ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου µε τίτλο «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Άρθρο 1

Γενικά:
Οι νοµοθετικές ρυθµίσεις που περιλαµβάνονται στο
παρόν σχέδιο νόµου αναπτύσσονται στα ακόλουθα άρθρα. Με αυτα πραγµατοποιείται µια σειρά απο απαραίτητες παρεµβάσεις, που σκοπο έχουν να επιλύσουν ζητήµατα, γενικά όσο και ειδικά, που προέκυψαν κατά τη λειτουργία των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Η τροποποίηση διατάξεων του ν. 4152/2013 (Α΄ 107),
εισάγει όχι πρωτότυπες εννοιολογικές οριοθετήσεις και
διορθώνει σφάλµατα διατύπωσης. Συγκεκριµένα:
1. Το πρώτο (1ο) εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται για να αποδοθεί στη Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Πρόνοιας, και από τυπικής άποψης, ο ήδη ασκούµενος ρόλος
της.
2. Το δεύτερο (2ο) εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται από τρία (3) νέα εδάφια. Στο πρώτο, διευκρινίζεται ο ρόλος του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού
Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε συνάρτηση µε τις αρµοδιότητες
της ανωτέρω Γενικής Γραµµατείας. Στο δεύτερο, εξηγείται ποιοι είναι οι Επιβλέποντες φορείς των προγραµµάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
Επεξηγηµατικώς, για τα υπό 1. και 2. -προηγουµένωςδεν γινόταν µνεία και δηµιουργούνταν αοριστία για τον
ρόλο εκάστου φορέα ή οργανισµού. Ωστόσο, δεν εισάγονται νέες εννοιολογικές οριοθετήσεις, αλλά οι ως άνω
προτεινόµενες διατυπώσεις επαναλαµβάνουν κατ’ ουσία
τις προβλέψεις του άρθρου 3, της µε αριθµό
4.31879/3.1604 (Β΄3172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών Εσωτερικών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας - Παιδείας και Θρησκευµάτων – Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε θέµα:
«Προώθηση της Απασχόλησης µέσω Προγραµµάτων
Κοινωφελούς Χαρακτήρα έτους 2014-2015».
Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται οι
τίτλοι των αρµοδίων υπουργών κατά τα σήµερα ισχύοντα.
3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου
1, αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» (φορείς) από το
ορθό «επιβλέποντες» (φορείς).
4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγράφου
1, προστίθενται δύο (2) νέα ενδεικτικά κριτήρια: vi) η ηλικιακή οµάδα και vii) Εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργων ΑΜΕΑ του Ο.Α.Ε.Δ., δια των οποίων θα γίνεται ευκολότερη η υπαγωγή και άλλων ευπαθών οµάδων στα
σχεδιαζόµενα προγράµµατα.

5. Στην εσωτερική υποπερίπτωση στ΄ της παραγράφου
1, απλώς αναδιατυπώνεται καλύτερα µε το κείµενο «η υποχρεωτική πρόσληψη των υποδειχθέντων από τον
Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουµένων, σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα κατάταξης»
6. Στο τέλος της παραγράφου 2, αντικαθίστανται οι λέξεις «καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» από το εννοιολογικώς ορθό «σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική
Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
7. Στην παράγραφο 3, αντικαθίστανται οι λέξεις «δικαιούχου φορέα» από το ορθό «Επιβλέποντα Φορέα», διορθώνοντας µια φραστική αοριστία.
8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται προς αποφυγή χρήσης του όρου «απολύονται» που έχει έτερες νοµικές συνέπειες, µη υπάρχουσες στα συγκεκριµένα προγράµµατα απασχόλησης.
9. Τα δύο (2) εδάφια της παραγράφου 5, αντικαθίσταται από τέσσερα (4) τα οποία εισάγονται µε αρίθµηση. Επί της ουσίας, στο 5.1. προβλέπονται πλέον οι αµοιβές
και για βραδινή εργασία, στο 5.2. αντιγράφεται η πρόβλεψη του εδαφίου 8 του άρθρου 8.3. της κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄4.31879/3.1604, 3172/6.11.2014) και
περιάπτεται ισχύ νόµου, στο 5.3. επαναλαµβάνεται η υπάρχουσα πρόβλεψη του εδαφίου β΄ του άρθρου 5 και
στο 5.4. επαναλαµβάνεται η ισχύουσα νοµοθετική πρόβλεψη για τις συγκεκριµένες άδειες, επειδή υπήρξε σωρεία σχετικών ερωτηµάτων για την εφαρµογή τους ή µη.
10. Η νέα διατύπωση της παραγράφου 6, στοχεύει να
διαλύσει υποψίες τυχόν µη ιατροφαρµακευτικής κάλυψης των ωφελουµένων.
11. Η νέα διατύπωση της παραγράφου 7, στο πρώτο
της εδάφιο, στοχεύει να υπενθυµίσει στους επιβλέποντες φορείς αφενός την πλήρη ευθύνη τους για την τήρηση των κανόνων ασφάλειας και υγείας, αφετέρου την
αµιγή υποχρέωση σεβασµού της προσωπικότητας εκάστου ωφελουµένου, και δια της υποχρέωσης απασχόλησής του σε θέση κατάλληλη προς τις δεξιότητές του. Έτσι, οι ωφελούµενοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται
ως συµπληρωµατικό προσωπικό σε περισσότερες ή διαφορετικές θέσεις εργασίας, ανάλογα ενδεχοµένως µε
τις πρόσκαιρες, βραχυπρόθεσµες ανάγκες του εκάστοτε
Επιβλέποντος Φορέα.
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 7, δεικνύεται η
εφαρµογή της κείµενης νοµοθεσίας όπου δη, όπως στην
διασφάλιση των κανόνων ασφάλειας και υγείας, ενώ για
τις µελλοντικές παραβάσεις των υποχρεώσεων των Επιβλεπόντων Φορέων, οι συναρµόδιοι υπουργοί δύνανται,
µε κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.
12. Στην παράγραφο 8, διορθώνεται η επωνυµία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στην σηµερινή, «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».
Άρθρο 2
Με το παρόν άρθρο, εισάγεται η εφαρµογή των αιτουµένων τροπολογιών ήδη στις τρέχουσες προσκλήσεις
των εν θέµατι Προγραµµάτων, καθόσον δεν εισάγουν νέες διατάξεις, αλλά διευκρινίζουν και ερµηνεύουν τις υπάρχουσες, σε αρµονία α) µε την λοιπή, κείµενη, ειδική,
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ενωσιακή αλλά και ελληνική εργατική νοµοθεσία, β) µε
την µε α.π. 180825/34638/2014 Έκθεση Του Συνηγόρου
Του Πολίτη και γ) µε τις υποχρεώσεις της χώρας µας εκ
της συµµετοχής στης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρθρο 3
Προκειµένου το Δηµόσιο να διαµορφώσει πρόταση για
την προάσπιση των συµφερόντων του ως κύριου πιστωτή µε γενικό προνόµιο, προτείνεται η εξάµηνη αναστολή
της διαδικασίας του δηµοσίου πλειστηριασµού που ενεργείται για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», που εδρεύει
στην Πυλαία της Θεσσαλονίκης.
Άρθρα 4
Ο ν. 4320/2015 (Α΄ 29) προέβλεπε τρεις βασικές παροχές:
α) δωρεάν ηλεκτρικό ρεύµα για το έτος 2015, µέχρι
300 kwh ανά µήνα, και δωρεάν επανασύνδεση παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος,
β) επιδότηση ενοικίου µισθωµένης κατοικίας για το
2015 µε δυνατότητα ανανέωσης και εντός του 2016, καθώς και
γ) επιδότηση σίτισης για το έτος 2015.
Βάσει του ως άνω νόµου, εκδόθηκε η υπ' αριθµ. ΟΙΚ.
494 (Β΄ 577) κοινή υπουργική απόφαση ενεργοποίησης
του νοµοθετικού πλαισίου και υλοποίησης του προγράµµατος της ανθρωπιστικής κρίσης. Ωστόσο, λόγω του
χρονικού διαστήµατος, που παρήλθε από την υπογραφή
και δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης µέχρι
την έναρξη χορήγησης των παροχών, και αντικειµενικών
γεγονότων, ως προς την παροχή δωρεάν ρεύµατος και
την επιδότηση σίτισης δεν είναι δυνατόν έως την 31η
Δεκεµβρίου 2015 να ολοκληρωθούν οκτώ µήνες χορήγησης δωρεάν ποσότητας ρεύµατος (έκδοση εκκαθαριστικών λογαριασµών έως 31.12.2015) και εννέα (9) µήνες
χορήγησης του επιδόµατος σίτισης (από 1.4.2015 έως
31.12.2015), όπως προβλεπόταν στην ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.
Λαµβάνοντας υπόψη την εξαιρετικώς επιτυχή εφαρµογή των ρυθµίσεων του Νόµου περί ανθρωπιστικής κρίσης
και των ευεργετικών επιπτώσεων του προγράµµατος, µε
την προτεινόµενη ρύθµιση επιδιώκεται η ανάγκη ολοκληρωµένης κάλυψης των ωφελούµενων στο πλαίσιο εφαρµογής των ρυθµίσεων του ν. 4320/2015 για το χρονικό
διάστηµα, όπως προβλεπόταν από την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση.
Άρθρο 5
Υπό το πρίσµα των γενικών αρχών του δηµοσιολογιστικού δικαίου, ο επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης συνίσταται στη συµπλήρωση νοµοθετικού κενού ως προς το ζήτηµα της µεταφοράς πίστωσης
από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (εφεξής Υπουργείο Εργασίας)
προς προνοιακούς φορείς ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την υλοποίηση των κοινωφελών αρµοδιοτήτων τους.
Ειδικότερα, µε την παρούσα ρύθµιση επιλύεται οριστικώς το θέµα της απουσίας µέχρι σήµερα διάταξης νό-

µου, που να προβλέπει ρητώς τη δυνατότητα επιχορήγησης των περιφερειών από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας, προκειµένου να επιχορηγούνται
µέσω αυτών τα πάσης φύσεως προνοιακά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου. Η συγκεκριµένη ανάγκη προέκυψε µετά
την εφαρµογή του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) περί Προγράµµατος Καλλικράτη και την εγγραφή από το οικονοµικό έτος
2011 στον Προϋπολογισµό Εξόδων του Υπουργείου Εργασίας (ΕΦ 33-220 ΚΑΕ 2291 «Επιχορήγηση σε Περιφέρειες για δαπάνες λειτουργίας των πάσης φύσεως προνοιακών ιδρυµάτων» των σχετικών πιστώσεων. Πριν την
ψήφιση και δηµοσίευση του ως άνω νόµου, οι συναφείς
πιστώσεις εγγράφονταν για το σκοπό αυτό απευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους στους προϋπολογισµούς των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Επιπλέον,
µε την προτεινόµενη διάταξη καλύπτεται νοµοθετικώς η
δυνατότητα επιχορήγησης απευθείας από τις πιστώσεις
του Προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας (ΕΦ 33220 ΚΑΕ 2559 «Επιχορήγηση σε λοιπά Ιδρύµατα Κοινωνικής Πρόνοιας για σκοπούς κοινωνικής αντίληψης») σε
φορείς µη κερδοσκοπικού και κοινωφελούς χαρακτήρα.
Άρθρο 6
Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης
ΑΕ (εφεξής ΗΔΙΚΑ) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) παρέχει ολοκληρωµένες λύσεις υψηλής ποιότητας στον τοµέα της
πληροφορικής και επικοινωνιών, οι οποίες υποστηρίζουν
την αποτελεσµατική λειτουργία των φορέων κοινωνικής
ασφάλισης, καθώς και φορέων της Κοινωνικής Πρόνοιας. Εκσυγχρονίζει, τυποποιεί και επικαιροποιεί εφαρµογές και διαδικασίες στο πλαίσιο δράσεων της Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι η συλλογή στοιχείων των χορηγούµενων κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα, προκειµένου
να επιτευχθεί πλήρως η εποπτεία και ο συντονισµός από
πλευράς Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η χορήγηση προνοιακών
παροχών, που αποσκοπεί στην κάλυψη του κινδύνου της
φτώχειας και πραγµατοποιείται µε βάση τις αρχές της
πρόνοιας και της εθνικής αλληλεγγύης, χρήζει πλήρους
εποπτείας για την χάραξη και εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής αλληλεγγύης.
Άρθρο 7
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης προγραµµατίζεται και ενισχύεται η ενεργός συµµετοχή των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης Α΄ βαθµού
στην εφαρµογή της κοινωνικής προστασίας σε τοπικό επίπεδο. Η συνταγµατικώς κατοχυρωµένη διοίκηση των
τοπικών υποθέσεων από τους δήµους αποκτά µε την παρούσα ρύθµιση µία κοινωνική διάσταση άκρως ουσιαστική και επίκαιρη ενόψει των επιπτώσεων της οικονοµικής
κρίσης.
Η παρεχόµενη στους δήµους δυνατότητα σύστασης
και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας», ήτοι δοµών κοινωφελούς χαρακτήρα και ανθρωπιστικού προορισµού, επιδιώκει την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των
ευάλωτων οµάδων πληθυσµού µε όλα τα κοινωνικά προγράµµατα και υπηρεσίες. Αναγνωρίζεται στους δήµους η
ευχέρεια να συµµετέχουν ενεργά και αποτελεσµατικά
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στη χάραξη τοπικών πολιτικών και δράσεων κοινωνικής
προστασίας. Λόγω αρµοδιότητας και εγγύτητας προς τις
ανάγκες των πολιτών και, ιδιαιτέρως, των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, η Πρωτοβάθµια Τοπική Αυτοδιοίκηση
διαθέτει την υποδοµή να διαχειριστεί κατά τρόπο αποτελεσµατικό και επωφελή για τους κοινωνικά αδύναµους
το έργο των Κέντρων Κοινότητας.
Άρθρο 8
Επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι η δυνατότητα κάλυψης άµεσων και επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και η διασφάλιση της εύρυθµης λειτουργίας αυτών. Στόχος είναι
η απρόσκοπτη λειτουργία των ως άνω Κέντρων µέχρι να
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πρόσληψης µονίµου προσωπικού.
Άρθρο 9
Επιδιωκόµενος σκοπός της προτεινόµενης ρύθµισης
είναι η άµεση, σύντοµη και ουσιαστική διευθέτηση του
προσφυγικού ζητήµατος για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών των Αιτούντων Άσυλο και η αποφυγή της
χρονοβόρας διαδικασίας έκδοσης Προεδρικού Διατάγµατος. Η σοβαρότητα του ζητήµατος των αυξηµένων
προσφυγικών εισροών και η έκτακτη ανάγκη ελέγχου
αυτών επιτάσσουν την προτεινόµενη ρύθµιση, που επιταχύνει τις διαδικασίες διαχείρισης του προσφυγικού ζητήµατος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρα 10 έως 35
Γενικά:
Με τις διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου προωθούνται µείζονες πολιτικές του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσον αφορά τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, µε αιχµή τα ζητήµατα θεσµικής ενίσχυσης των Ο.Τ.Α., θέµατα κοινωνικής πολιτικής, ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας αλλά και ευρύτερα θέµατα που αφορούν στις δράσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Αναλυτικότερα:
Με το άρθρο 10 συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ειδική Επιτροπή
που θα αναλάβει το σηµαντικό και κοπιώδες έργο της καταγραφής και αξιολόγησης του συνόλου του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου και της διατύπωσης µίας πρότασης ριζικής του αναµόρφωσης, ώστε να διαµορφωθεί
ένα συνολικό, συνεκτικό και σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης. Η ανάγκη αξιολόγησης και επανεξέτασης του θεσµικού πλαισίου που διέπει όλες τις
πτυχές της οργάνωσης και λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αποτελεί κοινή διαπίστωση του µεγαλύτερου µέρους των φορέων αυτής. Πέντε χρόνια µετά την
έναρξη εφαρµογής του προγράµµατος «Καλλικράτης»
έχουν ήδη αναδειχθεί ανεπάρκειες, κενά και δυσλειτουργίες του υφιστάµενου πλαισίου, το οποίο σηµειωτέον δεν περιλαµβάνεται εξ ολοκλήρου στο ν. 3852/2010,

