.2011 µέχρι 28.2.2012, αιτήσεις
η προθεσµία του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 3
του άρθρου 24 του ίδιου ως άνω νόµου παρατείνεται µέχρι την 30.5.2012.
δ. Δικαιολογητικά, που έχουν υποβληθεί µετά τις
30.11.2011 και µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
θεωρούνται νοµίµως υποβληθέντα.
2. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 3899/2010, όπως τροποποιείται µε την παράγραφο
β΄ της παρούσης παραγράφου και της παραγράφου 5
του άρθρου 30 του ν. 3943/2011 παρατείνεται µέχρι το
τέλος του 2012.
β. Το στοιχείο ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα
που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2012.»

γ. Η παράγραφος 2 του άρθρου 20 του ν. 4001/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/
2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του ν. 3943/2011, εφαρµόζονται για αυτοκίνητα που θα τελωνισθούν και θα
καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις
µέχρι και 31.12.2012.»
3. Τα άρθρα 67 παράγραφος 4 και 97 παράγραφος 5
του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), όπως ισχύουν, καταργούνται.
Άρθρο 5
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας του
Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και
Θρησκευµάτων
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 16 του ν. 3848/2010, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».
2. Η θητεία των διορισµένων µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών
Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Δ.Ε.)
που έχουν συγκροτηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 8, 9, 10, 11 και 12 του άρθρου 47 του
ν. 3848/2010 (Α΄ 71) παρατείνεται µέχρι την 31.12.2012.
3. α. Στο άρθρο 33 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
αα) Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1, η φράση
«Από 31.12.2011» αντικαθίσταται ως εξής: «Την
31.3.2012».
ββ) Στην αρχή του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3
προστίθεται η φράση «Από την 1.1.2012». Ύστερα από
τα δύο πρώτα εδάφια της ίδιας παραγράφου προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που εκδίδεται χωρίς γνώµη
των υπηρεσιακών συµβουλίων κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, το µεταφερόµενο προσωπικό µπορεί
να αποσπάται στον Ο.Ε.Δ.Β. έως την κατάργηση του Οργανισµού.»
γγ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το χρονικό διάστηµα που µεσολαβεί από τη µεταφορά σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3
έως τη δηµοσίευση της απόφασης οριστικής µεταφοράς
και την πράξη ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που
τακτοποιείται µε τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα στον οποίο
µεταφέρεται.»
δδ) Στο τέλος της παραγράφου 7 προστίθενται τα ακόλουθα:
«, µε εξαίρεση το προσωπικό το οποίο αποσπάται κατά
τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, το οποίο ύστερα από
την κατάργηση του Ο.Ε.Δ.Β. και έως την οριστική µεταφορά του υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων.»
εε) Στην παράγραφο 16, η χρονολογία «2011» αντικαθίσταται από τη χρονολογία «2012».
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 61 του ν. 3966/2011, η ηµεροµηνία «31.12.2011» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.3.2012».
3. Η αναστολή ισχύος των διατάξεων του ν. 3653/2008
(Α΄49) παρατείνεται από τη λήξη της κατά την
31.12.2011, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 26
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παρ. 3 του ν. 3879/2010, (Α΄21), έως την 31.12.2013.
4. Οι εκπαιδευτικοί, που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) πληρούσαν τις προϋποθέσεις επιλογής σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β΄ Κεφαλαίου του ν. 3848/2010,
διατηρούν το δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση των θέσεων αυτών, για χρονικό
διάστηµα δύο (2) ετών από τη δηµοσίευση του ν. 4024/2011,
ανεξάρτητα από το βαθµό στον οποίο κατατάσσονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του ίδιου νόµου.
Άρθρο 6
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο τέταρτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευαγ. Βενιζέλος

Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Α. Γιαννίτσης

Στ. Δήµας

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Δ. Αβραµόπουλος

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΛΛΑΓΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Παπακωνσταντίνου

Α. Διαµαντοπούλου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μ. Βορίδης

Γ. Κουτρουµάνης
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ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. Λοβέρδος

Κ. Σκανδαλίδης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Μ. Παπαϊωάννου

Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Π. Γερουλάνος

Γ. Σταυρόπουλος

Αθήνα, 31 Δεκεµβρίου 2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΛΟΥΚΑΣ Δ. ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΙΔΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ
ΚΑΨΗΣ, ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ, ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ,
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, ΜΑΡΙΑ-ΕΛΙΖΑ ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΞΥΝΙΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ »
Άρθρο τρίτο
Οι δύο τελευταίες παράγραφοι, 3 και 4, του άρθρου 5
της από 31.12.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» (Α΄268), όπως η πράξη αυτή κυρώνεται µε το άρθρο δεύτερο του παρόντος νόµου, αναριθµούνται σε 4 και 5.
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Αριθµ. 18 / 5 / 2012
ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές
ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 20122015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015».
Με τις διατάξεις του ανωτέρω σχεδίου νόµου κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή τους
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως οι ακόλουθες Πράξεις Νοµοθετικού Περιεχοµένου. Ειδικότερα:
Ι. Με το άρθρο πρώτο, κυρώνεται η από 16 Δεκεµβρίου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους 2011», µε τις διατάξεις της
οποίας προβλέπονται τα ακόλουθα:
1.α. Παρατείνεται και για το έτος 2012 (ίσχυε έως
31.12.2011) η αναστολή των πλειστηριασµών, οι οποίοι
επισπεύδονται 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 απαιτήσεων
αυτών.
β. Παρατείνεται, επίσης, έως 31.12.2012 (έληξε στις
31.12.2011) η απαγόρευση πλειστηριασµών των ακινήτων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010 (κύριες ή
µοναδικές κατοικίες των οφειλετών).
(άρθρο 1)
2. Τροποποιούνται-συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 4021/2011 αναφορικά µε την εφαρµογή
του επιβαλλόµενου Έκτακτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων Δοµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε.) στα
εξής σηµεία :
- Για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και
µε εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας
άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών µέτρων, ο συντελεστής προσδιορισµού του ανωτέρω τέλους 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 τετραγωνικών µέτρων τµήµα του ακινήτου.
- Το ποσό του τέλους που καταβάλλεται για το έτος
2011 και υπολογίστηκε βάσει των στοιχείων του εµβαδού της δοµηµένης επιφάνειας, της τιµής ζώνης και της
παλαιότητας του ακινήτου που ήταν γνωστά στη ΔΕΗ ή
στους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος κατά την
17η Σεπτεµβρίου 2011, επανυπολογίζεται µε βάση γεγονότα που αποδεικνύονται από στοιχεία που προσκοµίζει

ο υπόχρεος ότι συνέτρεχαν κατά την ως άνω ηµεροµηνία.
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 αναλογεί στο ακίνητο
για το έτος 2012. Στις περιπτώσεις που προκύπτει αρνητική διαφορά, το ποσό επιστρέφεται από τη ΔΕΗ και
τους εναλλακτικούς προµηθευτές ρεύµατος µε τον επόµενο λογαριασµό. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται µε
το Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. του υπόχρεου κατά την 31η Μαρτίου
2012.
- Το εµβαδόν των κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών και των κύριων τουριστικών καταλυµάτων (ξενοδοχεία και κάµπινγκ), οι οποίοι απαλλάσσονται από το έκτακτο ειδικό τέλος, δεν µπορεί να υπερβαίνει το 35%
της συνολικής δοµηµένης επιφάνειας.
- Διευρύνονται οι κατηγορίες προσώπων-ιδιοκτητών ακινήτων στους οποίους ισχύει µειωµένος συντελεστής
προσδιορισµού του εν λόγω τέλους, υπό τις οριζόµενες
προϋποθέσεις.
- Το ειδικό τέλος για το έτος 2012, συνεισπράττεται από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προµηθευτές ηλεκτρικού ρεύµατος σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις, από τον
Απρίλιο του 2012 µέχρι τον Ιανουάριο του 2013.
- Παρέχεται η δυνατότητα αναστολής της έκδοσης και
εκτέλεσης εντολής διακοπής του ρεύµατος µε πράξη
του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ., η οποία είναι αρµόδια για
τη φορολογία του εισοδήµατος, σε περίπτωση που συντρέχουν οι οριζόµενοι λόγοι.
- Εξαιρούνται, από το συµψηφισµό µεταξύ του έκτακτου τέλους και των οφειλόµενων ή µελλοντικών µισθωµάτων, οι συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης του ν.
1665/1986, όπως ισχύει, στις οποίες ο µισθωτής έχει το
δικαίωµα αγοράς του ακινήτου κατά τη λήξη της µίσθωσης.
(άρθρο 2)
3.α. Ορίζεται ότι, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης και υπό την προϋπόθεση ότι ο απονέµων φορέας είναι το Δηµόσιο, για τα πρόσωπα που απολύονται αυτοδικαίως, λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας και του
55 έτους της ηλικίας τους µέχρι την 31.12.2013 , το τµήµα της σύνταξης που αναλογεί στον συµµετέχοντα οργανισµό καταβάλλεται ταυτόχρονα µε αυτό του Δηµοσίου, χωρίς την προβλεπόµενη µείωση. Ο συµµετέχων φορέας αποδίδει το αναλογούν ποσό στον απονέµοντα φορέα κατά το χρόνο συµπλήρωσης των προϋποθέσεων
συνταξιοδότησης, που ισχύουν κατά περίπτωση, µε βάση τις οικείες διατάξεις της νοµοθεσίας του.
β. Συµπληρώνεται το άρθρο 18 του ν. 4024/2011, σχετικά µε το µηνιαίο Επίδοµα Ευθύνης που καταβάλλεται
στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων του Δηµοσίου , ν.π.δ.δ. και ο.τ.α. και ορίζεται το σχετικό επίδοµα για
τους προϊσταµένους Υποδιευθύνσεων Διοίκησης στα
τριακόσια (300) ευρώ.
γ. Στη σύγκριση των νέων αποδοχών, µε βάση το
ν.4024/2011 και των αποδοχών που ελάµβαναν οι δικαιούχοι πριν την έναρξη αυτού, προκειµένου η µείωση αυτών να γίνει σταδιακά, δεν λαµβάνεται υπόψη το ποσό
που καταβάλλεται ως επίδοµα θέσης ευθύνης.
δ. Διευκρινίζεται ότι δεν εξαιρούνται από τις διατάξεις
της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν.
4024/2011, σχετικά µε την εφαρµογή ανωτάτου ορίου
µέσου κατά κεφαλή κόστους αµοιβών προσωπικού, οι εταιρείες, το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου , άµεσα ή έµµεσα στο ν.π.ι.δ. «Ταµείο Αξιοποί-
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ησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.», αλλά
µόνο το εν λόγω Ταµείο.
ε. Οι διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1του άρθρου 33 του ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης απόλυσης
των πολιτικών δηµοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων
των ο.τ.α., λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας και
του 55 έτους της ηλικίας τους µέχρι την 31.12.2013, εφαρµόζονται για όσους από τους ανωτέρω υπαλλήλους
και τους µε σύµβαση εργασίας ι.δ.α.χ. υπαλλήλους, υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς του
Δηµοσίου ή συνταξιοδοτούνται µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές διατάξεις.
Επίσης οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν.4024/2011, περί αυτοδίκαιης λύσης της σύµβασης εργασίας των ι.δ.α.χ. υπαλλήλων , λόγω συµπλήρωσης των
προϋποθέσεων λήψης πλήρους σύνταξης µέχρι την
31.12.2013, εφαρµόζονται και για τους πολιτικούς δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους των ο.τ.α., που
υπάγονται σε διαφορετικό ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς από αυτό του Δηµοσίου.
στ. Εξαιρούνται από την κατάργηση των κενών θέσεων και οι θέσεις του καλλιτεχνικού προσωπικού των
Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ.
ζ. Αντικαθίσταται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 34
του ν.4024/2011, σχετικά µε τον χρόνο που οι ι.δ.α.χ. υπάλληλοι, τίθενται σε εργασιακή εφεδρεία (από 1.1.2012
αντί από 27.11.2011) και ορίζεται ότι, εφόσον διαπιστωθεί εκ των υστέρων από την υπηρεσία ότι ο εργαζόµενος
πληρούσε τις προϋποθέσεις για αυτοδίκαιη λύση της
σύµβασης εργασίας του, τίθεται σε εφεδρεία µε διαπιστωτική πράξη η ισχύς της οποίας ανατρέχει στην
1.1.2012.
(άρθρο 3)
4. Συµπληρώνεται το άρθρο 21 του ν. 2362/1995 και ορίζεται ότι η προϋπόθεση της προηγούµενης υπουργικής
έγκρισης για την ανάληψη υποχρεώσεων, δεν έχει εφαρµογή για τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοσίων επενδύσεων (Π.Δ.Ε.). Επίσης, µεταξύ άλλων ορίζεται ότι,
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, που εκδίδεται εντός του πρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους, καθορίζεται, κατά φορέα και συλλογική απόφαση, το συνολικό ύψος των πιστώσεων του Π.Δ.Ε., που θα διατεθεί
κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόµενων από τα προηγούµενα έτη έργων.
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συνεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας, εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν
το όριο των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του Π.Δ.Ε.
(άρθρο 4)
5.α. Η µισθοδοσία του µόνιµου και µε σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειών, καθώς επίσης και του προσωπικού που υπηρετούσε την 31η Δεκεµβρίου 2010 στις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και από 1.1.2011 µετατάχθηκε σε Δήµους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010, εξακολουθεί
να καταβάλλεται κατά το χρονικό διάστηµα εφαρµογής
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012 – 2015 σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Η κάλυψη των σχετικών δαπανών του Κρατικού Προϋπολογισµού γίνεται µε ισόποση µείωση των Κεντρικών
Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) των Δήµων και των Περιφε-