αλλά βρίσκεται διάσπαρτο σε πλήθος τόσο προγενέστερων όσο και µεταγενέστερων νοµοθετηµάτων. Παράλληλα, τα νέα δεδοµένα που προέκυψαν από το πρόγραµµα
δηµοσιονοµικής σταθεροποίησης της χώρας θέτουν νέες προτεραιότητες και νέες προκλήσεις, τις οποίες οι
Δήµοι και οι Περιφέρειες καλούνται να αντιµετωπίσουν.
Με την προτεινόµενη µε την παρούσα διάταξη σύνθεση
της εν λόγω Επιτροπής εξασφαλίζεται η συµµετοχή τόσο της πολιτικής ηγεσίας και της υπηρεσιακής δοµής του
Υπουργείου, όσο και ειδικών επιστηµόνων, καθώς και εκπροσώπων των αιρετών και των εργαζοµένων στους δύο
βαθµούς Αυτοδιοίκησης, ώστε να ακουστούν όλες οι απόψεις και να αξιοποιηθεί το σύνολο των γνώσεων και
της εµπειρίας των ασχολούµενων υπό κάθε ιδιότητα µε
τα θέµατα της Αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 11, αποσαφηνίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες αιρετοί των Ο.Τ.Α. που έχουν παραπεµφθεί
αµετάκλητα για κακούργηµα τίθενται σε αργία, ενώ προβλέπεται ότι τυχόν άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του
αρµόδιου για την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής
πράξης οργάνου συνιστά σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
Με το άρθρο 12 του παρόντος Κεφαλαίου, επιχειρείται να τεθεί ένα τέλος στην αδικαιολόγητη ταλαιπωρία
εργαζοµένων, µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας και αν απασχολούνται, που – αν και έχουν δικαιωθεί από τα δικαστήρια, µε αποφάσεις που διατάσσουν την παραµονή ή
την επάνοδό τους στην εργασία τους ή αναγνωρίζουν
τις σχέσεις εργασίας τους ως αορίστου χρόνου, και παρά το γεγονός ότι οι οικείοι Δήµοι και Περιφέρειες, όχι
µόνο έχουν απόλυτη ανάγκη τις υπηρεσίες τους, λόγω
της υποστελέχωσής τους, αλλά έχουν επιπλέον στη διάθεσή τους και τις απαιτούµενες πιστώσεις – εντούτοις
παραµένουν όµηροι της απόλυτης απαγόρευσης παραίτησης των Ο.Τ.Α. από ένδικα µέσα σε δίκες µε µισθολογικό περιεχόµενο, σύµφωνα µε τα άρθρα 72 και 178 του
ν. 3852/2010.
Αναλυτικότερα, µε την προτεινόµενη διάταξη δίνεται
κατ’ εξαίρεση η δυνατότητα στα αρµόδια όργανα των
Ο.Τ.Α. να παραιτούνται από τα ένδικα µέσα κατά πρωτόδικων δικαστικών αποφάσεων που διατάσσουν την παραµονή ή την επάνοδο εργαζοµένων στις θέσεις τους ή
αναγνωρίζουν τις σχέσεις εργασίας τους ως αορίστου
χρόνου, εφόσον υπάρχει σχετική θετική γνωµοδότηση
δικηγόρου και σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της
οικονοµικής υπηρεσίας.
Το άµεσο δηµοσιονοµικό κόστος της εν λόγω ρύθµισης είναι περιορισµένο, αφού µεγάλο µέρος των εν λόγω εργαζοµένων υπηρετεί ήδη κανονικά, βάσει αποφάσεων ασφαλιστικών µέτρων ή προσωρινά εκτελεστών
πρωτόδικων αποφάσεων, βαρύνει δηλαδή ούτως ή άλλως τον προϋπολογισµό των Ο.Τ.Α.. Άλλωστε, η εν λόγω ρύθµιση παρίσταται εύλογη, καθώς σύµφωνα και µε
τη νοµολογία του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η θέσπιση της
εν λόγω απαγόρευσης υπαγορεύθηκε από την ανάγκη
«να αποφεύγεται η ενδοτική αντιµετώπιση των σχετικών
υπαλληλικών αιτηµάτων από τις δηµοτικές αρχές και η
επιβάρυνση του δηµοτικού προϋπολογισµού» (ΕλΣυν Τµ.
1, Πράξη 113/2008), περίπτωση η οποία δεν συντρέχει
εν προκειµένω, αφού δεν πρόκειται για την ικανοποίηση
ενός οποιουδήποτε, πιθανόν και «συντεχνιακού», µισθολογικού αιτήµατος, αλλά για το θεµελιώδες και συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία και την αξιοπρεπή διαβίωση. Τέλος, σηµειώνεται ότι η υποχρέωση
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του Δηµοσίου και των Ο.Τ.Α. να υπερασπίζονται το δηµόσιο συµφέρον παριστάµενοι στα δικαστήρια, δεν ταυτίζεται πάντοτε και αποκλειστικά µε το ταµειακό συµφέρον και δεν µπορεί να αγνοηθεί, ως δήθεν έλασσον, το
συµφέρον του Δήµου να έχει προσωπικό ώστε να λειτουργεί αποτελεσµατικά και να ανταποκρίνεται στις κοινωνικές ανάγκες.
Με την προτεινόµενη στο άρθρο 13 ρύθµιση, τροποποιείται η περ. 3 της παρ. ΣΤ υποπαρ. ΣΤ1 του
ν. 4093/2012, µε την οποία επιβλήθηκε απόλυτη αναστολή προσλήψεων µόνιµου προσωπικού και προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κατηγοριών ΥΕ
και ΔΕ όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α.
α΄και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών. Εξαιτίας της ως
άνω ρύθµισης ανέκυψαν σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, ιδίως σε αναγκαίες
για το κοινωνικό σύνολο ανταποδοτικές υπηρεσίες. Για
την αντιµετώπισή τους κρίνεται σκόπιµη η εξαίρεση των
προσλήψεων και διορισµών υπαλλήλων κατηγοριών ΥΕ
και ΔΕ σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα από την
ανωτέρω αναστολή. Λαµβάνοντας υπόψη ότι η λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών επιβαρύνει εξ ολοκλήρου
τους πολίτες, µέσω της καταβολής ανταποδοτικών τελών, η κατάργηση του ως άνω περιορισµού παρίσταται
εύλογη και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό ή
τους προϋπολογισµούς των Ο.Τ.Α., κατά το σκέλος που
αυτοί χρηµατοδοτούνται από τους Κ.Α.Π..
Επίσης, µε την ίδια παράγραφο εξαιρούνται από την
ως άνω αναστολή οι προσλήψεις προσωπικού του κλάδου χειριστών µηχανηµάτων έργου, έστω και εντός των
λοιπών περιορισµών που ισχύουν, καθώς πρόκειται για
προσωπικό αναγκαίο για την αποτελεσµατική αξιοποίηση του εξοπλισµού των Ο.Τ.Α., προς όφελος των πολιτών. Ταυτόχρονα, επανέρχεται η εξαίρεση των προσλήψεων και διορισµών σε νησιωτικούς δήµους από τον περιορισµό του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, η οποία είχε
καταργηθεί µε το άρθρο 35 του ν. 4250/2014.
Επιπλέον, η εισαγόµενη µε την παράγραφο 1 του άρθρου 14 ρύθµιση αποσκοπεί στη βέλτιστη αξιοποίηση του
ήδη υπηρετούντος στους Ο.Τ.Α. προσωπικού, καθώς και
στο να θεραπεύσει αδικίες και στρεβλώσεις που δηµιουργήθηκαν είτε κατά την αρχική πρόσληψη είτε κατά τη
δικαστική αναγνώριση ή τη µετατροπή συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου ή συµβάσεων έργου σε συµβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου µειωµένης απασχόλησης, εργαζοµένων σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού και στα νοµικά
πρόσωπα αυτών. Αποτέλεσµα των αστοχιών αυτών, αλλά και της διαρκούς µεταβολής των αναγκών των Ο.Τ.Α.,
είναι σήµερα να υφίστανται εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας αορίστου χρόνου µεν, αλλά µε ελάχιστες ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας, ενώ την ίδια στιγµή οι ανάγκες
των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων σε αντίστοιχες κατηγορίες και κλάδους δεν καλύπτονται, µε αποτέλεσµα αυτοί να καταφεύγουν στην πρόσληψη έκτακτου
προσωπικού, µε πολύ περισσότερες ώρες εργασίες από
το προσωπικό Ι.Δ.Α.Χ.. Με την προτεινόµενη ρύθµιση, δίνεται στους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών να προχωρούν σε αύξηση του ωραρίου των
εν λόγω εργαζοµένων, µέχρι και το όριο του πλήρους ωραρίου για την οικεία κατηγορία και κλάδο.

Ταυτόχρονα, µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου αποκαθίσταται το ωράριο εργασίας των βρεφονηπιοκόµων και των συναφών κλάδων, το οποίο αδικαιολόγητα
εξισώθηκε µε αυτό του διοικητικού προσωπικού, χωρίς
να λαµβάνεται υπόψη η ιδιαίτερη φύση της συγκεκριµένης εργασίας. Σηµειώνεται δε ότι από την εν λόγω ρύθµιση δεν θίγεται η οµαλή λειτουργία των βρεφονηπιακών
σταθµών.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 15, διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις µετάταξης υπαλλήλου
Ο.Τ.Α. που ανήκει στις παραµεθόριες περιοχές προς άλλη υπηρεσία, επίσης σε παραµεθόρια περιοχή, και κατ’ εξαίρεση των προβλεπόµενων στο άρθρο 78 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, απαιτείται σύµφωνη γνώµη και του αρµόδιο προς διορισµό οργάνου του φορέα προέλευσης. Η ρύθµιση αυτή ανταποκρίνεται στην αληθή βούληση του ιστορικού νοµοθέτη, η οποία ήταν να ενισχυθεί η αποκέντρωση έµψυχου δυναµικού και να στηριχθεί η παραµεθόριος και όχι
να ανακυκλώνεται απλώς το προσωπικό που ήδη υπηρετεί στην παραµεθόριο µεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών.
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παραραγράφου 1 του άρθρου 16 εφαρµόζει τη συνταγµατική επιταγή προστασίας των ΑµεΑ. Πιο ειδικά, µε την ως άνω ρύθµιση, παρέχεται η δυνατότητα στο προσωπικό ΑµεΑ που υπηρετεί
σε Ν.Π.Ι.Δ. των Δήµων που λύονται ή βρίσκονται σε εκκαθάριση να µεταφέρεται σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Περαιτέρω, ρυθµίζονται οι διαδικασίες περαίωσης της περιγραφόµενης διαδικασίας και προβλέπεται ότι η µεταφορά του προσωπικού διενεργείται κατόπιν απόφασης του Δηµοτικού Συµβουλίου. Τέλος προβλέπεται ότι ο χρόνος που διανύθηκε
στο Ν.Π.Ι.Δ. αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογικές
βαθµολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
Επίσης, µε την παρ. 2 αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο
της παρ. 7 του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 και προβλέπεται ότι σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης
ή ΔΕΥΑ ή ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α., της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α. το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, µεταφέρεται στον αντίστοιχο φορέα, µε την ίδια
σχέση εργασίας, ύστερα από απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου µε προϋπόθεση, πλέον, ένας ή περισσότεροι
από τους κατά το καταστατικό της σκοπούς ή της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. από το οποίο προέκυψε αυτή
κατά µετατροπή της, να εκπληρώνονται από τον οικείο
Ο.Τ.Α. ή από Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου Δικαίου αυτού.
Παράλληλα, µε το άρθρο 17 και στο πλαίσιο της χρηστής διοίκησης αλλά και της αντιµετώπισης της υποστελέχωσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, αντιµετωπίζονται οι περιπτώσεις εκείνες όπου συντάχθηκαν εµπρόθεσµα έως τις 31.12.2014, σύµφωνα µε το άρθρο 63 του
ν. 4277/2014 (Α΄156), αποφάσεις µετάταξης υπαλλήλων
στο πλαίσιο της Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας µε φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, όµως δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας µετάταξης, καθώς: Με το π.δ. 277/2014 (Α΄277)
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ανεστάλησαν στις 31.12.2014 οι υπηρεσιακές µεταβολές στη δηµόσια διοίκηση, εν συνεχεία, µε την Πράξη 4
του Υπουργικού Συµβουλίου της 6.2.2015 (Α΄24), έγιναν
αποδεκτές οι παραιτήσεις των Γενικών Γραµµατέων των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 9 παρ. 9 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131),
δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της απόφασης µετάταξης αν ο υπογράφων έπαυσε να είναι αρµόδιος πριν από
τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Επιπροσθέτως, µε την αποκαταστατικού χαρακτήρα
διάταξη του άρθρου 187 του ν. 3463/2006 δόθηκε η δυνατότητα παραχώρησης δηµοτικών οικοπέδων σε άστεγους και οικονοµικά αδύνατους δηµότες προκειµένου να
ανεγείρουν κατοικία, εντός αποκλειστικής προθεσµίας
συνολικά οκτώ (8) ετών και υπό τις λοιπές προϋποθέσεις
του εν λόγω άρθρου. Ήδη εν µέσω της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας, η µείωση των διαθέσιµων εισοδηµάτων και οι προτεραιότητες κάλυψης άλλων άµεσων και
επειγουσών αναγκών των ελληνικών οικογενειών οδήγησε και τους ανωτέρω δικαιούχους στην αδυναµία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που ανέλαβαν κατά την
παραχώρηση των ανωτέρω οικοπέδων (καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής κ.λπ.). Με την προτεινόµενη
διάταξη του άρθρου 18, παρατείνεται για ακόµη οκτώ (8)
έτη η ανωτέρω τασσόµενη προθεσµία, προκειµένου να
διευκολυνθούν οι δικαιούχοι να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 19, διευρύνεται η κατά τον Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων
(ν. 3463/2006) προβλεπόµενη δυνατότητα των Δήµων να
χορηγούν µείωση ή απαλλαγή από τους δηµοτικούς φόρους και τέλη, ώστε να συµπεριληφθούν οι τρίτεκνοι, οι
µονογονεϊκές οικογένειες και οι µακροχρόνια άνεργοι,
καθώς και οι δικαιούχοι των µέτρων αντιµετώπισης της
ανθρωπιστικής κρίσης του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), ανάλογα
και µε τις πραγµατικές οικονοµικές τους δυνάµεις. Με
την ίδια ρύθµιση, τροποποιείται η παρ. 12 του άρθρου 10
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) περί των κοινωνικών τιµολογίων των ΔΕΥΑ, ώστε : α) αφενός να αποσαφηνιστεί ότι
το πεδίο εφαρµογής της εν λόγω διάταξης είναι ευρύτερο αυτού του άρθρου 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006 (Α΄
114) και β) αφετέρου να δοθεί στις ΔΕΥΑ η δυνατότητα
να χορηγούν µειωµένο τιµολόγιο ή µείωση/απαλλαγή από τα τέλη ύδρευσης και αποχέτευσης σε νέους επαγγελµατίες κατά τα πρώτα χρόνια λειτουργίας των επιχειρήσεων ή εκµεταλλεύσεών τους.
Με το άρθρο 20 αποσαφηνίζεται το ισχύον πλαίσιο, ώστε να διευκολυνθεί η δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ). Συγκεκριµένα µε
την παράγραφο 1 διορθώνονται σφάλµατα του πρώτου
εδαφίου του άρθρου 50 του ν. 4277/2014 (Α΄ 56), ώστε
να αρθούν ερµηνευτικές δυσχέρειες που είχαν ανακύψει. Επίσης, µε την παράγραφο 2 δίνεται η δυνατότητα
στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού να ιδρύουν και να λειτουργούν
ΚΑΝ όχι µόνο σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους, αλλά και σε
εκτάσεις που τυχόν τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, ενώ µε την παράγραφο 3 προστίθεται στους σκοπούς του Ενιαίου Διαβαθµιδικού Συνδέσµου Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ) η δυνατότητα κατασκευής και λειτουργίας
ΚΑΝ.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση του άρθρου 21, ορίζεται
ότι η επιλογή τόπου ενταφιασµού θανόντος προσώπου
αποτελεί δικαίωµα αυτού και συνεπώς κάθε πρόσωπο
µπορεί, µε ρητή δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου,