ρειών.
Αποσαφηνίζεται ότι οι πόροι των δήµων που προέρχονται από τα έσοδα από το φόρο εισοδήµατος φυσικών
και νοµικών προσώπων και από το Φόρο Προστιθέµενης
Αξίας αφορούν εισπράξεις που πραγµατοποιούνται κατά
τη διάρκεια του οικονοµικού έτους ανεξαρτήτως της οικονοµικής χρήσης στην οποία αφορούν.
β. Παρατείνεται η προθεσµία, κατά την οποία παύουν
να ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων ( Κ.Β.Σ., πδ. 186/1992), σχετικά µε τις υποχρεώσεις
και τα δικαιώµατα των επιτηδευµατιών ως προς τη τήρηση των Βιβλίων και την έκδοση των Στοιχείων, από
1.1.2012 µέχρι το χρόνο έναρξης ισχύος των διατάξεων,
οι οποίες ως απαραίτητες για τη φορολογική απεικόνιση
των συναλλαγών, εντάσσονται στον Κώδικα Φορολογίας
Εισοδήµατος ή άλλο φορολογικό νόµο.
γ. Παρατείνεται και για το έτος 2012 η κάλυψη των δαπανών της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) από
τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών.
(άρθρο 5)
6.α. Παρέχεται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ), η δυνατότητα να µεταβιβάζει
πιστώσεις στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, στον ΟΑΕΕ, στον ΟΓΑ, και τον
ΟΠΑΔ, για την αντιµετώπιση των παροχών προς τους ασφαλισµένους του (εν ενεργεία ασφαλισµένους και συνταξιούχους) και των δαπανών του.
Επιπλέον ορίζεται ότι, εφόσον µε την έναρξη του πρώτου οικονοµικού έτους δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός του ΕΟΠΥΥ, η εκτέλεση αυτού κατά το πρώτο εξάµηνο του έτους ενεργείται µέχρι του ποσοστού διάθεσης 50% από τις αντίστοιχες πιστώσεις των προϋπολογισµών κλάδου υγείας του προηγούµενου οικονοµικού
έτους των µεταφερόµενων στον ΕΟΠΥΥ φορέων, όπως
επίσης και του ΟΠΑΔ.
β. Συµβάσεις που έχουν συναφθεί µεταξύ του ΟΠΑΔ ή
του ΟΑΕΕ και θεραπευτών ιατρών λύονται αζηµίως στις
31.12.2011, ακόµη και αν έχουν συµφωνηθεί για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα. Οι προαναφερόµενοι ιατροί δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στον ΕΟΠΥΥ
σύµφωνα µε τον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας αυτού, µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύναψης
νέων συµβάσεων µίσθωσης έργου, εφόσον υποβάλουν
δήλωση στον οργανισµό εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας. Η αµοιβή των ιατρών ορίζεται σε δέκα (10) ευρώ ανά επίσκεψη (σύµφωνα µε το π.δ. 127/2005 η αµοιβή για την 1η επίσκεψη στο ιατρείο ήταν 20 ευρώ και διαµορφωνόταν στα 10 ευρώ για τις επόµενες επισκέψεις
στον ίδιο µήνα) και µέχρι διακόσιες (200) επισκέψεις µηνιαία. Για την αποζηµίωση αυτή δεν επιβαρύνεται ο ΕΟΠΥΥ µε εισφορές υπέρ ΤΣΑΥ.
γ. Παρατείνεται η µεταβατικού χαρακτήρα διάταξη της
παρ. 5 του άρθρου 26 του ν.3918/2011, σχετικά µε τη συνέχιση καταβολής της µισθοδοσίας , των επιδοµάτων, υπερωριών κ.λπ. του προσωπικού που µεταφέρεται στον
ΕΟΠΥΥ, από τους φορείς από τους οποίους προέρχονται, µέχρι την έκδοση µισθοδοσίας από τον οργανισµό,
η οποία διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
δ. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου
5 του π.δ. 164/2004, συµβάσεις µίσθωσης έργου που έχουν συναφθεί µεταξύ ΟΑΕΕ και ελεγκτών ιατρών ή ελεγκτών φαρµακοποιών και λήγουν µέχρι 31.12.2011
παρατείνονται µε τους ίδιους όρους, µέχρι την ολοκλήρωση από τον ΕΟΠΥΥ των διαδικασιών σύναψης νέων
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συµβάσεων µίσθωσης έργου µε ελεγκτές ιατρούς ή φαρµακοποιούς.
ε. Απαιτήσεις ασφαλιστικών φορέων έναντι των φαρµακευτικών εταιρειών ή κατόχων αδείας κυκλοφορίας
φαρµακευτικών σκευασµάτων της παραγράφου 3α του
άρθρου 12 του ν. 3816/2010, όπως ισχύει, (δηλ. από την
εφάπαξ εισφορά ως τέλους εισόδου για κάθε φαρµακευτικό ιδιοσκεύασµα που εντάσσεται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούµεων φαρµάκων), εκχωρούνται υποχρεωτικά προς τα νοσοκοµεία έναντι καταβολής νοσηλίων ασφαλισµένων τους. Τα νοσοκοµεία συµψηφίζουν
υποχρεωτικά το ποσό των κατά τα ανωτέρω εκχωρουµένων απαιτήσεων τους µε οφειλές τους προς τις φαρµακευτικές εταιρείες. Με κ.υ.α. καθορίζονται τα ποσά που
εκχωρούνται και συµψηφίζονται, καθώς και η σχετική
διαδικασία.
Όσες από τις ανωτέρω απαιτήσεις δεν υπαχθούν στη
διαδικασία συµψηφισµού ή υπαχθούν στην ανωτέρω διαδικασία αλλά δεν συµψηφισθούν πλήρως, αποδίδονται
µε χρηµατικό διακανονισµό, σύµφωνα µε τη διαδικασία
που περιγράφεται στο άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3816/2010
το αργότερο µέχρι 31.12.2011.
Οι υπόχρεες φαρµακευτικές εταιρείες ή οι κάτοχοι αδειών κυκλοφορίας φαρµακευτικών σκευασµάτων, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους οµόλογα του Ελληνικού
Δηµοσίου, σε εφαρµογή του άρθρου 27 του ν.
3867/2010, µε ηµεροµηνία λήξεως την 22.12.2011 υποχρεούνται να το γνωστοποιήσουν εγγράφως στη
Γ.Γ.Κ.Α., να προχωρήσουν στη ρευστοποίηση αυτών κατά την ηµεροµηνία λήξης τους και να καταθέσουν τα οφειλόµενα ποσά έως την 23.12.2011 στο Λογαριασµό
Τραπέζης που τους έχουν υποδείξει οι υπηρεσίες της
Γ.Γ.Κ.Α.
στ. Το καταβληθέν ποσό της επιστροφής (rebate) για
το έτος 2011 και το τέλος εισόδου στη λίστα, εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδηµα ως παραγωγική δαπάνη
του τελικώς καταβάλλοντος το ποσό αυτό.
(άρθρο 6)
7.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 67
του ν.4001/2011 που ρυθµίζουν θέµατα αγοράς Φυσικού
Αερίου και προβλέπονται τα ακόλουθα:
i) Προσδιορίζονται τα στοιχεία αναφορικά µε τους Ανεξάρτητους Διαχειριστές Μεταφοράς Φυσικού Αερίου,
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων του διαχειριστή συστήµατος µεταφοράς φυσικού αερίου, κατ’ εφαρµογή
διατάξεων κοινοτικής οδηγίας (2009/73/ΕΚ), στην περίπτωση που το σύστηµα µεταφοράς φυσικού αερίου ανήκει στις 3 Σεπτεµβρίου 2009, σε Κάθετα Ολοκληρωµένη
Επιχείρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας ή Φυσικού Αερίου.
- Παρέχεται η δυνατότητα για περαιτέρω εξειδίκευση,
µε υπουργική απόφαση, των προαναφερόµενων ρυθµίσεων, καθώς και των προϋποθέσεων που αφορούν στην
οργάνωση, ανάπτυξη και λειτουργία του Διαχειριστή Μεταφοράς.
ii) Οι δραστηριότητες του Διαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου ΑΕ (ΔΕΣΦΑ), τελούν εφεξής υπό
το ρυθµιστικό έλεγχο της ΡΑΕ (σήµερα τελούν υπό τον
έλεγχο του δηµοσίου). Το δηµόσιο πάντως, σε κάθε περίπτωση, θα ασκεί πλήρως τα δικαιώµατα εταιρικής διακυβέρνησης τα οποία αντιστοιχούν στη συµµετοχή του
στο µετοχικό κεφάλαιο του ΔΕΣΦΑ ΑΕ.
β. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
άρθρου 4 του ν.2364/1995 και προβλέπονται τα ακόλουθα :
i) Καταργείται η υποχρέωση της ΔΕΠΑ ΑΕ να προκη-