να ορίσει τον τύπο της τελετής της κηδείας και τον τόπο
ταφής. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η
διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος δεν αντίκειται σε
κανόνες δηµόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα
αρµόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιµελούνται της
ταφής του νεκρού οφείλουν να συµµορφώνονται στη
διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόµη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθµού.
Με το άρθρο 22, εισάγεται ρύθµιση η οποία κρίνεται
απαραίτητη για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και, συγκεκριµένα, για να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις µη
συµµόρφωσης των Ο.Τ.Α. προς αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ή πράξεις οργάνων
της, όπως π.χ. προειδοποιητικές επιστολές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς τη χώρα για συµµόρφωση προς
το δεδικασµένο του Δικαστηρίου, µε αποτέλεσµα να επαπειλούνται ή και να επιβάλλονται υψηλότατα πρόστιµα σε βάρος της χώρας. Συγκεκριµένα, έχουν εντοπιστεί
παραβάσεις της κείµενης νοµοθεσίας από Ο.Τ.Α., όπως
αυτή έχει διαµορφωθεί µετά την ενσωµάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών µε συνέπεια την καταστρατήγησή τους
και την επαπειλή για τον λόγο αυτό προστίµων πολλών
εκατοµµυρίων. Παραβάσεις τέτοιου είδους έχουµε κυρίως στο χώρο της ανάθεσης και εκτέλεσης έργων των
Ο.Τ.Α., της ανάθεσης και εκτέλεσης µελετών κ.λπ.. Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη διάταξη προβλέπεται ότι
σε περίπτωση έκδοσης πράξης ή απόφασης του οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, λόγω παράνοµης πράξης ή παράλειψης οφειλόµενης ενέργειας οργάνου δήµου ή περιφέρειας ο
οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει να συµµορφωθεί πλήρως µε το περιεχόµενο των ανωτέρω πράξεων
ή αποφάσεων. Επιπλέον, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Ο.Τ.Α. για τον οποιοδήποτε λόγο ο Ελεγκτής
Νοµιµότητας ή µέχρι την έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας του Ελεγκτή Νοµιµότητας ο ασκών χρέη Γενικού
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής ή ο Συντονιστής τον καλεί εγγράφως να συµµορφωθεί εντός
ορισµένης προθεσµίας, η οποία σε καµία περίπτωση σε
µπορεί να υπερβεί τους τρεις µήνες. Τέλος, ορίζεται ότι
σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δηµοκρατίας λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνοµης πράξης ή παράλειψης οργάνου δήµου ή περιφέρειας, παρακρατείται το ισόποσο του προστίµου από τους
Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που αναλογούν στον οικείο Ο.Τ.Α. µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Επιπρόσθετα, η ρύθµιση του άρθρου 23 αφορά στο
Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων-Δηµοτολογίων. Πιο συγκεκριµένα, δεδοµένης της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης των
ληξιαρχικών πράξεων, υπάρχει ανάγκη να θεσπισθεί και
νέο πληροφοριακό σύστηµα διασύνδεσης των δηµοτολογίων και των ληξιαρχείων της Χώρας, έτσι ώστε η
πληροφορία να καταφθάνει άµεσα και να ενηµερώνεται
σε πραγµατικό χρόνο η αστική κατάσταση των Ελλήνων
Πολιτών. Το νέο σύστηµα έχει ήδη ετοιµασθεί από τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου,
χωρίς οποιοδήποτε κόστος για το Δηµόσιο και απαιτείται
µόνο η νοµοθετική του κατοχύρωση και στη συνέχεια ο
καθορισµός του χρόνου έναρξης λειτουργίας του. Με
σύστηµα αυτό, χωρίς οποιαδήποτε δαπάνη, αφενός µεν
θα καταργηθεί η γραφειοκρατία της αποστολής από τα
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ληξιαρχεία αντιγράφων των ληξιαρχικών πράξεων στα
δηµοτολόγια για ενηµέρωση και αφετέρου θα υπάρχει άµεση και σε πραγµατικό χρόνο ενηµέρωση των δηµοτολογίων για τα ληξιαρχικά γεγονότα που τα ενδιαφέρουν.
Στο άρθρο 24 εισάγονται τροποποιήσεις των παραγράφων 12, 14, καθώς και ερµηνευτική διάταξη της παρ.
18 του άρθρου 12 «Συγχώνευση των ανωνύµων εταιρειών «Διεθνείς Έκθεση Θεσσαλονίκης Α.Ε.» (Δ.Ε.Θ Α.Ε.)
και «Ελληνικές Εκθέσεις- HELEXPO A.E. µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη» του ν. 4109/2013 (Α΄
16).
Ειδικότερα, η µεταβίβαση της κυριότητας των ΑΚ
18344,18678 και 18679 ανταλλάξιµων κτηµάτων, τα οποία τελούσαν υπό τη διαχείριση της Κτηµατικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών, έχει
ολοκληρωθεί και µεταγράφηκε νοµίµως. Καθίσταται, ωστόσο, αναγκαίο, να διευκρινιστεί ότι η µεταβίβαση έλαβε χώρα υπέρ της εταιρείας µε το διακριτικό τίτλο
«Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.» και όχι υπέρ της εταιρείας µε
το διακριτικό τίτλο «Δ.Ε.Θ. Α.Ε.», όπως αναφέρεται στο
ισχύον άρθρο 12 παρ. 12 του ν. 4109/2013 και ότι αφορά
τα ως άνω ανταλλάξιµα ακίνητα στο σύνολό τους, όπως
έχουν προσδιοριστεί βάσει του θεωρηθέντος τοπογραφικού διαγράµµατος.
Ακόµα , η τροποποίηση της παρ. 14 του άρθρου 12 του
ν. 4109/2013 καθίσταται αναγκαία προκειµένου να διευκρινιστεί και να αποσαφηνιστεί η δυνατότητα της Δ.Ε.Θ.HELEXPO Α.Ε. να απασχολεί εθελοντικό προσωπικό και
να συνάπτει προγραµµατικές συµβάσεις µε φορείς του
δηµοσίου, προκειµένου να διοργανώνονται εκθέσεις, συνέδρια, επιχειρηµατικές αποστολές και γενικότερα εκδηλώσεις στην Ελλάδα και την αλλοδαπή, παρέχοντας
συµβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες στους φορείς του δηµοσίου βάσει του καταστατικού της (Αρ. Φύλλου 2671/10.5.2013 ΤΕΥΧΟΣ ΑΕ – ΕΠΕ ΚΑΙ ΓΕΜ), ώστε
να καταστεί αποτελεσµατικότερη η αξιοποίηση του εργαλείου των προγραµµατικών συµβάσεων.
Τέλος, µε την διάταξη της παραγράφου 18 του ως άνω άρθρου επιδιώκεται να διευκρινισθούν και να αποσαφηνιστούν, το πλαίσιο και οι κανόνες που διέπουν την
λειτουργία της απορροφώσας εταιρίας. Η νέα Α.Ε. πρέπει να είναι σε θέση να αντιµετωπίσει επί ίσοις όροις τον
εγχώριο και διεθνή ανταγωνισµό, προβαίνοντας σε συνεργασίες µε άλλους στρατηγικούς εταίρους στον ιδιαίτερο ανταγωνιστικό τοµέα στον οποίο δραστηριοποιείται. Με ένα θεσµικό πλαίσιο που θα παρέχει ευελιξία στη
λήψη αποφάσεων τόσο για την εκτέλεση του έργου της
όσο και σε θέµατα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναµικού
και υλικών πόρων. Η διοικητική αυτοτέλεια δηµιουργεί
προϋποθέσεις για την ταχεία λήψη αποφάσεων και την
καταπολέµηση της γραφειοκρατίας. Ειδικότερα, µε την
ως άνω διάταξη διευκρινίζεται ότι η απορροφώσα εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και δεν εφαρµόζονται σε αυτήν, καθώς και στις εταιρείες το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα
ή έµµεσα, στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε., οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται
στις διατάξεις της παρούσας και οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που η Διοίκηση αυτών ορίζεται από το
Ελληνικό Δηµόσιο. Επίσης, επισηµαίνεται ότι διατάξεις
νόµων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, Ν.Π.Ι.Δ. ή φο-

ρείς, γενικά, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν αφορούν στην παραπάνω εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται ρητά
ότι εφαρµόζονται και σε αυτή και η απορροφώσα εταιρεία εξαιρείται από την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την παροχή υπηρεσιών και τη
προµηθειών προϊόντων και από την εφαρµογή των διατάξεων του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 (Α΄ 160).
Στο άρθρο 25 ρυθµίζονται ζητήµατα αρµοδιότητας της
Υπηρεσίας Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις αφορούν κυρίως την πρόβλεψη εξουσιοδοτικών
διατάξεων για την ρύθµιση ειδικότερων ζητηµάτων που
αφορούν τη διαδικασία παροχής διεθνούς προστασίας.
Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 του ως άνω άρθρου αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 και πλέον
προβλέπεται εξουσιοδότηση για την έκδοση προεδρικού
διατάγµατος που θα ρυθµίζει την πρόσβαση στην αγορά
εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους.
Με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου προστίθεται
παρ. 8 στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, ώστε µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, να ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής
νοµικής συνδροµής σε αιτούντες διεθνή προστασία, τη
διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία, καθώς και θέµατα
που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.
Με την παράγραφο 3 του ως άνω άρθρου προστίθεται
παρ. 10 στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011 µε την οποία προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, µε την οποία καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης εθνικών θεωρήσεων
εισόδου και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια που αφορά
στην οικογενειακή επανένωση δικαιούχων διεθνούς
προστασίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 131/2006
όπως ισχύει.
Με την παράγραφο 4 του ως άνω άρθρου προστίθεται
παρ. 11 στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, ώστε µε απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης να ορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή προστασία.
Με την παράγραφο 5 του ως άνω άρθρου προστίθεται
παρ. 12 στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, µε την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, να καθορίζουν, µε κοινή απόφασή τους, τις χώρες καταγωγής που
χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία.
Στο άρθρο 26 του προτεινόµενου σχεδίου, τροποποιείται η διατύπωση της διάταξης της περίπτωσης κδ΄ της
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παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ, ώστε η διατύπωσή
της να περιλαµβάνει σαφώς Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.
Με το άρθρο 27 του προτεινόµενου σχεδίου προστίθεται τελευταίο εδάφιο στο άρθρο 25 του ν. 4024/2011 ώστε οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών
να βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της
Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.
Με το άρθρο 28 του σχεδίου εισάγονται οι απαραίτητες διατάξεις για την υλοποίηση του προγράµµατος µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία, σύµφωνα
µε τις αποφάσεις του Συµβουλίου (ΕΕ) 2015/1523 της
14ης Σεπτεµβρίου 2015 και 2015/1601 της 22ας Σεπτεµβρίου 2015, για τη θέσπιση προσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της
Ελλάδας.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 29 εισάγεται νοµοθετική ρύθµιση του χρόνια εκκρεµούς ζητήµατος των επιτυχόντων του γραπτού διαγωνισµού που
προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ µε την υπ’ αριθ. 8/1997 προκήρυξή του. Λόγω δυσλειτουργιών και βαθµολογικών ανακολουθιών είχε περιοριστεί σηµαντικά η πιθανότητα
διορισµού ατόµων που είχαν συγκεντρώσει υψηλές βαθµολογίες σε όλες τις κατηγορίες (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και δεν
κατέστη εφικτός ο διορισµός όλων των υποψηφίων που
έλαβαν βαθµολογία µεγαλύτερη ή ίση της καθορισµένης
βάσης.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 30 εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2643/1998 (Α΄220)
«Μέριµνα για την απασχόληση προσώπων ειδικών κατηγοριών και άλλες διατάξεις» οι τρίτεκνες οικογένειες.
Κατ’ εφαρµογή των συνταγµατικών επιταγών περί ενίσχυσης της οικογένειας και της δηµογραφικής πολιτικής
παρέχεται οµοιόµορφη προστασία και στην κατηγορία
των τρίτεκνων οικογενειών τόσο δια της πρόβλεψης
πρόσληψης αυτών σε φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δηµόσιου φορέα όσο και δια της πρόβλεψης πρόσληψης ή διορισµού σε δηµόσιες υπηρεσίες, Ν.Π.Δ.Δ.
και Ο.Τ.Α. µέσω της µοριοδότησης των γονέων τριών τέκνων και ενός από τα τέκνα των τρίτεκνων οικογενειών.
Με τη διάταξη του άρθρου 31 ρυθµίζεται το καθεστώς
επαναφοράς πρώην δηµοτικών αστυνοµικών, οι οποίοι
κατόπιν υποχρεωτικής µετάταξής τους υπηρετούν σε
Σωφρονιστικά Καταστήµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων χωρίς δυνατότητα προαιρετικής επαναφοράς τους στις επανασυσταθείσες υπηρεσίες Δηµοτικής Αστυνοµίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4325/2015 (Α΄47),
στις οποίες υπηρετούσαν προ της υπηρεσιακής τους µεταβολής. Στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές δεν έχουν επανασυσταθεί, θεσµοθετείται η δυνατότητα µετάταξής τους σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού.
Με τη διάταξη του άρθρου 32 καθιερώνεται η δηµοσίευση ορισµένων πράξεων µόνο σε ένα τεύχος αντί για
δύο. Επίσης διευκρινίζεται στην περίπτωση περισσότερων δηµοσιεύσεων ενός κειµένου στο ορθό τεύχος ΦΕΚ
ποια θεωρείται ότι συντελέσθηκε νόµιµα. Ειδικότερα:
Με την προτεινόµενη τροποποίηση όλες οι πράξεις
που δηµοσιεύονται σε τεύχος Γ΄ και σε τεύχος Β΄ θα δη-

µοσιεύονται µόνο σε τεύχος Γ΄. Για παράδειγµα κάθε
µετάταξη µε µεταφορά ή σύσταση θέσης που δηµοσιευόταν αρχικά ως ατοµική διοικητική πράξη σε Τεύχος Γ΄
και για το κανονιστικό µέρος (µεταφορά ή σύσταση θέσης) σε Β΄ τεύχος θα δηµοσιεύεται µόνο µία φορά σε
τεύχος Γ΄.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση του όλες οι πράξεις που δηµοσιεύονται σε τεύχος ΥΟΔΔ και σε Τεύχος
Β΄ θα δηµοσιεύονται µόνο σε τεύχος ΥΟΔΔ. Για παράδειγµα κάθε σύσταση και συγκρότηση επιτροπής που δηµοσιευόταν σε τεύχος ΥΟΔΔ για τη συγκρότηση της επιτροπής και για το κανονιστικό µέρος (σύσταση της επιτροπής) σε Β΄ Τεύχος θα δηµοσιεύεται µόνο µία φορά
σε τεύχος ΥΟΔΔ.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση καταργείται το άρθρο 94 του ν. 4182/2013 το οποίο αφορούσε στις διπλές
δηµοσιεύσεις στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Το άρθρο αυτό µε τις τροποποιήσεις των παραγράφων 1 και 2
δεν υπάρχει λόγος να υφίσταται.
Οι τροποποιήσεις αυτές ενισχύουν τη διαφάνεια στις
πράξεις – αποφάσεις της διοίκησης διότι ελαχιστοποιούν το χρόνο κυκλοφορίας των ΦΕΚ, ενισχύουν την ταχεία και πλήρη εξυπηρέτηση του ευρύτερου Δηµόσιου
Τοµέα και των πολιτών, εξυπηρετούν την οµοιοµορφία
στην εµφάνιση της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως και
τυποποιούν τη διαδικασία δηµοσίευσης και την ηλεκτρονική διαχείριση των προς δηµοσίευση εγγράφων.
Με την προτεινόµενη τροποποίηση διευκρινίζεται στην
περίπτωση περισσότερων δηµοσιεύσεων ενός κειµένου
στο Φύλλο Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως ποια θεωρείται ότι συντελέσθηκε νόµιµα. Η ρύθµιση είναι πολύ σηµαντική, δεδοµένου ότι διευκρινίζει την έναρξη ισχύος
ρυθµίσεων µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο που εκ παραδροµής δηµοσιεύθηκαν δύο ή περισσότερες φορές στο
προβλεπόµενο τεύχος Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η προτεινόµενη διάταξη ενισχύει την ασφάλεια
δικαίου
Στην προτεινόµενη τροποποίηση προβλέπεται η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006, ώστε ο τίτλος της Εφηµερίδας της Κυβέρνησης να καθιερωθεί στη Δηµοτική η οποία αποτελεί και την επίσηµη
γλώσσα της Πολιτείας.
Τέλος, διευκολύνεται η συνεργασία του Εθνικού Τυπογραφείου µε τις λοιπές εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου, περιλαµβανοµένης και της ΕΛΣΤΑΤ, ώστε να καλύπτονται αποτελεσµατικότερα και αποδοτικότερα οι ανάγκες του Δηµοσίου και του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα. Το Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να αναλαµβάνει τη
διεκπεραίωση εκτυπωτικών εργασιών που έχουν ανατεθεί σε άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου, όταν
για οποιοδήποτε λόγο αυτές δεν µπορούν να την ολοκληρώσουν. Με βάση την προτεινόµενη ρύθµιση µπορεί
να γίνεται και το αντίστροφο, δηλαδή µέρος από εργασίες που έχουν ανατεθεί στο Εθνικό Τυπογραφείο µπορεί να ανατίθενται σε άλλες εκτυπωτικές µονάδες. Με
τις προβλεπόµενες αποφάσεις µπορεί να εκχωρούνται ή
να δανείζονται µηχανήµατα στο Εθνικό Τυπογραφείο από άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου.
Το πρόγραµµα «Θησέας», µέσω του οποίου χρηµατοδοτούνται δράσεις ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδοµών οργάνωσης και λειτουργίας των Ο.Τ.Α., των τεχνικών τους υποδοµών, καθώς και των κοινωνικών και πολιτιστικών τους δοµών, θεσµοθετήθηκε το 2004
(ν. 3274/2004). Η διάρκειά του ήταν αρχικά πενταετής
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και στη συνέχεια παρατάθηκε έως το τέλος του 2011 µε
την αριθµ. 27/22.12.2009 πράξη του Υπουργικού Συµβουλίου. Τα έργα του Προγράµµατος δεν ολοκληρώθηκαν,
οπότε και παρατάθηκε εκ νέου µέχρι την 31.12.2012,
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 2 της από
31.12.2011 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄
268), που κυρώθηκε µε το άρθρο 2 του ν. 4047/2012 (Α΄
31), καθώς και εν συνεχεία έως το τέλος του 2014 µε
την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τίτλο «Ρυθµίσεις
κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των Υπουργείων
Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και του Υπουργού
Επικρατείας», όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 4147/2013 (Α΄ 98 ). Λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη ολοκλήρωσης των δράσεων (µελετών, έργων και ενεργειών) του Προγράµµατος «Θησέας» και το ότι το
χρονοδιάγραµµα αποπληρωµής τους συνεχίζεται πέραν
της 31ης.12.2014, µε το άρθρο 33 δίνεται παράταση του
Προγράµµατος µε χρονικό εύρος δύο ετών, έτσι ώστε να
υπάρχει δυνατότητα και ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειµένου των έργων του Προγράµµατος, αλλά και η οικονοµική δυνατότητα αποπληρωµής τους. Οι θετικές συνέπειες από την παράταση του Προγράµµατος και την ολοκλήρωση αλλά και αποπληρωµή των ενταγµένων έργων στο Πρόγραµµα «Θησέας» για την εθνική οικονοµία
και την τοπική ανάπτυξη, καθιστούν τη ρύθµιση αυτή αναγκαία και εξαιρετικώς επείγουσα.
Η νοµοθετική ρύθµιση του άρθρου 34 κρίνεται αναγκαία προκειµένου όλοι οι δηµοτικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθµοί ανεξάρτητα από τη νοµική τους µορφή
(είτε λειτουργούν εντός νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου είτε ως υπηρεσία δήµων είτε πρόκειται για δοµές
που λειτουργούσαν στο πλαίσιο επιχείρησης και η λειτουργία τους έχει µεταφερθεί σε υπηρεσία του δήµου ή
σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, είτε λειτουργούν στο πλαίσιο κοινωφελούς επιχείρησης Ο.Τ.Α.)
να υπαχθούν στο ίδιο καθεστώς αδειοδότησης, το οποίο
θα πρέπει να είναι ενιαίο δίχως να αφήνει περιθώρια αµφισβήτησης εκ µέρους του χρήστη για το περιβάλλον
των παρεχόµενων υπηρεσιών, που αν µη τι άλλο συνδέεται άµεσα και µε την ποιότητα αυτών.
Επιπλέον, µε την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 2 παρέχεται µεταβατική προθεσµία µέχρι την έκδοση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1
του παρόντος, προκειµένου οι δηµοτικοί παιδικοί και
βρεφονηπιακοί σταθµοί να έχουν δικαίωµα συµµετοχής
στη συγχρηµατοδοτούµενη πράξη «Εναρµόνιση οικογενειακής και επαγγελµατικής ζωής» του Ε.Σ.Π.Α..
Με το άρθρο 35 εισάγεται ρύθµιση που αφορά την κατάπτωση εγγυητικών επιστολών που εξέδιδαν οι αγρότες-εργοδότες για την είσοδο και απασχόληση στην Ελλάδα αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών. Ειδικότερα,
οι αγρότες του νοµού Πιερίας, µίας κατεξοχήν αγροτικής
περιοχής, πλήττεται από τις δύσκολες οικονοµικές συγκυρίες που διέρχεται η χώρα µας και για τον επιπλέον
λόγο του κινδύνου κατάπτωσης των εγγυητικών επιστολών που εξέδιδαν οι αγρότες - εργοδότες της περιοχής
για την είσοδο και απασχόληση στην Ελλάδα αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών, σύµφωνα µε το
ν. 3386/2005, όπως αυτός τροποποιήθηκε µε το
ν. 3536/2007, καθώς και την κ.υ.α. 12311/9.6.2008. Το
πρόβληµα του κινδύνου κατάπτωσης των εγγυητικών, οι

οποίες ανέρχονται περίπου σε πεντακόσιες (500) για το
νοµό Πιερίας και το οποίο πρόβληµα υπάρχει εδώ και πέντε χρόνια, µε συνεχείς προσαυξήσεις και µε τεράστιο
τελικό οικονοµικό ποσό ανά αγρότη, ταλανίζει την τοπική κοινωνία και ίσως και άλλους νοµούς της Ελλάδος,
χωρίς υπαιτιότητα των αγροτών-εργοδοτών. Αφενός, οι
αγρότες-εργοδότες δεν ειδοποιήθηκαν εγγράφως από
τον αρµόδιο φορέα επί αποδείξει, ως όφειλε αυτός να
µεριµνήσει, για τη διαδικασία επιστροφής των εγγυητικών, αφετέρου οι µετακλητοί εργάτες δεν εµφανίσθηκαν
στις αρµόδιες υπηρεσίες εν αγνοία των αγροτών, µε αποτέλεσµα εδώ και πέντε χρόνια οι αγρότες να καλούνται να πληρώσουν δυσβάσταχτο ποσό έκαστος για την
κάθε εγγυητική, χωρίς να συντρέχει υπαιτιότητα στο
πρόσωπό τους. Επίσης, υπάρχουν έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι κάποιοι µετακλητοί εργάτες απεχώρησαν
από την Ελλάδα, τα οποία έγγραφα γνωστοποιήθηκαν
στους αρµόδιους φορείς από τους αγρότες έτσι ώστε να
επιστραφούν οι εγγυητικές, οι οποίες ουδέποτε όµως επεστράφησαν στους αγρότες. Εξάλλου, σύµφωνα µε το
ν. 4251/2014 καταργήθηκε η υποχρέωση προσκόµισης
εγγυητικών επιστολών για τις περιπτώσεις µετάκλησης
εργατών υπηκόων τρίτων χωρών, διευκολύνοντας µε
τον τρόπο αυτό τη διαδικασία µετάκλησης µε χαµηλότερο κόστος και συνεπώς ως νεώτερος ευµενέστερος νόµος ισχύει έναντι παλαιότερου δυσµενούς για τον πολίτη νόµου. Είναι, συνεπώς, επιτακτική ανάγκη όπως δοθεί
άµεση λύση στο χρόνιο αυτό θέµα και να επιστραφούν οι
εγγυητικές επιστολές στους αγρότες της Πιερίας ή όπου
αλλού στην Ελλάδα υπάρχει αυτό το πρόβληµα, οι οποίες εγγυητικές είχαν κατατεθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
του ν. 3386/2005 και όσων τον τροποποίησαν και των
σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, και παραµένουν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της Χώρας και
στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύµατα. Με γνώµονα
τα προαναφερόµενα η προτεινόµενη αυτή ρύθµιση είναι
αναγκαία επειδή: α. πρόκειται για ένα χρόνιο θέµα που
ταλανίζει τους αγρότες-εργοδότες της Πιερίας και άλλων νοµών της Ελλάδος, από το οποίο προκύπτουν δυσβάσταχτες οικονοµικές συνέπειες χωρίς να είναι υπαίτιοι οι αγρότες, καθόσον δεν ειδοποιήθηκαν δεόντως και
προσηκόντως από τους αρµόδιους Φορείς, β. υπάρχουν
έγγραφα που αποδεικνύουν ότι οι µετακλητοί εργάτες απεχώρησαν από την Ελλάδα, τα οποία έγγραφα γνωστοποιήθηκαν στους αρµόδιους φορείς για την επιστροφή
των εγγυητικών, γ. µε παλιότερη εγκύκλιο είχαν ρυθµιστεί θέµατα που αφορούσαν εγγυητικές επιστολές που
παρέµειναν στις Περιφέρειες και τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώρας, όπως συµβαίνει και µε την παρούσα περίπτωση των αγροτών-εργοδοτών, δ. ο ν.
4251/2014 που κατήργησε την υποχρέωση προσκόµισης
εγγυητικών επιστολών, αντιµετωπίζει ευµενέστερα τους
αγρότες - εργοδότες και διευκολύνει τη διαδικασία κόστους µετάκλησης και συνεπώς ως νεώτερος ευµενέστερος νόµος ισχύει έναντι παλαιότερου δυσµενούς για
τον πολίτη νόµου, πόσο δε µάλλον όταν ο πολίτης δεν
ευθύνεται µε υπαιτιότητά του πρέπει να εφαρµοστούν οι
βασικές αρχές του διοικητικού δικαίου της χρηστής διοίκησης και της ισότητας των πολιτών σε ένα ευνοµούµενο κράτους δικαίου.
Με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 προβλέφθηκε η χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, µέχρι του ποσού των εκατόν πενήντα ευρώ (150)
µηνιαίως. Οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος, καθώς
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και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του καθορίστηκαν µε την υπ’ αριθµ. οικ. 2/16519/0022/24.2.2012
(Β΄465) ΚΥΑ, η οποία εκδίδεται, κατά το νόµο, σε αποκλειστική προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011.
Με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση προβλέφθηκε η χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, γενικά, για το προσωπικό που απασχολείται στην συγκοµιδή και αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή,
επιστασία, καταστροφή απορριµάτων σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των µέσων καθαριότητας. Εργαζόµενοι στο Δηµόσιο, σε Ο.Τ.Α. α΄και β΄βαθµού, καθώς
και σε Νοµικά Πρόσωπα Δηµοσίου Δικαίου, όπως ο Ειδικός Διαβαθµιδικός Σύνδεσµος Νόµού Αττικής
(Ε.Δ.Σ.Ν.Α), που έχει συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο
211 του ν. 3852/2010, ασχολούνται µε εργασίες για προς
τον σκοπό της προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας
και ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης και διάθεσης
στερεών αποβλήτων. Οι εν λόγω εργαζόµενοι παρέχουν
την εργασία τους στις σχετικές εγκαταστάσεις και µονάδες επεξεργασίας και αξιοποίησης στερεών αποβλήτων,
καθώς και σε χώρους εναπόθεσης αυτών, τελώντας σε
προφανώς επικίνδυνες και ανθυγιεινές συνθήκες.
Στην ως άνω εκδοθείσα κοινή υπουργική απόφαση γίνεται αναφορά µόνο σε συγκοµιδή αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή, επιστασία και καταστροφή απορριµµάτων,
χωρίς να αναφέρονται ρητώς και µε πληρότητα οι ως άνω κείµενες εντός του σκοπού του άρθρου 15 της παρ.1
του ν. 4024/2011 και του παρόντος άρθρου, επικίνδυνες
και ανθυγιεινές εργασίες των υπαλλήλων στους οποίους
αφορά το παρόν άρθρο. Για το λόγο αυτό και χάριν της
απρόσκοπτης καταβολής του εν λόγω επιδόµατος σε αυτούς τους υπαλλήλους, κρίνεται σκόπιµο να εισαχθεί η
προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 36.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 37 εισάγεται ρύθµιση που αφορά τις αρµοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων Ειδικότερα, στην
παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, αναφέρεται:
«11. Αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ που έχουν ανατεθεί σε άλλο
νοµικό πρόσωπο κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του ν.
3536/2007 όπως ισχύει, εξακολουθούν να ασκούνται από αυτό για όσο χρόνο προβλέπεται στη σχετική απόφαση ανάθεσης».
Η διάταξη αυτή δίνει την δυνατότητα επιµήκυνσης του
διαστήµατος ανάθεσης αρµοδιοτήτων, ακόµη κι αν αρθούν οι λόγοι της ανάθεσης, δηλαδή η πληµµελής ή ανεπαρκής λειτουργία των ΦΟΔΣΑ σε βαθµό που να τίθεται
σε σοβαρό κίνδυνο η δηµόσια υγεία ή το δηµόσιο συµφέρον. Για παράδειγµα, στην περίπτωση σύναψης συµβάσεων σύµπραξης βάσει του άρθρου 17 του
ν. 3389/2005 (ΣΔΙΤ), αυτό το διάστηµα µπορεί να επιµηκυνθεί σε είκοσι οκτώ 28 χρόνια.
Στο ίδιο άρθρο, υπάρχει τροποποίηση του άρθρου 9
του ν. 3854/2010 που δίνει την δυνατότητα στους ΦΟΔΣΑ να παρακρατούν από τη ΔΕΗ τέλη που οφείλουν οι
Δήµοι:
2. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Το ποσό της αντίστοιχης εισφοράς ή του τέλους
των δήµων προς τους ΦΟΔΣΑ, καλύπτεται από τα έσοδα
των δήµων που προέρχονται από το ανταποδοτικό τέλος
καθαριότητας.
β. Το ποσό της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των δήµων προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ, παρακρατείται υποχρεωτι-