ρύξει δηµόσιο διεθνή διαγωνισµό για την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή µέσω σύναψης σύµβασης για την εκµετάλλευση των δικαιωµάτων Διανοµής Αερίου στα γεωγραφικά όρια των περιοχών Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσ/νίκης
όσο και σε κάθε άλλη περίπτωση.
ii) Εξαιρούνται η ΔΕΠΑ ΑΕ, καθώς οι οριζόµενες
Ε.Π.Α. ΑΕ, από τη δυνατότητα χορήγησης σε αυτές άδειας διανοµής φυσικού αερίου υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
iii) Επανακαθορίζεται ο τρόπος µε τον οποίο οφείλει
να διενεργήσει η ΔΕΠΑ ΑΕ (εφεξής µε δηµόσιο διεθνή
διαγωνισµό), εντός της οριζόµενης προθεσµίας για τη
δηµιουργία και λειτουργία των δύο Εταιρειών Παροχής
Αερίου (ΕΠΑ ΑΕ) στις οριζόµενες γεωγραφικές περιοχές.
iv) Καταργείται κάθε περιορισµός αναφορικά µε το ανώτατο επιτρεπτό ποσοστό συµµετοχής ιδιωτών επενδυτών στο µετοχικό κεφάλαιο Ανωνύµων Εταιρειών Παροχής Αερίου (Ε.Π.Α. ΑΕ).
(άρθρο 7)
II. Με το άρθρο δεύτερο, κυρώνεται η από 31 Δεκεµβρίου 2011 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του
ν.4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο – βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου
Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015», µε τις διατάξεις της προβλέπονται
τα ακόλουθα :
1.α. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των κείµενων διατάξεων, ο καθορισµός, µε κ.υ.α., του αριθµού των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας του προσωπικού των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου
Οικονοµικών.
β. Ορίζεται ότι, οι αποδοχές των υπαλλήλων, που υπηρετούν µε απόσπαση στην Αρχή Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, καταβάλλονται από τον φορέα προέλευσής τους.
γ. Παρέχεται, η δυνατότητα εξαίρεσης, µε κ.υ.α., κλάδων ή ειδικοτήτων του προσωπικού ν.π.ι.δ. που ανήκουν
στο Δηµόσιο, σε ν.π.δ.δ. ή σε ο.τ.α. ή επιχορηγούνται τακτικά από τους πόρους των εν λόγω φορέων, από τα
προβλεπόµενα ανώτατα όρια µηνιαίων τακτικών αποδοχών, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
δ. Προσδιορίζεται το όριο των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδοµάτων κ.λπ. όλων των κατηγοριών προσωπικού των προαναφερόµενων φορέων, σε περίπτωση που
το µέσο κατά κεφαλήν κόστος αυτού υπερβαίνει το ισχύον ανώτατο όριο (1.900 ΕΥΡΩ).
ε. Προβλέπεται ο καθορισµός, µε κ.υ.α., των αποδοχών των δηµοσιογράφων που απασχολούνται µε σχέση
εργασίας ι.δ.α.χ. στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο
εφαρµογής του ενιαίου µισθολογίου, καθώς και όσων
εργάζονται σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα.
στ. Εξαιρούνται, από την εφαρµογή των ισχυουσών
διατάξεων, σχετικά µε την αυτοδίκαιη απόλυση (άρθρο
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33 του ν.4024/2011) : i) οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης, µέχρι 31.3.2012, που υπηρετούν,
κατά την έναρξη ισχύος του ανωτέρω νόµου, στο εξωτερικό και ii) όσοι ζήτησαν την παραµονή τους στην υπηρεσία, δυνάµει των διατάξεων που καταργήθηκαν κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα.
ζ. Παρέχεται η δυνατότητα καθορισµού ή σύστασης,
µε κ.υ.α., οργανικών µονάδων (Διευθύνσεις ή Τµήµατα)
για την άσκηση των αρµοδιοτήτων καταργούµενων ή
συγχωνευµένων ν.π.ι.δ. ή δηµοσίων επιχειρήσεων, που
µεταφέρονται σε Υπουργεία ή ν.π.δ.δ., καθώς και ορισµού των οργανικών θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., οι οποίες µεταφέρονται, µαζί µε το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτές, στην οργανική µονάδα
που ασκεί, εφεξής, τις µεταφερόµενες αρµοδιότητες.
η. Το «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα» συγχωνεύεται στην «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», η οποία καθίσταται καθολικός διάδοχος των υποχρεώσεων
και απαιτήσεων αυτού, από 22.8.2011 [ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν.4002/2011, µε τις διατάξεις του οποίου το
ανωτέρω νοµικό πρόσωπο συγχωνεύθηκε στην Ελληνική
Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.)].
θ. Εξαιρείται, εφεξής και υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, από την ένταξη σε καθεστώς εφεδρείας και το
προσωπικό συγκεκριµένων ειδικοτήτων, των φορέων
«ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (Ο.ΣΥ.), «ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ.), «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και «ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε.».
ι. Από το καθεστώς εφεδρείας, εξαιρούνται, επίσης,
και παραµένουν στην υπηρεσία, είκοσι (20) εργαζόµενοι
µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ. συγκεκριµένων κατηγοριών
και ειδικοτήτων, οι οποίοι είχαν µεταφερθεί, µε υπουργική απόφαση, από το Ινστιτούτο Γεωλογικών Ερευνών
στο Εθνικό Κέντρο Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης
(ΕΚΒΑΑ).
ια. Νοµιµοποιούνται, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις
οι δαπάνες για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και πληροφορικής, που έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς, κατά το οριζόµενο χρονικό διάστηµα, κατόπιν σχετικής πιστοποίησης.
ιβ. Εξαιρούνται και δεν αίρονται, από 31.12.2011, οι αποσπάσεις του προσωπικού της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής εταιρειών σε Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
(άρθρο 1)
2.α.i) Ορίζεται ότι, µε κ.υ.α., οι οφειλές των δήµων
προς το Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, συµπεριλαµβανοµένων των κάθε είδους προστίµων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής αυτών, συµψηφίζονται
µε τις πάσης φύσεως οφειλές του Δηµοσίου προς αυτούς.
ii) Καθορίζεται ο τρόπος συµψηφισµού των ανωτέρω
οφειλών των δήµων, στις περιπτώσεις που είναι µικρότερες ή ίσες ή µεγαλύτερες των οφειλών του Δηµοσίου.
Μετά τον συµψηφισµό αυτών, το τµήµα των οφειλών
που συµψηφίζεται, δεν υπόκειται σε πρόστιµα ή προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής.
iii) Στις προαναφερόµενες οφειλές των δήµων περιλαµβάνονται και:
- οι υπαχθείσες σε ρυθµίσεις τµηµατικής καταβολής µε
τις προβλεπόµενες απαλλαγές και ευεργετήµατα,
- οι προερχόµενες από ν.π.δ.δ. και ν.π.ι.δ. των δήµων,
καθώς και