κά από τη ΔΕΗ Α.Ε. ή τον εναλλακτικό προµηθευτή από
τα έσοδα του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και φωτισµού του οικείου δήµου και αποδίδονται στο
δικαιούχο ΦΟΔΣΑ µε τη διαδικασία του άρθρου 43 του ν.
3979/2011 (Α΄ 138), εφόσον λάβει σχετική απόφαση το
οικείο δηµοτικό συµβούλιο, περί παρακράτησης και απόδοσης από τους ανωτέρω φορείς των ποσών της αντίστοιχης εισφοράς στο ΦΟΔΣΑ. Σε διαφορετική περίπτωση, ο οικείος δήµος οφείλει να αποδίδει ο ίδιος το ποσό
της εισφοράς ή του τέλους στον οικείο ΦΟΔΣΑ. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής από δήµο τριµηνιαίας
δόσης της ετήσιας εισφοράς ή του τέλους των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τον οικείο ΦΟΔΣΑ πέραν του ενός µηνός, το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται υποχρεωτικά από τους ανωτέρω φορείς, µετά από αίτηµα του
οικείου ΦΟΔΣΑ που υποβάλλεται σε αυτούς µε απόφαση
της εκτελεστικής επιτροπής ή του διοικητικού συµβουλίου όταν πρόκειται για ΑΕ ή ΦΟΔΣΑ νήσων, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών
τους και αποδίδεται σε αυτόν. Στην περίπτωση αυτή αν
το οφειλόµενο ποσό του οικείου δήµου είναι µεγαλύτερο των αντίστοιχων εσόδων αυτού από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισµού, τότε το αίτηµα του οικείου ΦΟΔΣΑ υποβάλλεται στον Υπουργό Εσωτερικών και το οφειλόµενο ποσό παρακρατείται από
τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους του υπόχρεου δήµου και αποδίδεται σε αυτόν µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών.
γ. Στις περιπτώσεις που οι ΦΟΔΣΑ συνάπτουν συµβάσεις σύµπραξης βάσει του άρθρου 17 του ν. 3389/2005,
για την ασφάλεια των συµβάσεων αυτών, επιτρέπεται να
εκχωρούν έσοδά τους, που προέρχονται από τις εισφορές των µελών τους ή τα τέλη παροχής των υπηρεσιών
τους.»
Σύµφωνα µε το άρθρο 27 του ν. 4315/2014 οι ως άνω
δυνατότητες δίνονται και σε άλλα νοµικά πρόσωπα ή
φορείς, αφού αναφέρει:
Προστίθεται δεύτερο εδάφιο στην παρ. 11 του άρθρου
17 του ν. 4071/2012 ως εξής:
«Το νοµικό πρόσωπο ή ο φορέας στον οποίο έχουν ανατεθεί οι ως άνω αρµοδιότητες ΦΟΔΣΑ έχει επίσης και
τις αρµοδιότητες καθορισµού των εισφορών και τελών
των οικείων δήµων και της είσπραξής τους και εν γένει
τις αρµοδιότητες και ευχέρειες των ΦΟΔΣΑ εκ των άρθρων 17 του ν. 4071/2012 και 9 του ν. 3854/2010, όπως ισχύουν, στο µέτρο που οι εισφορές, τα τέλη και οι αρµοδιότητες αυτές συνδέονται µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του από τη σύµβαση σύµπραξης.»
Με το συνδυασµό των πιο πάνω διατάξεων, είναι δυνατόν να αφαιρεθούν µε καταχρηστικό τρόπο και για πολλά χρόνια, σηµαντικές αρµοδιότητες της πρωτοβάθµιας
τοπικής αυτοδιοίκησης, ειδικά αν στο µεταξύ αρθεί η
πληµµελής ή ανεπαρκής λειτουργία.
Με την προτεινόµενη κατάργηση της παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4071/2012 και του άρθρου 27 του
ν. 4315/2014, επανέρχονται οι αρµοδιότητες, τόσο της
υλοποίησης έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, όσο και του καθορισµού τιµολογιακής πολιτικής και είσπραξης τελών στους φορείς της πρωτοβάθµιας τοπικής
αυτοδιοίκησης, εφ’ όσον έχουν συσταθεί και λειτουργούν, πράγµα που κρίνεται όπως η παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 3536/2007 ορίζει.
Με τις προτεινόµενες στα άρθρα 38 και 39 ρυθµίσεις,
ολοκληρώνεται νοµοθετικά µία µεγάλη µεταρρυθµιστική
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πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στα θέµατα αποκέντρωσης.
Συγκεκριµένα, αποσαφηνίζονται κυρίως, οι αρµοδιότητες, διοικητικές και πειθαρχικές του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, καθώς η υπηρεσιακή, πειθαρχική και µισθολογική κατάσταση και εξέλιξη του ίδιου. Παράλληλα, προσδιορίζονται οι τρόποι πλήρωσης της θέσης, σε περίπτωση έκπτωσης και παύσης από τα καθήκοντα, οριστικής αδυναµίας εκπλήρωσης των καθηκόντων
ή απαλλαγής από αυτά. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα
στον Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της ορισµένες από τις αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής µε εντολή του. Αντίστοιχη ήταν η ρύθµιση της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2503/1997 για τον Γενικό Γραµµατέα της κρατικής Περιφέρειας και στη συνέχεια της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία καταργείται από την ηµεροµηνία διορισµού του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης σύµφωνα µε τη διάταξη της
παρ. 1 εδάφιο ε΄ του άρθρου 28 του ν. 4325/2015. Τέλος,
σύµφωνα µε υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/27098/12.10.2007 απόφαση του Υπουργού και των Υφυπουργών Εσωτερικών «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων στον Γενικό Γραµµατέα
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον Γενικό Γραµµατέα
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, στον Γενικό Γραµµατέα της
Γενικής Γραµµατείας Ισότητας, των Φύλων και στους
Προϊσταµένους των Οργανικών Μονάδων του Υπουργείου Εσωτερικών» (Β΄ 2023), όπως τροποποιήθηκε µε την
υπ’ αριθµ. 2778/27.1.2014 απόφαση του Υπουργού και
του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών (Β΄ 267), η αρµοδιότητα έκδοσης αποφάσεων χορήγησης αδειών µε ή
χωρίς αποδοχές και µετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των Γενικών Γραµµατέων των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων περιλαµβάνεται στις αρµοδιότητες των προϊσταµένων των Γενικών Διευθύνσεων του
Υπουργείου. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται, εποµένως, η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής των οριζοµένων στην ανωτέρω απόφαση για τους Γενικούς
Γραµµατείς και για τους Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
Επιπροσθέτως, καθιερώνεται Συντονιστικό Συµβούλιο
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, το οποίο θα απαρτίζεται
από το σύνολο των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων και το οποίο θα συγκαλεί υπό την προεδρία
του, ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η σύσταση του Συµβουλίου αυτού αποσκοπεί στο συντονισµό της δράσης των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, στην επίλυση θεµάτων που ανακύπτουν κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεµηθεί από τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στην αντιµετώπιση σηµαντικών
ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους, καθώς και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τοµέα πολιτικής των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Οι αποφάσεις
του Συµβουλίου θα κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων, προκειµένου να προωθηθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι, ώστε να διευκολύνεται ουσιαστικά, το έργο των
Συντονιστών και των υπηρεσιών των Αποκεντρωµένων
Διοικήσεων, στο πλαίσιο των καθηκόντων και των ενεργειών τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 40
Αντισταθµιστική Εκπαίδευση
Με το προτεινόµενο άρθρο εµπλουτίζεται η ήδη ρυθµιζόµενη στο νόµο ενισχυτική διδασκαλία και πρόσθετη διδακτική στήριξη που διενεργείται σε µαθητές δηµοσίων
γυµνασίων και λυκείων. Συγκεκριµένα, συνιστάται ο όρος «αντισταθµιστική εκπαίδευση», ο οποίος περιλαµβάνει, πέραν των ανωτέρω, και επιπρόσθετες δοµές που αφορούν στην παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας σε ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες.
Στην παράγραφο 1 αποδίδονται η έννοια γένους της
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης και οι ειδικότερες έννοιες
της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης.
Στις περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου προβλέπονται οι µονάδες όπου υλοποιούνται τα
προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, και στην
περίπτωση δ΄ προβλέπεται ότι τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται και στο πλαίσιο
της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων.
Στην παράγραφο 3 παρέχεται η εξουσιοδότηση στον
Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων να ορίζει την έναρξη και λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης για το συγκεκριµένο σχολικό έτος, τα διδακτέα µαθήµατα, τα κριτήρια επιλογής και τον αριθµό των συµµετεχόντων µαθητών, τις
ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής
Εκπαίδευσης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια λειτουργίας
των Σχολικών Κέντρων. Προβλέπεται περαιτέρω ότι ο
αρµόδιος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ορίζει µε απόφασή του
που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος τις σχολικές µονάδες
όπου θα λειτουργήσουν τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης που αναφέρονται στην περίπτωση α
της παραγράφου 2.
Στην παράγραφο 4 προβλέπεται η εποπτεία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν
στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας
του ν. 4139/2013 από πενταµελή επιτροπή, στην οποία
µετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ένας (1) εκπρόσωπος
της οµάδας θεραπευτών και ο επιστηµονικός υπεύθυνος
της µονάδας απεξάρτησης. Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά
στην οργάνωση και λειτουργία των ανωτέρω τµηµάτων
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης προβλέπεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
αποφασίζει για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεµάτων
που αφορούν στον σχεδιασµό και την υλοποίηση της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Ειδικά
Καταστήµατα Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2, καθώς και στην κατ’ ιδίαν διδασκαλία
των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης, λαµβάνοντας υπόψιν του τη γνώµη των αρµοδίων φορέων.
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι τα Σχολικά Κέντρα Α-
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ντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου στελεχώνονται από
προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, λαµβάνοντας υπόψη την
κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης
και τα κριτήρια επιλογής, καθώς επίσης οι όροι σύναψης,
τροποποίησης και λύσης των συµβάσεων των ανωτέρω
εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να
προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου από
µόνιµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι συµπλήρωσης
του ωραρίου αυτού.
Στην παράγραφο 7 προβλέπεται ότι τα µαθητικά τµήµατα των εγκεκριµένων Οργανισµών θεραπείας του
ν. 4139/2013 είναι δυνατό να στελεχώνονται: α) από µονίµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς
πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι συµπλήρωσης του ωραρίου αυτού, β) από µόνιµους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση, και γ) από αναπληρωτές
και ωροµισθίους εκπαιδευτικούς. Η απασχόληση µονίµων και η πρόσληψη αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω µαθητικά τµήµατα λαµβάνει
χώρα κατόπιν συνέντευξης που διενεργεί η επιτροπή
που αναφέρεται στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, και αφού ληφθούν αιτιολογηµένα υπόψη τα κριτήρια επιλογής που θα ορίσει η απόφαση του Υπουργού
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων που αναφέρεται
στην παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου. Η διάθεση των
επιλεχθέντων µονίµων εκπαιδευτικών για να διδάξουν
προς συµπλήρωση ωραρίου στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013
γίνεται µε απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Η
ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους επιλεχθέντες µονίµους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
ν. 4139/2013 γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση για την
παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση καταβάλλεται
από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά οι ανωτέρω
εκπαιδευτικοί.
Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ότι η επιλογή µονίµων, προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για την διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης
λαµβάνει χώρα βάσει ειδικού αξιολογικού πίνακα που
καταρτίζεται από τον αρµόδιο Διευθυντή Περιφερειακής
Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια που προβλέπονται µε
απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.

Στην παράγραφο 9 προβλέπεται ότι µε απόφαση του
Διευθυντή Διεύθυνσης Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθµός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων
α΄ και γ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, σε
συνάρτηση προς τον αριθµό των µαθητών και τις διδακτικές τους ανάγκες. Σε περίπτωση που κατά την διάρκεια
λειτουργίας της σύµβασης ο αριθµός των µαθητών µειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται
στο πρόγραµµα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύµβασης.
Στην παράγραφο 10 προβλέπεται ότι η αµοιβή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα Σχολικά
Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, στα µαθητικά
τµήµατα που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών θεραπείας του ν. 4139/2013 και στο
πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων
στα καταστήµατα κράτησης ορίζεται σύµφωνα µε την
κοινή υπουργική απόφαση που έχει εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 4024/2011,
ως ισχύει.
Στην παράγραφο 11 προβλέπεται ότι η υπηρεσία των
ως άνω εκπαιδευτικών λαµβάνεται υπόψη ως διδακτική
προϋπηρεσία για την ένταξη στους οικείους πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Στην παράγραφο 12 προβλέπεται ότι η αµοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και 7, όταν βαρύνει τον
προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, προσδιορίζεται στο εγκεκριµένο τεχνικό δελτίο του
τελευταίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το µικτό ποσό
των εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως.
Στην παράγραφο 13 προβλέπονται οι καταργούµενες
διατάξεις.
Άρθρο 41
Οµαλή λειτουργία δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Με την προτεινόµενη διάταξη αποκαθίσταται η οµαλή
λειτουργία της σχολικής ζωής στην πρωτοβάθµια και
δευτεροβάθµια εκπαίδευση µε την αποποινικοποίηση
των µαθητικών κινητοποιήσεων. Η κατάργηση της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «περί οµαλής λειτουργίας των σχολείων», που κυρώθηκε µε το ν. 2811/2000
κρίνεται αναγκαία προκειµένου να προστατευθούν οι ανήλικοι από ιδιαίτερα ψυχοφθόρες διαδικασίες ενώπιον
της ποινικής δικαιοσύνης λόγω των δηµοκρατικών διεκδικήσεων τους.
Άλλωστε η τέλεση αξιοποίνων πράξεων στο χώρο του
σχολείου τιµωρείται από τις διατάξεις του ποινικού κώδικα που αφορούν τόσο τους µαθητές όσο και τους γονείς
ανήλικων µαθητών οι οποίοι παραλείπουν να τους εµποδίσουν από την τέλεση των αξιοποίνων πράξεων
Τέλος, η αναπλήρωση των χαµένων διδακτικών ωρών,
σε περίπτωση µαθητικών καταλήψεων καλύπτεται ήδη από τη ρύθµιση του ν. 4326/2015 ώστε να µην διασαλεύεται η οµαλή πορεία του εκπαιδευτικού έργου.
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Άρθρο 42
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού φορέων
µη τυπικής εκπαίδευσης
Η κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 14 του
άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193) κρίνεται σκόπιµο
και νόµιµο να ισχύσει από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017, προκειµένου να προστατευθεί η δικαιολογηµένη εµπιστοσύνη των διοικούµενων και συγκεκριµένα των εκπαιδευτών ενηλίκων και των µελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού
Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που έχουν για το τρέχον σχολικό έτος αποσπασθεί στα Επαγγελµατικά Λύκεια.
Άρθρο 43
Παράταση θητείας µελών ΕΠ.Ε.Σ.
Κρίνεται σκόπιµη η παράταση της θητείας των µελών
του Επιστηµονικού Εποπτικού Συµβουλίου (ΕΠ.Ε.Σ.) των
Πρότυπων και των Πειραµατικών Σχολείων, καθόσον ενόψει της ανασυγκρότησης του Δ.Σ. της Διοικούσας Επιτροπής Πρότυπων και Πειραµατικών Σχολείων
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που προέκυψε µετά από την παραίτηση του
Προέδρου της, καθυστέρησε η διαδικασία αντικατάστασής τους.
Άρθρο 44
Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος
και των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών
1. Με τις παραγράφους 1 και 2 αντιµετωπίζεται το ζήτηµα της λειτουργίας των Εφορευτικών Συµβουλίων
(Ε.Σ.) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) και
των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών, σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών τους. Συγκεκριµένα, συµπληρώνονται
οι διατάξεις της παρ. 2 περ. α΄ του άρθρου 2 και της παρ.
2 περ. α΄ του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141), µε τις
οποίες προβλέπεται ότι η θητεία των µελών των Εφορευτικών Συµβουλίων (Ε.Σ.) της Εθνικής Βιβλιοθήκης της
Ελλάδας (Ε.Β.Ε.) και των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών, είναι
τριετής. Τούτο καθίσταται αναγκαίο δεδοµένου ότι από
το σύνολο των αρµοδιοτήτων του Εφορευτικού Συµβουλίου, όπως περιγράφονται στα άρθρα 2 και 6 του
ν. 3149/2003 και ταυτόχρονα από το γεγονός ότι είναι το
ανώτατο όργανο της Ε.Β.Ε. και κάθε Δηµόσιας Βιβλιοθήκης, συνάγεται ότι σε περίπτωση έλλειψης συγκρότησής
του για οποιονδήποτε λόγο, εγείρονται σοβαρά ζητήµατα αναφορικά µε την εύρυθµη λειτουργία της Βιβλιοθήκης (π.χ. µείζονος σηµασίας οικονοµικά θέµατα αρµοδιότητας των Ε.Σ., έγκριση του προϋπολογισµού και του απολογισµού της Ε.Β.Ε. και των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών
από τα Ε.Σ., έγκαιρη χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα
Δηµοσίων Επενδύσεων, έγκριση πάσης φύσεως δαπανών κα). Χαρακτηριστικό παράδειγµα για τα προβλήµατα
που ανακύπτουν σε περίπτωση λήξης της θητείας των
Ε.Σ. και µη συγκρότησης νέων για µεγάλο χρονικό διάστηµα αποτελεί η µεγάλη καθυστέρηση συγκρότησης
αυτών των οποίων η θητεία έληξε µέχρι τον Απρίλιο του
2015, λόγω προκήρυξης των εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 και 20ής Σεπτεµβρίου 2015. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιτυγχάνεται η κατά το δυνατόν διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και εύρυθµης λειτουργίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και των

Δηµοσίων Βιβλιοθηκών οι οποίες διαδραµατίζουν εξέχοντα µορφωτικό, εκπαιδευτικό και πολιτιστικό ρόλο στις
περιοχές αρµοδιότητάς τους.
2. Με την παράγραφο 3 καταργούνται οι διατάξεις
των παραγράφων 1, 2,3 και 4 του άρθρου 18 του ν.
3687/2008 (Α΄159), µε τις οποίες: α) το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών µετονοµάστηκε σε Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης, β) προβλέφθηκε ότι όπου στο
άρθρο 9 του ν. 3149/2003 γίνεται αναφορά σε «Βιβλιοθήκες» νοείται, µε ανάλογη προσαρµογή της διατάξεως,
«Βιβλιοθήκες, Γενικά Αρχεία του Κράτους και Εκπαιδευτική Ραδιοτηλεόραση», γ) προστέθηκε στη παρ. 1 του
άρθρου 9 του ν. 3149/2003 (Α΄141) περίπτωση στ΄ στην
οποία ορίζεται ότι το Γενικό Συµβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης «Εποπτεύει, συντονίζει και εξειδικεύει ζητήµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και των υπ' αυτών εποπτευοµένων υπηρεσιών» και δ) ρυθµίστηκε ότι: «Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων καθορίζονται οι αποδοχές του Προέδρου του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής
Ραδιοτηλεόρασης. Για την αποζηµίωση των λοιπών µελών και του γραµµατέως του Συµβουλίου αυτού εφαρµόζονται οι ισχύουσες γενικές διατάξεις.» Τούτο καθίσταται αναγκαίο για τους εξής λόγους: Σύµφωνα µε τη παρ.
2α του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 η Εθνική Βιβλιοθήκη
της Ελλάδας (Ε.Β.Ε.) διοικείται από το Εφορευτικό Συµβούλιο (Ε.Σ.) και από τον Γενικό Διευθυντή. Το Ε.Σ. είναι
επταµελές, ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εθνικής
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και αποτελείται από έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, έναν εκπρόσωπο των εργαζοµένων
και πέντε πρόσωπα αναγνωρισµένου κύρους µε σηµαντικό έργο στους τοµείς του πολιτισµού, των επιστηµών ή
της παραγωγής. Αντίστοιχα, οι Δηµόσιες Βιβλιοθήκες είναι Ν.Π.Δ.Δ. που διοικούνται από τα Εφορευτικά Συµβούλια και τον Προϊστάµενο ή τον Διευθυντή, σε περίπτωση που πρόκειται για Κεντρική Δηµόσια Βιβλιοθήκη.
Τα Εφορευτικά Συµβούλια είναι πενταµελή συλλογικά
όργανα µε τριετή θητεία που ορίζονται µε Απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων και
προέρχονται από το χώρο του πολιτισµού, της εκπαίδευσης, της αυτοδιοίκησης, της εκκλησίας, της επιστήµης ή
της παραγωγής.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1946/1991 (Α΄69/τ.
Α΄1991) τα Γ.Α.Κ. αποτελούν αυτοτελή δηµόσια υπηρεσία, που υπάγεται απευθείας στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Στην υπηρεσία των Γ.Α.Κ.
λειτουργεί συλλογικό όργανο µε τριετή θητεία και ευρείες αρµοδιότητες (άρθρο 36 του ν. 1946/1991) υπό τον
τίτλο «Εφορεία των Γενικών Αρχείων του Κράτους» το
οποίο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η σύνθεση της Εφορείας είναι εννεαµελής και αποτελείται από 8 µέλη, τα οποία έχουν αποδεδειγµένα ασχοληθεί µε θέµατα αρχείων και έχουν δηµοσιεύσει αρχειακές έρευνες και µελέτες ή έρευνες και µελέτες της µεσαιωνικής και νεότερης
ελληνικής ιστορίας και από τον προϊστάµενο της αρµόδιας για τα Γ.Α.Κ. υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευµάτων.
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Για όλα τα προαναφερόµενα συλλογικά όργανα δεν
προβλέπονται κανενός είδους πρόσθετες αποδοχές ή αµοιβές πέραν αυτών που ισχύουν γενικά για τις αµοιβές
συλλογικών οργάνων (άρθρο 21 του ν. 4024/27.11.2011,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Επιπρόσθετα η κατάργηση της σχετικής διάταξης που προβλέπει αποδοχές
για τον Πρόεδρο του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών,
Γενικών Αρχείων του Κράτους και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης επιβάλλεται και για δηµοσιονοµικούς λόγους. Επιπλέον από συστάσεώς του το Γενικό Συµβούλιο
Βιβλιοθηκών είχε και εξακολουθεί να έχει ως κύριο σκοπό την επεξεργασία και πρόταση σχεδίων ενιαίων δράσεων των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας. Δηλαδή
πρόκειται για ένα συλλογικό όργανο µε γνωµοδοτικό κυρίως χαρακτήρα και υπεύθυνο για την υποβολή προτάσεων στρατηγικού σχεδιασµού, όσο αφορά στη λειτουργία
των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών της χώρας . Για αυτό το λόγο εξάλλου τα µέλη του, κατά νόµο, προέρχονται από
τον χώρο της βιβλιοθηκονοµίας, της επιστήµης της πληροφόρησης, της πληροφορικής, των κοινωνικών επιστηµών, του πολιτισµού, της εκπαίδευσης ή της παραγωγής
και µπορεί να είναι είτε ιδιώτες είτε δηµόσιοι λειτουργοί
είτε και υπάλληλοι του δηµοσίου είτε του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.
Από τη φύση του λοιπόν αλλά και για λόγους που ανάγονται στη λειτουργία του δεν είναι δυνατόν το Γενικό
Συµβούλιο Βιβλιοθηκών, Γενικών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης να «εποπτεύει, συντονίζει και εξειδικεύει ζητήµατα οργάνωσης, διοίκησης και λειτουργίας των Διευθύνσεων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων, της Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης και των υπ’ αυτών εποπτευόµενων υπηρεσιών», δεδοµένου ότι η Διεύθυνση Βιβλιοθηκών Αρχείων και Εκπαιδευτικής Ραδιοτηλεόρασης εντάσσεται στη διοικητική δοµή του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων και υπάγεται
οργανικά στη Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναµικού
(άρθρο 18 παρ. 2γ του π.δ. 114/2014, (Α΄181). Όπως
προεκτέθηκε, στα Γ.Α.Κ λειτουργεί ήδη συλλογικό όργανο µε τριετή θητεία και ευρείες αρµοδιότητες (άρθρο 36
του ν. 1946/1991) υπό τον τίτλο «Εφορεία των Γενικών
Αρχείων του Κράτους». Μεταξύ των αρµοδιοτήτων του
οργάνου είναι η χορήγηση ή µη, αδειών µελέτης, µεταγραφής, φωτογράφησης κ.λπ. αρχείων και αρχειακού υλικού, που βρίσκονται στα Γ.Α.Κ. και στα πάσης φύσεως
και µορφής λοιπά αρχεία της χώρας, η µελέτη των γενικότερων επιστηµονικών κατευθύνσεων των Γ.Α.Κ., ο καθορισµός των βασικών αξόνων πολιτικής τους, η παροχή
οδηγιών για τον τρόπο επιλογής, ταξινόµησης και καταγραφής των υπηρεσιακών αρχείων, που έχουν ιστορικό
ενδιαφέρον, η γνωµοδότηση για την ίδρυση νέων αρχειακών υπηρεσιών και για το επιστηµονικό έργο του προσωπικού των Γ.Α.Κ., η γνωµοδότηση για τις αποσπάσεις
προσωπικού στα Γ.Α.Κ. και γενικά για κάθε θέµα για το
οποίο ζητείται η γνώµη της από τον Υπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευµάτων. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η συνύπαρξη δύο συλλογικών οργάνων, µε γνωµοδοτικές και στρατηγικού χαρακτήρα αρµοδιότητες δεν εξυπηρετεί κανένα σκοπό, αντιθέτως περιπλέκει τη διοικητική διάρθρωση και δηµιουργεί σύγχυση και αλληλοεπικάλυψη αρµοδιοτήτων. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιτυγχάνεται µείωση του δηµοσιονοµικού κόστους αναφορικά µε τις αποδοχές του Προέδρου του Γενικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών. Επιπρόσθετα επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων τόσο του Γε-

νικού Συµβουλίου Βιβλιοθηκών όσο και της Εφορείας
των Γενικών Αρχείων του Κράτους αλλά και της αρµόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευµάτων, καθώς και η απλούστευση διοικητικών
διαδικασιών.
3. Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η διάταξη της
παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) κατά το
µέρος που αφορά στη σύνθεση της επιτροπής µε αντικείµενο την απογραφή όλων των κινητών και ακινήτων που
κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση
και διαχείριση των οικείων Δήµων. Ειδικότερα στην προαναφερόµενη διάταξη προβλέπεται η επιτροπή απογραφής να αποτελείται από δύο (2) Υπαλλήλους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων και από έναν υπάλληλο ανά Δήµο στη γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη του Οργανισµού. Η αντικατάσταση
της εν λόγω διάταξης καθίσταται αναγκαία διότι η συµµετοχή δύο υπαλλήλων του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευµάτων στην εν λόγω επιτροπή επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε τα έξοδα µετακίνησής τους (έξοδα µετάβασης, επιστροφής, διανυκτέρευσης και ηµερήσιας αποζηµίωσης) στις κατά τόπους Βιβλιοθήκες του Οργανισµού, οι οποίες ανέρχονται σε είκοσι οχτώ (28), η πλειοψηφία των οποίων εδρεύουν σε
αποµακρυσµένες ή και νησιωτικές περιοχές απέχοντας
σηµαντικά µεταξύ τους και συγκεκριµένα : Βλαχιώτη Λακωνίας, Βασιλάκι Ηλείας, Αγρίνιο, Άµφισσα, Τρίκαλα,
Καρδίτσα, Στυλίδα Φθιώτιδας, Κόνιτσα, Μέτσοβο Ιωαννίνων, Γρεβενά, Βελβεντό Κοζάνης, Αλεξάνδρεια Ηµαθίας, Πεντάπολη Σερρών, Καλλικράτεια Χαλκιδικής, Σοχός Θεσσαλονίκης, Μύκη Ξάνθης, Ξυλαγανή Ροδόπης,
Φέρες Έβρου, Ερυθρές Αττικής, Λαύριο, Ελευσίνα, ν. Ερυθραία, Κύθηρα, Ερµούπολη Σύρου, Χώρα Νάξου, Σάµος, Πέραµα Ρεθύµνου, Πύργος Ηρακλείου Κρήτης. Συνεπώς οι υπάλληλοι του ΥΠ.Π.Ε.Θ., µε την ισχύουσα
ρύθµιση της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014, θα
ήταν υποχρεωµένοι να µεταβούν σε όλες τις παραπάνω
περιοχές. Επίσης δεν είναι γνωστή η κατάσταση των βιβλιοθηκών και δεν υπάρχει υπεύθυνος για να συνεργαστεί µε την επιτροπή, καθώς το προσωπικό βρισκόταν από το έτος 2010 µέχρι την κατάργηση του Οργανισµού
σε επίσχεση εργασίας, η δε θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού είχε ήδη λήξει από το έτος
2012 και θα είναι δύσκολη ακόµη και η πρόσβαση στις βιβλιοθήκες. Συνεπώς δεν είναι δυνατόν να υπολογιστούν
εκ των προτέρων και οι ηµέρες που θα χρειαστεί να διαµείνουν σε κάθε περιοχή οι υπάλληλοι ώστε να ολοκληρώσουν την απογραφή της κάθε βιβλιοθήκης. Επιπλέον,
το σύνολο των ηµερών εκτός έδρας για κάθε υπάλληλο
του ΥΠ.Π.Ε.Θ ενδέχεται να ξεπεράσει το επιτρεπόµενο
σύµφωνα µε την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40) ανώτατο όριο των εξήντα (60) κατ’ έτος. Επισηµαίνεται δε ότι η αποµάκρυνση δύο υπαλλήλων του
ΥΠ.Π.Ε.Θ. από τα καθήκοντά τους για χρονικό διάστηµα
που µπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) µήνες θα διαταράξει πιθανώς την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας τους.
Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιτυγχάνεται η αποτελεσµατικότερη και ταχύτερη απογραφή των περιουσιακών
στοιχείων του ΟΠΕΒ µε το µικρότερο δυνατό δηµοσιονοµικό κόστος, καθώς ορίζεται σαφώς ότι δεν καταβάλλεται αποζηµίωση στα µέλη τους εκτός των οδοιπορικών
τους και επιπλέον διότι: α) Δηµόσιες Βιβλιοθήκες, Γενικά
Αρχεία του Κράτους, περιφερειακές υπηρεσίες ή σχολι-
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κές µονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων υπάρχουν πλησίον όλων των παραρτηµάτων του ΟΠΕΒ, β) το προσωπικό των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών και Γενικών Αρχείων του Κράτους έχει την απαραίτητη γνώση και εµπειρία για την απογραφή βιβλιακού υλικού και εξοπλισµού των Παιδικών και Εφηβικών
Βιβλιοθηκών, γ) η επιβάρυνση για τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
είναι σχεδόν αµελητέα αφού οι υπάλληλοι που θα συµµετέχουν στις επιτροπές δεν θα µετακινηθούν εκτός έδρας ούτε θα καταβληθούν έξοδα διανυκτέρευσης και ηµερήσια αποζηµίωση και δ) η διαδικασία απογραφής θα
ολοκληρωθεί ταχύτερα.
Άρθρο 45
Ακύρωση επιστροφής µισθών
επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών
Στο εν λόγω άρθρο ρυθµίζεται εν δικαίω το θέµα των
αµοιβών των εκπαιδευτικών των ΕΠΑΛ που είχαν τεθεί
σε διαθεσιµότητα και επαναπροσλήφθηκαν.
Άρθρο 46
Συµβάσεις για προγράµµατα και έργα που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από ιδίους πόρους

Ήδη από το 1997 (παρ. 8 του άρθρου 6 του
ν. 2527/97) το προσωπικό των εργαζοµένων σε ερευνητικά προγράµµατα είχε εξαιρεθεί από τους περιορισµούς
που ίσχυαν για τους υπόλοιπους φορείς του Δηµοσίου
ως προς τη σύναψη ή ανανέωση σύµβασης έργου. Το καθεστώς της εξαίρεσης επεκτάθηκε και περιέλαβε τους
φορείς της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998,
(Α΄136), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Έτσι, Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα, τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας
και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι., η Ακαδηµία Αθηνών, η Ανεξάρτητη Αρχή για τη Διασφάλιση και Πιστοποίηση της ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση
(Α.Δ.Ι.Π.), ο Εθνικός Οργανισµός Πιστοποίησης Προσόντων
και
Επαγγελµατικού
Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.ΕΠ), το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
(Ι.Ε.Π.), τα ερευνητικά κέντρα και ινστιτούτα, συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Γενικής Γραµµατείας Έρευνας
και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Ίδρυµα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), το Ίδρυµα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης
(ΙΝΕΔΙΒΙΜ), το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και
Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.), Το Ίδρυµα Ποιµαντικής Επιµόρφωσης της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών
(Ι.Π.Ε.) και το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και οι τεχνολογικοί φορείς της Γενικής Γραµµατείας
Έρευνας και Τεχνολογίας, προκειµένου να διευκολυνθούν στην εκπλήρωση των στόχων που επιτελούν, δεν
διέπονται από όλο το φάσµα των περιορισµών των λοιπών φορέων του δηµοσίου ως προς τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης έργου µε το προσωπικό τους.
Είναι προφανές ότι ο δικαιολογητικός λόγος του περιορισµού της δικαιοπρακτικής βούλησης των φορέων
του δηµοσίου ήταν η προστασία του δηµόσιου χρήµατος,
λόγος που δεν υφίσταται όταν σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου ή σύµβαση µίσθωσης έργου
εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικών και αναπτυξιακών

συµβολαίων στα οποία η µισθοδοσία δεν επιβαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισµό (βλ. άρθρο 37 του ν. 3986/2011)
ή χρηµατοδοτούνται µέσω των Ειδικών Λογαριασµών
των Α.Ε.Ι. ή εξ ολοκλήρου από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια (άρθρο ένατο, παρ. 20β του
ν. 4057/2012).
Προκειµένου να αποφευχθεί κάθε είδους αµφισβήτηση ως προς την έκταση αυτού του καθεστώτος της εξαιρετικής µεταχείρισης των φορέων της παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, κρίνεται αναγκαία η τροποποίηση της διάταξης της παρ. 23 του άρθρου 2 του
ν. 2621/1998, ώστε να δίνεται η δυνατότητα σύναψης
σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
έργου ή οποιασδήποτε άλλης µορφής σε προγράµµατα ή
έργα που χρηµατοδοτούνται από «ίδιους πόρους» των
φορέων, όπως αυτοί περιγράφονται στην παρ. 1β του άρθρου 20 του ν. 4310/2014.