- εκείνες για τις οποίες εκκρεµεί προσφυγή ή έφεση
στα αρµόδια δικαστήρια, κ.λπ.
β. Προβλέπεται: i) η εγγραφή, στον ετήσιο προϋπολογισµό των Δήµων και των Περιφερειών που έχουν προβεί σε διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών τους
προς ιδιώτες, µόνο του µέρους της διακανονισθείσας οφειλής που αντιστοιχεί στο εκάστοτε έτος αναφοράς
του προϋπολογισµού αυτών και όχι το σύνολό της,
ii) η εξαίρεση των δαπανών των σχολικών επιτροπών,
από τον προληπτικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
γ. Παρατείνεται : i) η διάρκεια του Προγράµµατος «Θησέας» (έως 31.12.2012),
ii) η προθεσµία εντός της οποίας υποχρεούνται οι Δήµοι και οι Περιφέρειες να καταρτίσουν το επιχειρησιακό
τους πρόγραµµα (έως 30.9.2012),
iii) η διάρκεια του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι»
(έως 30.6.2012).
- Προς τούτο, παρατείνονται, αντίστοιχα, και οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου του προσωπικού των
ο.τ.α. που απασχολείται στο εν λόγω Πρόγραµµα, µη επιτρεπόµενης, σε οποιαδήποτε περίπτωση, της µετατροπής των εν λόγω συµβάσεων σε αορίστου χρόνου.
- Επιπλέον, επιτρέπεται, για τη χρηµατοδότηση του
προαναφερόµενου προγράµµατος, η διάθεση, µε υπουργική απόφαση, από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(ΚΑΠ), ποσό έως 35.000.000 ευρώ σε ετήσια βάση.
δ. Παρατείνονται, έως 28.2.2012, οι συµβάσεις που έχουν συναφθεί από τις Περιφέρειες για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.
(άρθρο 2)
3. Ρυθµίζονται διάφορα θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών, τα οποία εντοπίζονται, κατά βάση, στα εξής σηµεία :
- Παρατείνεται µέχρι 31.3.2012 (έληξε 31.12.2011) η
φορολόγηση µε συντελεστή 2‰ των πωλήσεων των εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών και σε αλλοδαπά
χρηµατιστήρια µετοχών. Για τις εν λόγω µετοχές που αποκτώνται από 1.4.2012 και µετά, αντί 1.1.2012 και µετά,
που ισχύει εφαρµόζονται οι διατάξεις των παρ.3 και 4
του άρθρου 38 του ν. 2238/1994, (φορολόγηση των κερδών από την πώληση µετοχών σε τιµή ανώτερη της τιµής
απόκτησης µε τις γενικές διατάξεις των φυσικών προσώπων και των επιχειρήσεων που τηρούν βιβλία δεύτερης
και τρίτης κατηγορίας).
- Ορίζεται ότι οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2,
του άρθρου 38 του ν. 2238/1994 όπως ισχύουν (απαλλαγή υπό προϋποθέσεις από το φόρο εισοδήµατος για τα
κέρδη από την πώληση µετοχών σε τιµή ανώτερη της τιµής απόκτησής τους των ατοµικών επιχειρήσεων κ.λπ.)
εξακολουθούν να εφαρµόζονται για µετοχές εισηγµένες
στο Χ.Α. ή σε αλλοδαπό χρηµατιστήριο, εφόσον αυτές έχουν αποκτηθεί µέχρι 31.3.2012 αντί 31.12.2011 που ισχύει.
- Παρατείνεται µέχρι 30.12.2011 (έληξε 30.9.2011) η
προθεσµία υποβολής των αρχικών ή συµπληρωµατικών
δηλώσεων για τα εισοδήµατα που αποκτήθηκαν µέχρι το
οικονοµικό έτος 2010, τα οποία δεν δηλώθηκαν ή δηλώθηκαν ανακριβώς, χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου
ή προστίµου.
- Παρατείνεται επίσης µέχρι 31.12.2012 (έληξε
31.12.2009), η ισχύς των διατάξεων που προβλέπουν
την καταβολή εφάπαξ ποσού φόρου από την πώληση σε
κάθε µεταβίβαση αυτοκινήτου δηµόσιας χρήσης (µεταβίβαση της άδειας κυκλοφορίας, µεταβίβασης οχήµατος).
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- Μετατίθεται, από 1.1.2012 στην 1.1.2013, η έναρξη ισχύος επιβολής του ειδικού φόρου (20%) στις διαφηµίσεις που προβάλλονται από την τηλεόραση.
- Εγκρίνεται η ανάθεση από i) 24.7.2011, διεθνών νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο “Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP” και υπηρεσιών χρηµατοοικονοµικού συµβούλου από την εταιρεία
«Lazard Freres SAS” και ii) από 1.1.2012, υπηρεσιών Αντιπροσώπων Ολοκλήρωσης Συναλλαγής (Closing
Agents) από τις Τράπεζες “Deutsche Bank AG” και
“HongKong and Shanghai Banking Corporation (HSBC)”,
προς τον ΟΔΔΗΧ και το Ελληνικό Δηµόσιο.
Επίσης αναφέρεται ο τρόπος έγκρισης της δαπάνης,
µε την οποία θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δηµόσιο από
την ανάθεση των προαναφερόµενων νοµικών και χρηµατοοικονοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών, κ.λπ.
(άρθρο 3)
4.α. Παρατείνεται η προθεσµία: i) υποβολής (έως
28.2.2012) των οριζόµενων δικαιολογητικών στις αρµόδιες Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, από τους ιδιοκτήτες ή
συνιδιοκτήτες ακινήτων µε αυθαίρετες κατασκευές ή
χρήσεις, για την τακτοποίηση αυτών,
ii) καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού
προστίµου αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων για όλες
τις υποβαλλόµενες αιτήσεις, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα,
iii) εφαρµογής των διατάξεων σχετικά µε την απαλλαγή από τα τέλη ταξινόµησης συγκεκριµένων κατηγοριών
επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και φορτηγών
αυτοκινήτων.
β. Καταργούνται οι σχετικές ρυθµίσεις που αφορούν
στην : i) άσκηση, από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
(ΡΑΕ), του ρυθµιστικού ελέγχου στις δραστηριότητες
του «Διαχείριση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου» (ΔΕΣΦΑ Α.Ε.) και στην άσκηση από το Δηµόσιο, των
δικαιωµάτων εταιρικής διακυβέρνησης που αντιστοιχούν
στη συµµετοχή του στο µετοχικό κεφάλαιο της εν λόγω
εταιρείας.
ii) υπαγωγή της Ανώνυµης Εταιρείας «Ανεξάρτητος
Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) στον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του Δηµοσίου,
όπως ειδικότερα αυτός ασκείται στην περίπτωση µεταβίβασης µετοχών της ανωτέρω εταιρείας, που συνεπάγεται µεταβολή στο δηµόσιο έλεγχο αυτής.
(άρθρο 4)
5.α. Παρατείνεται, κατά ένα (1) έτος (έληξε
31.12.2011), η θητεία του Προέδρου, των µελών και του
γραµµατέα των συµβουλίων επιλογής στελεχών εκπαίδευσης, κατά την πρώτη εφαρµογή της σχετικής ρύθµισης (ν.3848/2010).
β. Παρατείνεται επίσης, (έως 31.12.2012), η θητεία
των διορισµένων µελών των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΠΕ)
και των Περιφερειακών Υπηρεσιακών Συµβουλίων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ).
γ. Τροποποιούνται - συµπληρώνονται οι διατάξεις του
άρθρου 33, του ν. 3966/2011, µε τις οποίες ρυθµίζονται
θέµατα σχετικά µε την κατάργηση του Οργανισµού Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων (ΟΕΔΒ) και ειδικότερα προβλέπονται τα εξής:
i) Παρατείνεται, κατά τρεις µήνες (έως 31.3.2012 αντί
31.12.2011 που ισχύει), η λειτουργία του εν λόγω Οργανισµού.
ii) Ορίζεται ρητά ότι, η µεταφορά του µόνιµου προσωπικού του ΟΕΔΒ στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργεί-