Άρθρο 47
Με τις ρυθµίσεις του παρόντος άρθρου παρέχεται η
δυνατότητα, καλύτερης οργάνωσης και λειτουργίας του
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, µε απώτερο σκοπό
και στόχο την αυτονόµησή του. Με τις επιµέρους διατάξεις καταλείπεται στη Διοίκηση του Ε.Α.Π., µε την πρόβλεψη ειδικής και ορισµένης νοµοθετικής εξουσιοδότησης, η αποφασιστική αρµοδιότητα χωρίς την έγκριση του
εποπτεύοντος Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, για θέµατα που αφορούν την ανάπτυξη του,
τον τρόπο και τη διαδικασία καθορισµού των εισακτέων
φοιτητών, τη διαδικασία καθορισµού των εισακτέων, και
τη συµµετοχή των επιµέρους διοικητικών µονάδων (Κοσµητόρων, Διευθυντών Προγραµµάτων Σπουδών κ.λπ.)
στα υπερκείµενα αντίστοιχα όργανα (Διοικούσα Επιτροπή, Κοσµητεία).
Οι προτεινόµενες νοµοθετικές ρυθµίσεις, είναι προσαρµοσµένες στην ιδιαιτερότητα της οργάνωσης και
λειτουργίας του Ε.Α.Π., σε σχέση µε τα υπόλοιπα «παραδοσιακά» Α.Ε.Ι. της Χώρας, µε αυτές δε αξιοποιείται η
µέχρι σήµερα κτηθείσα εµπειρία από τη λειτουργία του.
Ειδικότερα :
1.α. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται η παράγραφος 2 του
άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266/) όπως ισχύει, µε την
τροποποίηση δε αυτή, χορηγείται η δυνατότητα στη Σύγκλητο του Ε.Α.Π. (και µέχρι τη συγκρότησή της στη Διοικούσα Επιτροπή του Ιδρύµατος) για την κατά το δυνατόν µεγαλύτερη και αρτιότερη ανάπτυξη του Ε.Α.Π., να
ιδρύει παραρτήµατα και κέντρα σπουδών στο εξωτερικό
ή στο εσωτερικό. Με την ίδρυση των κέντρων σπουδών,
επιτυγχάνεται η καλύτερη οργάνωση των σπουδών και
της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
β. Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του προτεινόµενου άρθρου, τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 1
του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει, και χορηγείται η
δυνατότητα της υλοποίησης προγραµµάτων σπουδών
δια βίου µάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και µε
άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
2. Με την παράγραφο 2 του προτεινόµενου άρθρου,
τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997
(Α΄ 266), όπως ισχύει, και ορίζεται ο τρόπος συγκρότησης της Επιτροπής Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΣ).
3. Με την παράγραφο 3 του προτεινόµενου άρθρου,
τροποποιείται το εδάφιο α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3 του
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ν. 2552/1997 (Α΄ 266) και χορηγείται η δυνατότητα
στους Διευθυντές του Προγράµµατος Σπουδών που είναι µέλη Δ.Ε.Π. άλλων (εκτός του Ε.Α.Π.) Α.Ε.Ι. , της
συµµετοχής τους στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας.
4.α. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προτεινόµενου άρθρου σύµφωνα µε το οποίο στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266)
όπως ισχύει, αντικαθίστανται η λέξη «τριάντα» µε τη λέξη «είκοσι» και ο εντός παρενθέσεως αριθµός «(30)» µε
τον αριθµό «(20)», τροποποιείται ο εβδοµαδιαίος χρόνος
παροχής των υπηρεσιών των µελών Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π.,
στο Ίδρυµα, λόγω της ιδιαιτερότητας της εκπαιδευτικής
διαδικασίας του Ε.Α.Π. και της παροχής εκπαιδευτικού
έργου από τα µέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π., σε εβδοµαδιαία
βάση και εκτός του Ιδρύµατος.
β) Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται η παρ. 10 του άρθρου
4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) και στο πρώτο εδάφιο µετά
το κόµµα στη λέξη «έργου,» προστίθεται φράση «ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».
Με την τροποποίηση αυτή δίνεται η δυνατότητα της σύναψης εκτός των συµβάσεων ανάθεσης έργου και συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου,
µε τα µέλη του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) ή τις άλλες περιγραφόµενες στην ίδια παράγραφο κατηγορίες διδακτικού προσωπικού, για δηµοσιονοµικούς λόγους αλλά και για λόγους που ανάγονται
στην καλύτερη αξιοποίηση των ίδιων πόρων του Ε.Α.Π..
γ) Με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 4 του προτεινόµενου άρθρου µε το οποίο τροποποιείται η παρ. 10 του
άρθρου 4 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) και στο πέµπτο εδάφιο µετά τη λέξη «γίνεται», η φράση «σε ποσοστό 85%
από τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα
Β» αντικαθίσταται ως εξής : « µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων µελών Σ.Ε.Π., καθώς και άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών», δίνεται η δυνατότητα στη
Διοίκηση του Ε.ΑΠ. , να αποφασίζει το ποσοστό των πινάκων κατάταξης των επιλεγέντων µελών του Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.), καθώς και
να ορίζει και άλλα πέραν των αναφεροµένων στην ίδια
παράγραφο κριτήρια για την επιλογή του Διδακτικού
Προσωπικού του Ε.Α.Π. .
5α. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του προτεινόµενου άρθρου, σύµφωνα µε το οποίο αντικαθίσταται το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει, χορηγείται η δυνατότητα στη Σύγκλητο του Ε.Α.Π. µε απόφασή της η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, να καθορίσει κατά ακαδηµαϊκό έτος το συνολικό αριθµό των
παρεχόµενων θέσεων για φοιτητές προπτυχιακού και
µεταπτυχιακού επιπέδου.
β) Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του προτεινόµενου άρθρου τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) όπως ισχύει , και προστίθεται
εδάφιο γ΄ σύµφωνα µε το οποίο, µε απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να τροποποιείται ή και να καταργείται ο
τρόπος επιλογής των εισακτέων στο Ε.Α.Π. και να ορίζεται και άλλος, πέραν της κλήρωσης τρόπος εισαγωγής
των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών στο
Ε.Α.Π..

γ) Με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του προτεινόµενου άρθρου, µε το οποίο τροποποιείται η παρ. 8 του
άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) ρυθµίζονται θέµατα
συγκρότησης και λειτουργίας της Οµάδας Διδακτικού
Προσωπικού (Ο.Δ.Π.).
δ) Με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του προτεινόµενου άρθρου µε το οποίο τροποποιείται η παρ. 11
του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266), όπως ισχύει,
χορηγείται η δυνατότητα της αναγνώρισης και κατοχύρωσης θεµατικών ενοτήτων στους φοιτητές που επανεγγράφονται στο Ε.Α.Π..
6α. Με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του προτεινόµενου άρθρου, µε το οποίο τροποποιείται η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) δίνεται η δυνατότητα της συµµετοχής, χωρίς δικαίωµα ψήφου, στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής των
Κοσµητόρων. Με τη συµµετοχή αυτή, διασφαλίζεται η άµεση και συνεχής ενηµέρωση των Κοσµητόρων σε όλα
τα θέµατα που αφορούν τη λειτουργία του Ε.Α.Π., ενώ
παράλληλα αποτελεί ένα σηµαντικό βήµα για την αυτονόµηση του Ε.Α.Π..
β) Με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του προτεινόµενου άρθρου µε το οποίο στην παρ. 3 του άρθρου
10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266) προστίθεται περίπτωση (iv)
σύµφωνα µε την οποία, τίθεται ως προϋπόθεση της ολοκλήρωσης των διαδικασιών αυτονόµησης του Ε.Α.Π. η
έκδοση της απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων του προβλεπόµενου από τη διάταξη
της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισµού του Ε.Α.Π.. η ύπαρξη δηλαδή του
απαραίτητου κανονιστικού κειµένου για την οργάνωση
και λειτουργία του Ε.Α.Π..
γ) Με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 6 του προτεινόµενου άρθρου, µε το οποίο αντικαθίσταται το εδάφιο
β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266)
θεσµοθετούνται τρεις (3) θέσεις Αντιπροέδρων για την
υποβοήθηση του έργου του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής και ρυθµίζονται σχετικά µε τις θέσεις αυτές θέµατα.
δ) Με το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 6 του προτεινόµενου άρθρου, µε το οποίο αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997
(Α΄ 266), όπως ισχύει, χορηγείται η δυνατότητα στη Σύγκλητο να διορίζει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού
Λογαριασµού του Ε.Α.Π..
ε) Με το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 6 του προτεινόµενου άρθρου µε το οποίο τροποποιείται το πρώτο
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄
266) αυξάνεται ο χρόνος απόσπασης των υπαλλήλων
που επιθυµούν να εργασθούν στο Ε.Α.Π..
στ) Με το έκτο εδάφιο της παραγράφου 7 του προτεινόµενου άρθρου µε το οποίο τροποποιείται το τελευταίο
εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α΄
266) επεκτείνεται ο χρόνος απόσπασης των ίδιων υπαλλήλων.
7. Με την παράγραφο 7 του προτεινόµενου άρθρου µε
το οποίο αντικαθίστανται οι διατάξεις των εδαφίων γ΄
και δ΄ της παρ. 8 του άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (Α΄
156), προβλέπεται η κάλυψη των δαπανών λειτουργίας
και των εξόδων λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής
και της διαχείρισης του Ε.Α.Π., η οποία θα γίνεται µόνο
από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π..
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Άρθρο 48
Με την προτεινόµενη ρύθµιση αντιµετωπίζονται ελλείψεις και ασάφειες που δηµιουργούνται όσον αφορά την
εφαρµοστέα νοµοθεσία για εκκρεµείς – λόγω αναστολής προσλήψεων – διορισµούς σε θέσεις µελών
Ε.Ε.ΔΙ.Π. Ι, Ε.Ε.ΔΙ.Π. ΙΙ, Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και
Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι., δεδοµένου ότι ο διορισµός στις θέσεις
των νέων κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. που ορίζει το άρθρο 29 του ν. 4009/2011 απαιτεί διαφορετική
διαδικασία και προσόντα και ορίζει στις θέσεις αυτές
διαφορετικά καθήκοντα.
Άρθρο 49
Με την προτεινόµενη διάταξη, τροποποιείται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α' 86), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τη διάταξη του άρθρου
24 του ν. 2721/1999 (Α΄112 ), καθώς και η διάταξη του
τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 26 του π.δ.
160/2008 (Α΄ 220), που αφορά την προβλεπόµενη συνέπεια της θέσης σε αργία µέλους Δ.Ε.Π. των Ανωτάτων
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων, σε περίπτωση έκδοσης σε βάρος του καταδικαστικής απόφασης ποινικού Δικαστηρίου. Ειδικότερα, µε την προτεινόµενη διάταξη από τα περιοριστικώς οριζόµενα ποινικά αδικήµατα, απαλείφονται
αυτά που αφορούν τα αδικήµατα της ψευδορκίας, της
ψευδούς καταµήνυσης, της συκοφαντικής δυσφήµισης
και των εγκληµάτων των σχετικών µε την υπηρεσία.
Σύµφωνα µε τις ερµηνευτικές παραδοχές για µέτρο
της θέσης σε αργία, γίνεται δεκτό ότι η θέση του µέλους
Δ.Ε.Π. σε κατάσταση αργίας αποτελεί διοικητικό µέτρο
προσωρινού και επείγοντος χαρακτήρα, που αποσκοπεί
στην άµεση αποµάκρυνσή του από την υπηρεσία, αν λόγοι υπηρεσιακοί ή δηµοσίου συµφέροντος το επιβάλλουν (πρβλ. ΣτΕ 15/2003, 1566/2001 κ.ά.) ενώ όπως γίνεται δεκτό από τη νοµολογία, οι διοικητικές πράξεις οι
οποίες αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση δηµοσίων υπαλλήλων, περιλαµβανοµένων και των πράξεων
περί θέσεώς τους σε αργία, συνδέονται στενά µε την οµαλή λειτουργία της δηµόσιας υπηρεσίας. Παράλληλα από τη µέχρι σήµερα εφαρµογή της διάταξης έχει προκύψει ότι σε πολλές περιπτώσεις η συµπερίληψη στα αδικήµατα αυτά των προαναφεροµένων, οδήγησε στην επιβολή του ως άνω διοικητικού µέτρου, για λόγους που
δεν σχετίζονται µε την άσκηση των καθηκόντων των µελών Δ.Ε.Π. ενώ σε κάποιες από αυτές χρησιµοποιήθηκε
ως µέσο για την υπηρεσιακή και προσωπική εξόντωση
πανεπιστηµιακών δασκάλων, κατά την άσκηση του ακαδηµαϊκού τους έργου. Τέλος πρέπει να επισηµανθεί ότι η
εφαρµογή της διάταξης στις περιπτώσεις αυτές δεν συνδεόταν µε την οµαλή λειτουργία της υπηρεσίας, µε την
έννοια που θέλησε ο νοµοθέτης κατά την θέσπισή της.
Άρθρο 50
Οι υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης,
καθώς και γενικότερα η απαιτούµενη για τη λειτουργία
των Πανεπιστηµίων, παροχή υπηρεσιών είναι σηµαντικές
για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία του Πανεπιστηµίου. Οι υπηρεσίες αυτές καλύπτονται µε δαπάνες του τακτικού προϋπολογισµού, και απορροφούν σηµαντικό µέρος των συνολικών πόρων των Πανεπιστη-