ου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων σε
προσωρινές θέσεις εργασίας, πραγµατοποιείται από 1-12012.
iii) Το εν λόγω προσωπικό µπορεί να αποσπαστεί, µε υπουργική απόφαση, στον ΟΕΔΒ, έως την κατά τα ανωτέρω κατάργηση αυτού.
iv) Περαιτέρω, ρυθµίζονται θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του µεταφερόµενου προσωπικού του ΟΕΔΒ, καθώς και οικονοµικής φύσεως συναφή ζητήµατα του καταργούµενου Οργανισµού.
δ. Παρατείνεται για δύο (2) επιπλέον έτη (έως
31.12.2013, αντί 31.12.2011 που ισχύει) η αναστολή ισχύος των διατάξεων σχετικά µε το θεσµικό πλαίσιο έρευνας και τεχνολογίας (ν. 3653/2008).
ε. Διατηρείται, για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, από
τη δηµοσίευση του ν. 4024/2011 (27.10.2011), το δικαίωµα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την πλήρωση
θέσεων στελεχών εκπαίδευσης, από εκπαιδευτικούς που
πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής τους στις ανωτέρω
θέσεις, ανεξάρτητα από την κατάταξη τους σύµφωνα µε
το ενιαίο µισθολόγιο.
(άρθρο 5)
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού.
1. Δαπάνη ποσού 40.000.000 Ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από την καταβολή αποζηµίωσης στους οριζόµενους φορείς, για την παροχή νοµικών και χρηµατοοικονοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον ΟΔΔΗΧ
και το Ελληνικό Δηµόσιο στο πλαίσιο των αποφάσεων
των αναφερόµενων Συνόδων Κορυφής για το ΕΥΡΩ
κ.λπ.
(άρθρο 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
2. Δαπάνη από την: α. καταβολή µισθοδοσίας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής εταιρειών που εξακολουθεί να υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι αποσπάσεις του οποίου δεν αίρονται.
(άρθρο 1 παρ.13 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
3. Δαπάνη από την καταβολή, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης των προσώπων που απολύονται αυτοδικαίως, λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας και του
55 έτους της ηλικίας τους µέχρι την 31.12.2013 , και του
τµήµατος της σύνταξης που αναλογεί στον συµµετέχοντα οργανισµό ταυτόχρονα µε αυτό του Δηµοσίου, χωρίς την προβλεπόµενη µείωση. Η δαπάνη αυτή βαρύνει
τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέχρι την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτούµενου ορίου ηλικίας και για τον
συµµετέχοντα οργανισµό.
(άρθρο 3 παρ. 1 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για ώρες
νυκτερινής, πέραν πενθηµέρου απασχόλησης, καθώς και
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός ατόµων και ώρες απασχόλησης
κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α..
(άρθρο 1 παρ.1 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
5. Ετήσια απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από τον επανακαθορισµό του επιβαλλόµενου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. των ακινήτων (υπολογισµός µειωµένου συντελεστή προσδιορισµού του τέλους για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οικιακή χρήση και µε εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτού-
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µενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών
µέτρων, διεύρυνση των κατηγοριών προσώπων-ιδιοκτητών ακινήτων στους οποίους ισχύει µειωµένος συντελεστής προσδιορισµού του τέλους κ.λπ.).
(άρθρο 2 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
6. Απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή, από πρόστιµα
και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, των οφειλών των ο.τ.α. α’ βαθµού προς το Δηµόσιο µετά το συµψηφισµό αυτών µε τις οφειλές του Δηµοσίου προς τους
ο.τ.α. α΄ βαθµού. Αντίστοιχα, εξοικονοµείται σχετική δαπάνη των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού.
(άρθρο 2 παρ.1 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
7. Απώλεια εσόδων, από τη µετάθεση, από 1.1.2012
στην 1.1.2013, της έναρξης ισχύος επιβολής του ειδικού
φόρου στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις.
(άρθρο 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
8. Επιβράδυνση της εξοικονόµησης δαπάνης, από τη
µη υπαγωγή σε καθεστώς αυτοδίκαιης απόλυσης, έως
τις 31.3.2012, των υπαλλήλων της Γενικής Γραµµατείας
Ενηµέρωσης που υπηρετούν στο εξωτερικό.
(άρθρο 1 παρ.6 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
9. Νοµιµοποίηση δαπανών για υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφορικής, που έχουν παρασχεθεί στους οικείους φορείς, κατά το οριζόµενο χρονικό διάστηµα. (άρθρο 1 παρ.12 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
10. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, για το έτος 2012, από την παράταση µέχρι 31.3.2012 (έληξε 31.12.2011)
της φορολόγησης των πωλήσεων των µετοχών µε συντελεστή 2‰ αντί της φορολόγησης των κερδών από
την πώληση µετοχών σε τιµή ανώτερη από την τιµή απόκτησής τους.
(άρθρο 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
11. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από τη µη καταβολή αποδοχών στο προσωπικό που απασχολείται µε
απόσπαση στην Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες και της
χρηµατοδότησης της τροµοκρατίας και ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης, στην περίπτωση που
αυτό ανήκει οργανικά σε ν.π.δ.δ. ή ν.π.ι.δ.
(άρθρο 1 παρ.2 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
12. Διασφάλιση και επίσπευση είσπραξης εσόδων από
τη δυνατότητα παράτασης µέχρι 30.12.2011 (έληξε
30.9.2011) στους φορολογούµενους, φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα, να υποβάλλουν δηλώσεις φόρου εισοδήµατος
, Φ.Π.Α., τελών κ.λπ. µε ευνοϊκούς όρους.
(άρθρο 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ.
1. Ετήσια δαπάνη από τη θέσπιση του µηνιαίου επιδόµατος ευθύνης για τους προϊσταµένους Υποδιευθύνσεων Διοίκησης στα τριακόσια (300) ευρώ.
(άρθρο 3 παρ. 2 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
2. Ετήσια δαπάνη, µέχρι 31.10.2013, από το µη συνυπολογισµό των επιδοµάτων ευθύνης στη σύγκριση των
παλαιών και νέων αποδοχών, για τη σταδιακή εφαρµογή
του ν.4024/2011, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 2 αυτού.
(άρθρο 3 παρ. 3 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
3. Νοµιµοποίηση εφάπαξ δαπάνης, µη σηµαντικής από
τη µετάθεση, κατά ένα ουσιαστικά µήνα, του χρόνου έναρξης της εργασιακής εφεδρείας.
(άρθρο 3 παρ. 8 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)

Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού των ν.π.δ.δ. και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν: α. σύσταση
οργανικών µονάδων (Δ/νσεων και Τµηµάτων) σε Υπουργεία ή ν.π.δ.δ. για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
αυτών, προκειµένου να αναλάβουν τις αρµοδιότητες καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ν.π.ι.δ. ή δηµοσίων επιχειρήσεων.
β. την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό που µεταφέρεται από καταργούµενα ή συγχωνευόµενα ν.π.ι.δ. ή
δηµόσιες επιχειρήσεις σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., προκειµένου να επανδρώσουν τις Υπηρεσίες που θα συσταθούν κατά τα
προαναφερόµενα.
(άρθρο 1 παρ.8 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
2. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη από τυχόν προµήθεια
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την για
τις προαναφερόµενες Υπηρεσίες που θα συσταθούν κατά τα ανωτέρω.
(άρθρο 1 παρ.8 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
3. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης, από τυχόν καθορισµό χαµηλότερων αποδοχών (µε κ.υ.α. αντί µε σύναψη συµβάσεων που ισχύει) των δηµοσιογράφων που
απασχολούνται στο Δηµόσιο και στα προαναφερόµενα
νοµικά πρόσωπα.
(άρθρο 1 παρ.5 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Δ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 35.000.000 ευρώ, από τη χρηµατοδότηση, µέσω των ΚΑΠ, του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
(άρθρο 2 παρ.6 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
2. Δαπάνη, από τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
«Θησέας» λόγω της παράτασης αυτού έως 31.12.2012.
(άρθρο 2 παρ.4 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Ε. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. β΄ βαθµού
Δαπάνη από την παράταση, έως 28.2.2012, των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες, η οποία θα αντιµετωπισθεί µε ανακατανοµή των
κονδυλίων των ΚΑΠ των οικείων Δήµων, στους οποίους
έχει περιέλθει από 1.7.2011 η εν λόγω αρµοδιότητα (άρθρο 18 παρ.10 περ. η, ν. 3870/2010).
(άρθρο 2 παρ.7 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ν.π.ι.δ. του
Δηµοσίου ή επιχορηγούµενα από αυτό
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή υψηλότερων
αποδοχών στις οριζόµενες κατηγορίες προσωπικού που
υπηρετεί στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα και εξαιρείται από τα ανώτατα όρια µηνιαίων τακτικών αποδοχών που
προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 31
ν.4024/2011).
(άρθρο 1 παρ.3 και 4 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
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Ζ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (µε δυνατότητα επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη από τη µη κατάργηση των κενών θέσεων του καλλιτεχνικού προσωπικού των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. (άρθρο 3 παρ. 6 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
Η. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ, ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Εξοικονόµηση δαπάνης από τη λύση αζηµίως στις
31.12.2011 των συµβάσεων µεταξύ του ΟΠΑΔ και του ΟΑΕΕ και των θεραπευτών ιατρών και τον καθορισµό νέου
τρόπου αµοιβής των ιατρικών επισκέψεων.
(άρθρο 6 παρ. 1 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
Θ. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Επιβράδυνση είσπραξης εσόδων από την παράταση
που δίδεται στις προθεσµίες καταβολής της πρώτης δόσης του ενιαίου ειδικού προστίµου αυθαιρέτων κατασκευών ή χρήσεων.
(άρθρο 4 παρ.1 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Ι. Επί του προϋπολογισµού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
Δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα, το
οποίο συγχωνεύεται µε την ανωτέρω Α.Ε.
(άρθρο 1 παρ.9 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
ΙΑ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ). (ν.π.ι.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
Δαπάνη από την καταβολή αποδοχών σε είκοσι (20) υπαλλήλους του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών που
παραµένουν στην υπηρεσία και µεταφέρονται στο ανωτέρω νοµικό πρόσωπο.
(άρθρο 1 παρ.11 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
ΙΒ. Επί του προϋπολογισµού των Ανωνύµων Εταιρειών
«ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (Ο.ΣΥ.), «ΣΤΑΘΕΡΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» (ΣΤΑ.ΣΥ.), «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (Ο.Σ.Ε.) και «ΤΡΑΙΝΟΣΕ
Α.Ε.».
Περιορισµός της εξοικονόµησης δαπάνης από την εξαίρεση από το καθεστώς της εφεδρείας και την ως εκ
τούτου παραµονή τους στην υπηρεσία, συγκεκριµένων
κατηγοριών προσωπικού των ανωτέρω φορέων.
(άρθρο 1 παρ.10 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012
Ο Γενικός Διευθυντής κ.α.α.

Σπυρίδων Μπέκας

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Κύρωση Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012-2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού έτους
2011» και της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων εφαρµογής του ν.
4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρµογής του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια
Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής
στρατηγικής 2012-2015».
Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα εξής οικονοµικά αποτελέσµατα:
Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού.
1. Δαπάνη ποσού 40.000.000 Ευρώ περίπου κατ’ ανώτατο όριο, από την καταβολή αποζηµίωσης στους οριζόµενους φορείς, για την παροχή νοµικών και χρηµατοοικονοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τον ΟΔΔΗΧ
και το Ελληνικό Δηµόσιο στο πλαίσιο των αποφάσεων
των αναφερόµενων Συνόδων Κορυφής για το ευρώ κ.λπ.
(άρθρο 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
2. Δαπάνη από την: α. καταβολή µισθοδοσίας στο προσωπικό της ΔΕΗ Α.Ε. και των θυγατρικών αυτής εταιρειών που εξακολουθεί να υπηρετεί σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, οι αποσπάσεις του οποίου δεν αίρονται.
(άρθρο 1 παρ.13 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
3. Δαπάνη από την καταβολή, στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης των προσώπων που απολύονται αυτοδικαίως, λόγω συµπλήρωσης 35ετούς υπηρεσίας και του
55 έτους της ηλικίας τους µέχρι την 31.12.2013 , και του
τµήµατος της σύνταξης που αναλογεί στον συµµετέχοντα οργανισµό ταυτόχρονα µε αυτό του Δηµοσίου, χωρίς την προβλεπόµενη µείωση. Η δαπάνη αυτή βαρύνει
τον Κρατικό Προϋπολογισµό µέχρι την ηµεροµηνία συµπλήρωσης του απαιτούµενου ορίου ηλικίας και για τον
συµµετέχοντα οργανισµό.
(άρθρο 3 παρ. 1 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
4. Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αποζηµιώσεων στο προσωπικό των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, για ώρες
νυκτερινής, πέραν πενθηµέρου απασχόλησης, καθώς και
απασχόλησης κατά τις Κυριακές και τις λοιπές εξαιρέσιµες ηµέρες. Η δαπάνη αυτή εξαρτάται από πραγµατικά
γεγονότα (αριθµός ατόµων και ώρες απασχόλησης
κ.λπ.) και από την έκδοση κ.υ.α..
(άρθρο 1 παρ.1 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.
5. Ετήσια απώλεια εσόδων του Δηµοσίου, από τον επανακαθορισµό του επιβαλλόµενου Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. των ακινήτων (υπολογισµός µειωµένου συντελεστή προσδιορισµού του τέλους για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν οι-
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κιακή χρήση και µε εµβαδόν δοµηµένης ηλεκτροδοτούµενης επιφάνειας άνω των χιλίων (1.000) τετραγωνικών
µέτρων, διεύρυνση των κατηγοριών προσώπων-ιδιοκτητών ακινήτων στους οποίους ισχύει µειωµένος συντελεστής προσδιορισµού του τέλους κ.λπ.).
(άρθρο 2 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
6. Απώλεια εσόδων, από την απαλλαγή, από πρόστιµα
και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής, των οφειλών των ο.τ.α. α’ βαθµού προς το Δηµόσιο µετά το συµψηφισµό αυτών µε τις οφειλές του Δηµοσίου προς τους
ο.τ.α. α΄ βαθµού. Αντίστοιχα, εξοικονοµείται σχετική δαπάνη των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού.
(άρθρο 2 παρ.1 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
7. Απώλεια εσόδων, από τη µετάθεση, από 1.1.2012
στην 1.1.2013, της έναρξης ισχύος επιβολής του ειδικού
φόρου στις τηλεοπτικές διαφηµίσεις.
(άρθρο 3 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ.
1. Ετήσια δαπάνη από τη θέσπιση του µηνιαίου επιδόµατος ευθύνης για τους προϊσταµένους Υποδιευθύνσεων Διοίκησης στα τριακόσια (300) ευρώ.
(άρθρο 3 παρ. 2 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
2. Ετήσια δαπάνη, µέχρι 31.10.2013, από το µη συνυπολογισµό των επιδοµάτων ευθύνης στη σύγκριση των
παλαιών και νέων αποδοχών, για τη σταδιακή εφαρµογή
του ν.4024/2011, σύµφωνα µε το άρθρο 29 παρ. 2 αυτού.
(άρθρο 3 παρ. 3 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των ο.τ.α. και των ν.π.δ.δ., κατά περίπτωση.
Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και επί του προϋπολογισµού των ν.π.δ.δ. και των νοµικών προσώπων
του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τυχόν: α. σύσταση
οργανικών µονάδων (Δ/νσεων και Τµηµάτων) σε Υπουργεία ή ν.π.δ.δ. για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων
αυτών, προκειµένου να αναλάβουν τις αρµοδιότητες καταργούµενων ή συγχωνευόµενων ν.π.ι.δ. ή δηµοσίων επιχειρήσεων.
β. την καταβολή αποδοχών στο προσωπικό που µεταφέρεται από καταργούµενα ή συγχωνευόµενα ν.π.ι.δ. ή
δηµόσιες επιχειρήσεις σύσταση οργανικών θέσεων προσωπικού µε σχέση εργασίας ι.δ.α.χ., προκειµένου να επανδρώσουν τις Υπηρεσίες που θα συσταθούν κατά τα
προαναφερόµενα.
(άρθρο 1 παρ.8 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
2. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη από τυχόν προµήθεια
του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού για την για
τις προαναφερόµενες Υπηρεσίες που θα συσταθούν κατά τα ανωτέρω.
(άρθρο 1 παρ.8 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των οικείων νοµικών προσώπων, κατά περίπτωση.

Δ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού
1. Ετήσια δαπάνη ύψους 35.000.000 ευρώ, από τη χρηµατοδότηση, µέσω των ΚΑΠ, του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».
(άρθρο 2 παρ.6 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
2. Δαπάνη, από τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος
«Θησέας» λόγω της παράτασης αυτού έως 31.12.2012.
(άρθρο 2 παρ.4 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. α΄ βαθµού.
Ε. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ο.τ.α. β΄ βαθµού
Δαπάνη από την παράταση, έως 28.2.2012, των συµβάσεων µεταφοράς µαθητών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, που έχουν συνάψει οι Περιφέρειες, η οποία θα αντιµετωπισθεί µε ανακατανοµή των
κονδυλίων των ΚΑΠ των οικείων Δήµων, στους οποίους
έχει περιέλθει από 1.7.2011 η εν λόγω αρµοδιότητα (άρθρο 18 παρ.10 περ.η, ν. 3870/2010).
(άρθρο 2 παρ.7 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού των οικείων ν.π.ι.δ. του
Δηµοσίου ή επιχορηγούµενα από αυτό
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή υψηλότερων
αποδοχών στις οριζόµενες κατηγορίες προσωπικού που
υπηρετεί στα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα και εξαιρείται από τα ανώτατα όρια µηνιαίων τακτικών αποδοχών που
προβλέπονται στην ισχύουσα νοµοθεσία (άρθρο 31
ν. 4024/2011).
(άρθρο 1 παρ.3 και 4 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού των οικείων ν.π.ι.δ.
Ζ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΡΤ Α.Ε. (µε δυνατότητα επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)
Ετήσια δαπάνη από τη µη κατάργηση των κενών θέσεων του καλλιτεχνικού προσωπικού των Μουσικών Συνόλων της ΕΡΤ. (άρθρο 3 παρ. 6 της από 16.12.2011 ΠΝΠ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΕΡΤ ΑΕ.
Η. Επί του προϋπολογισµού της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.
Δαπάνη από την αντιµετώπιση των εξόδων λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Ψηφιακή Ελλάδα, το
οποίο συγχωνεύεται µε την ανωτέρω Α.Ε.
(άρθρο 1 παρ.9 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ανωτέρω Ανώνυµης Εταιρείας.
Θ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Βιώσιµης και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΒΑΑ). (ν.π.ι.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό).
Δαπάνη από την καταβολή αποδοχών σε είκοσι (20) υ-
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παλλήλους του Ινστιτούτου Γεωλογικών Μελετών που
παραµένουν στην υπηρεσία και µεταφέρονται στο ανωτέρω νοµικό πρόσωπο.
(άρθρο 1 παρ.11 της από 31.12.2011 ΠΝΠ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΕΚΒΑΑ.
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2012
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος
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