µίων , ανατίθενται δε σε δραστηριοποιούµενα αντίστοιχα µε την παροχή υπηρεσιών νοµικά (εταιρείες) ή φυσικά (εργολάβους) πρόσωπα, έπειτα από την τήρηση της
προβλεπόµενης από τις κείµενες διατάξεις διαγωνιστικής διαδικασίας. Η διαδικασία αυτή της ανάθεσης της
κατά περίπτωση παροχής υπηρεσιών σε ένα νοµικό πρόσωπο για ένα ορισµένο χρονικό διάστηµα, αντί της απευθείας πρόσληψης µε σύµβαση εργασίας ενός συγκεκριµένου αριθµού εργαζοµένων επιφορτισµένων µε την κατά περίπτωση (καθαριότητα, φύλαξη, συντήρηση κ.λπ.)
παροχή υπηρεσιών αποβαίνει σε βάρος της δαπανών
των Ιδρυµάτων.
Ειδικότερα, η µέχρι σήµερα κτηθείσα εµπειρία έχει αποδείξει ότι το σύστηµα της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών (εργολαβιών) για κάθε µονάδα εργασίας κοστίζει
τουλάχιστον 30% περισσότερο στα Ιδρύµατα, λόγω της
επιβάρυνσης των συµβάσεων µε τα ποσά που αντιστοιχούν στο ποσοστό του εργολαβικού κέρδους, των τραπεζικών εγγυήσεων και του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.).
Παράλληλα οι διενεργούµενες διαγωνιστικές διαδικασίες σε πλείστες όσες περιπτώσεις καθίστανται άγονες,
ενώ στις περισσότερες λόγω της προσφυγής στη Δικαιοσύνη των συµµετεχόντων σε αυτές (σε πολλές περιπτώσεις εντελώς καταχρηστικά και χωρίς νοµικό ή ουσιαστικό έρεισµα), οδηγεί τα Ιδρύµατα, σε πλήρη αδυναµία παροχής βασικών υπηρεσιών υγιεινής και ασφάλειας στους
φοιτητές και τους εργαζόµενους.
Δεν µπορεί δε να παραγνωρισθεί το γεγονός ότι το νοµικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργούν οι εργολαβικές αναθέσεις (outsourcing) συνιστώντας µια ευέλικτη µορφή απασχόλησης εργατικού δυναµικού χαµηλού κόστους,
παρουσιάζει νοµοθετικά κενά που ενισχύουν τους όρους
της εργασιακής ανασφάλειας και της κοινωνικής αβεβαιότητας. Παράλληλα αναδεικνύεται και η πλευρά εκείνη
της παράνοµης ευελιξίας, φαινόµενο µε ιδιαίτερη, άλλωστε, ανάπτυξη στην ελληνική αγορά εργασίας, που αφορά στην παραβίαση διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, που ωστόσο, ειδικά στην περίπτωση
των εργαζοµένων στον καθαρισµό λαµβάνει εκρηκτικές
διαστάσεις. Παραβιάσεις απέναντι στην καταβολή των
νόµιµων αποδοχών, στα ωράρια εργασίας, στο πεδίο της
κοινωνικής ασφάλισης, στα θέµατα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, στις συνδικαλιστικές ελευθερίες,
βλαπτικές µεταβολές στους όρους εργασίας, ποικίλες
µορφές πιέσεων, βρίσκονται συνεχώς στο επίκεντρο. Είναι επίσης αποκαλυπτική η ποικιλία µεθόδων που χρησιµοποιείται για την επίτευξη της καταστρατήγησης των
εργασιακών δικαιωµάτων, καθώς και των πρακτικών παραπλάνησης των ελεγκτών της επιθεώρησης εργασίας,
ενώ ιδιαίτερα έντονες είναι οι παραβιάσεις που υφίστανται οι αλλοδαποί εργαζόµενοι, όντας περισσότερο ευάλωτοι και ανασφαλείς σε συνδυασµό και µε την ελλιπή
γνώση της ελληνικής γλώσσας αναφορικά µε τους όρους εργασίας που καλούνται να συνάψουν. Τα φαινόµενα αυτά αναδεικνύουν παράλληλα και την ανάπτυξη
πολλαπλών ταχυτήτων εργαζοµένων στους χώρους του
ιδιωτικού και δηµόσιου τοµέα, όπου εκχωρείται ένα µέρος της λειτουργικής δραστηριότητας των Πανεπιστηµίων και των Τ.Ε.Ι. µε περιεχόµενο εργασίας όχι απλώς
υποδεέστερο, αλλά και µε συνθήκες που υπολείπονται
από τα νόµιµα ισχύοντα για τους εργαζόµενους της δεύτερης αυτής ταχύτητας που µετατρέπονται εν τέλει σε
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προσωπικό τρίτης και τέταρτης κατηγορίας (βλ. µελέτη
του Ινστιτούτου Εργασίας των ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ- Ιανουάριου
2009).
Έτσι µε την προτεινόµενη νοµοθετική ρύθµιση επιτρέπεται στα Ιδρύµατα, να µεταφέρουν στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας (νοµικό πρόσωπο
ειδικού σκοπού µε πλήρη έλεγχο από την Σύγκλητο του
κάθε Ιδρύµατος) συγκεκριµένους και κοστολογηµένους
πόρους του Τακτικού Προϋπολογισµού για τις δαπάνες
καθαριότητας, συντήρησης, φύλαξης και γενικότερα για
τις δαπάνες που αφορούν παροχή υπηρεσιών. Η µεταφορά των πόρων δύναται να συνοδεύεται από προγραµµατική σύµβαση στην οποία θα αναφέρονται ρητώς το έργο
που ανατίθεται, οι υποχρεώσεις της Εταιρείας και τα επιµέρους παραδοτέα. Οι Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας θα χρησιµοποιούν αυτούς τους πόρους αποκλειστικά για τη σύναψη συµβάσεων ορισµένου
χρόνου µε το προσωπικό που θα παρέχει τις υπηρεσίες
του στην καθαριότητα τη φύλαξη και τη συντήρηση των
εγκαταστάσεων των Ιδρυµάτων µε βάση την κείµενη νοµοθεσία. Τέλος για τη διαχείριση των πόρων αυτών οι Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας των Ιδρυµάτων θα υποβάλλουν ετήσια έκθεση πεπραγµένων
την οποία θα εγκρίνει τη Σύγκλητος.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Το άρθρο 51 εξασφαλίζει την έγκαιρη προµήθεια καυσίµων από το Λιµενικό Σώµα – Ελληνική Ακτοφυλακή και
τους Πλοηγικούς Σταθµούς, µέχρι την ολοκλήρωση της
µεταρρύθµισης του δικαίου σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
Το άρθρο 52 είναι αναγκαίο, προκειµένου η Διοίκηση
να συµµορφωθεί µε την υπ' αριθµ. 717/2015 του Συµβουλίου της Επικρατείας, µε την οποία κρίθηκε ότι η διάταξη
του άρθρου δέκατου ένατου παρ. 2 περίπτωση Ε΄ του
ν. 2971/2001, κατά το µέρος που ορίζει ότι ο καθορισµός
χρήσεων γης, καθώς και ορίων και περιορισµών δόµησης, δηλ. ρυθµίσεων πολεοδοµικού χαρακτήρα, εντός
των οριοθετηµένων χερσαίων ζωνών λιµένων γίνεται µε
απόφαση της ΕΣΑΛ, αντίκειται στο άρθρο 43 παρ. 2 του
Συντάγµατος. Με την προτεινόµενη ρύθµιση τα προαναφερόµενα ζητήµατα ρυθµίζονται πλέον µε την έκδοση
προεδρικού διατάγµατος.
Το άρθρο 53 διασφαλίζει την απρόσκοπτη λειτουργία
του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης για το έτος 2016.
Ειδικότερα, ορίζεται ότι τα εκπαιδευτικά επιδόµατα των
ναυτικών που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης
των επιδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
προγραµµάτων ανέργων ναυτικών κατά το χρονικό διάστηµα 2008-2011 θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες.
Προκειµένου για τα άρθρα 54 και 55: 1. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους η Ελλάδα έχει γίνει η κύρια έξοδος διαφυγής προς την ευρώπη χιλιάδων προσφύγων
και µεταναστών. Σε σχέση το προηγούµενο έτος (2014)
σηµειώθηκε µια αξιοσηµείωτη αύξηση προσφυγικών ροών δια µέσου των θαλάσσιων συνόρων της χώρας µας.
Σύµφωνα µε στοιχεία του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη ο συνολικός αριθµός των αφίξεων κατά τη διάρκεια του έτους 2014 πολιτών τρίτων χωρών υπολογίστηκε σε 77.163 έναντι 13.002 το 2013. Στους πρώτους 8
µήνες του 2015 ο αριθµός ο αριθµός των αφίξεων ειδικό-

τερα ανάµεσα στα θαλάσσια σύνορα Ελλάδας Τουρκίας
έχει αυξηθεί δραµατικά. Σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που διατηρεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
ο συνολικός αριθµός των αφίξεων αυτούς τους µήνες υπολογίστηκε σε 256.597 αφίξεις σε σχέση µε τις 23.624
του αντίστοιχού διαστήµατος το 2014. Η συντριπτική
πλειοψηφία των αφίξεων αφορούν άτοµα που προέρχονται από χώρες όπου λαµβάνουν χώρα ένοπλες συγκρούσεις, αδιάκριτη βία ή / και σοβαρές παραβιάσεις
των ανθρωπίνων δικαιωµάτων, η οποία δικαιολογεί τη
χορήγηση διεθνούς προστασίας (Συρία, τη Σοµαλία, την
Ερυθραία και το Ιράκ).
2. Οι εκτιµήσεις για µείωση των προσφυγικών ροών
κατά του πρώτους µήνες του Φθινοπώρου του 2015 δεν
έχουν επαληθευτεί µε αποτέλεσµα οι χιλιάδες αφίξεις
στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να συνεχίζονται.
3. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία έχει πλέον καταστεί
σαφές ότι εξακολουθεί να συντρέχει ανάγκη για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί στις θαλάσσιες πύλες εισόδου της χώρας, και
ιδίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, λόγω της µαζικής και ανεξέλεγκτης εισόδου µεγάλου αριθµού προσφύγων και µεταναστών.
4. Για τη διασφάλιση της θαλάσσιας µεταφοράς προσφύγων και µεταναστών είναι αναγκαίο να διασφαλιστεί
µια ταχύτερη, αλλά και αξιόπιστη διαδικασία κατάρτισης
των αντίστοιχων δηµοσίων συµβάσεων. Ειδικότερα:
Το άρθρο 54 εξειδικεύει ισχύοντες κανόνες, προκειµένου να ανταποκριθούν στις ιδιαίτερες περιστάσεις της
ναύλωσης πλωτών µέσων για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Συγκεκριµένα, ρυθµίζονται µε σεβασµό
στην αρχή της διαφάνειας ζητήµατα σχετικά µε τις διατυπώσεις δηµοσιότητας, το περιεχόµενο των προκηρύξεων, την άµεση κάλυψη των µεταφορικών αναγκών σε
περίπτωση υπερηµερίας του αναδόχου και τη διεξαγωγή
προσυµβατικού ελέγχου, τα οποία επιτρέπουν στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες.
Το άρθρο 55 αφορά στην παράταση των υφιστάµενων
συµβάσεων ναύλωσης πλωτών µέσων για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Είναι γνωστό ότι η οικονοµική και ανθρωπιστική κρίση
έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις, αφενός στην κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών, κυρίως του ανασφάλιστου πληθυσµού της χώρας, και αφετέρου στην αποτελεσµατική λειτουργία του Δηµόσιου Συστήµατος Υγείας.
Με τις παρούσες διατάξεις επιχειρούνται να δοθούν
ουσιαστικές λύσεις που έχουν ως στόχο την ανεµπόδιστη πρόσβαση στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας όλων
των ανασφαλίστων και των µελών των οικογενειών
τους, καθώς και των ευάλωτων κοινωνικών οµάδων του
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πληθυσµού, σύµφωνα µε το Σύνταγµα (άρθρα 2, 5 παρ 5
και 21 παράγραφος 3), την ευρωπαϊκή νοµοθεσία και τις
διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας .
Επίσης, προτείνονται ρυθµίσεις για την κάλυψη των
µεγάλων κενών στο Ε.Σ.Υ. και την άρση δυσλειτουργιών
των Μονάδων Υγείας, µε σκοπό την κατά τον καλύτερο
δυνατό τρόπο διάρθρωση, οργάνωση και λειτουργία των
Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και την αναβάθµιση
των συνθηκών εργασίας των ιατρών, νοσηλευτών και άλλων επαγγελµατιών της υγείας προς όφελος τόσο των ίδιων των εργαζοµένων στους προαναφερόµενους φορείς όσο και των χρηστών υπηρεσιών υγείας.
Ενδεικτικά, ρυθµίζονται:
Α. Τα ζητήµατα διευκόλυνσης της διαδικασίας κρίσεων
και διορισµών των ιατρών του Ε.Σ.Υ. (νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, δοµές ΠΕΔΥ), προκειµένου να διαφυλαχθεί
η εύρυθµη λειτουργία των Δηµόσιων Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας, καθώς λόγω της µεγάλης έλλειψης
ιατρικού προσωπικού δηµιουργούνται καθηµερινά προβλήµατα στις δηµόσιες δοµές και δυσχεραίνεται η έγκαιρη και αξιόπιστη υγειονοµική φροντίδα των πολιτών.
Β. Προβλήµατα αποζηµίωσης των εφηµεριών του ιατρικού – επιστηµονικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. και ζητήµατα εσωτερικής κινητικότητας/απόσπασης των ήδη υπηρετούντων εργαζοµένων στο Ε.Σ.Υ., αναγνωρίζοντας
τη σηµαντική προσφορά αυτών στη στήριξη του δηµόσιου συστήµατος υγείας.
Γ. Ειδικά θέµατα και προβλήµατα που ταλανίζουν τις
άγονες και νησιωτικές περιοχές της επικράτειας, καθώς
προκρίνονται κίνητρα στους επικουρικούς ιατρούς και
στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου προκειµένου να επιταχυνθεί η πληρέστερη κάλυψη κενών ιατρικών θέσεων
σε Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας των νησιωτικών
και λοιπών άγονων και προβληµατικών περιοχών που θα
έχει ως αποτέλεσµα την αναβαθµισµένη παροχή υπηρεσιών προς τους κατοίκους τους.
Δ. Ζητήµατα του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας
(ΕΚΑΒ), του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Αίµατος
(Ε.Κ.Ε.Α), καθώς και επιµέρους προβληµάτων που έχουν
προκύψει στη λειτουργία των δοµών Πρωτοβάθµιας
Φροντίδας Υγείας. Επίσης, ιδρύεται το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας από την «ΑΕΜΥ ΑΕ» µε παράλληλη συµπλήρωση του Κανονισµού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της ΑΕΜΥ ΑΕ, προκειµένου να διασφαλίζεται η
εύρυθµη λειτουργία αυτού στα πλαίσια της εποπτείας
του από το Υπουργείο Υγείας.
Η ανάγκη θέσπισης των προτεινόµενων διατάξεων καθίσταται επιτακτική λόγω των αυξηµένων προβληµάτων
που αντιµετωπίζει το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας. Οι προτεινόµενες διατάξεις βασίζονται στις αξίες και αρχές για
την προστασία της υγείας του Παγκόσµιου Οργανισµού
Υγείας (ΠΟΥ), των Διεθνών Οργανισµών (ΟΗΕ, Συµβούλιο της ευρώπης) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Χάρτης
Θεµελιωδών Δικαιωµάτων). Λαµβάνουν, επίσης, υπόψη
τους την Ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και τους
κανόνες διαµόρφωσης των Συστηµάτων Υγείας. Επιπροσθέτως, υιοθετούν τις αρχές της ισότητας, διαφάνειας,
αξιολόγησης, ποιότητας και αποτελεσµατικότητας του
Δηµοσίου Συστήµατος Υγείας και την προστασία τόσο
των εργαζοµένων όσο και των ασθενών και των λοιπών
ληπτών υπηρεσιών Υγείας.

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Άρθρο 56
Υγειονοµική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων
κοινωνικών οµάδων
Στο παρόν άρθρο, µε βάση τις αρχές της ισότητας, της
µη διάκρισης, της ισονοµίας και της αλληλεγγύης, θεσπίζεται η υγειονοµική κάλυψη των ανασφάλιστων ατόµων
και µελών της οικογένειάς τους (συζύγου, ανήλικων ή
προστατευόµενων τέκνων), ελλήνων πολιτών ή οµογενών, πολιτών κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και πολιτών τρίτων χωρών µε νοµιµοποιητικά έγγραφα
παραµονής στην Ελλάδα, καθώς και συγκεκριµένων µελών ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, ανεξάρτητα από το
νοµικό καθεστώς στο οποίο βρίσκονται και από το εάν
κατέχουν ή όχι νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής στη
χώρα. Διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας του Δηµοσίου Συστήµατος Υγείας και ενισχύεται η παροχή υπηρεσιών υγείας για την κάλυψη της
νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής τους περίθαλψης.
Άρθρο 57
Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούµενων
σε Δοµές Κλειστής Περίθαλψης
Με το παρόν άρθρο καταργούνται οι ρυθµίσεις των παραγράφων 8 και 9 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011
(Α΄150) και της παρ. 6 του άρθρου 30 του ν. 4052/2012
(Α΄41), δεδοµένου ότι αυτές είναι αντισυνταγµατικές,
καθώς, ουσιαστικά, θεσπίζουν κατάσχεση περιουσιακού
στοιχείου των ασθενών (σύνταξης, µισθού). Συγκεκριµένα, αυτές αντιβαίνουν στα άρθρα 4 («Αρχή της ισότητας»), 17 («Προστασία της ιδιοκτησίας») και 25 («Αρχή
της Αναλογικότητας») του Συντάγµατος. Επιπλέον, αντίκεινται στο Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της Ε.Σ.Δ.Α.
(άρθρο 1). Με τις εν λόγω ρυθµίσεις, τα βάρη της ασθένειας κατανέµονται δυσανάλογα στις πιο ευάλωτες οµάδες της κοινωνίας και αναιρείται ο δωρεάν χαρακτήρας
των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας του δηµοσίου ή των
προγραµµάτων και µονάδων ψυχικής υγείας του µη κερδοσκοπικού τοµέα που συστήνονται και επιχορηγούνται
µερικά ή ολικά από το Υπουργείο Υγείας. Επιπροσθέτως,
η δυνατότητα των ατόµων µε αναπηρία, καθώς και των
ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας να διαθέτουν ένα αξιοπρεπές ατοµικό εισόδηµα (σύνταξη, επίδοµα, µισθό),
αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη µη διακριτική τους
µεταχείριση, την κοινωνική τους ένταξη και την πλήρη
συµµετοχή τους στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. Ειδικότερα η διαχείριση των χρηµάτων από τα άτοµα µε
σοβαρές ψυχικές διαταραχές που έχουν υποστεί µακρο-
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χρόνια κλειστή ιδρυµατική περίθαλψη αποτελεί εξατοµικευµένη θεραπευτική τεχνική για την αποκατάσταση της
υγείας τους.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
– ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 58
Εισαγωγικός βαθµός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Με την παρούσα ρύθµιση αντιµετωπίζεται ενιαία ο
τρόπος προκήρυξης των θέσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. .
Ο σχεδιασµός κατανοµής του απαραίτητου για τη λειτουργία του Ε.Σ.Υ. ιατρικού προσωπικού γίνεται κεντρικά, µε σκοπό την κάλυψη των κενών και κενούµενων θέσεων σε όσο το δυνατόν συντοµότερο χρονικό διάστηµα. Επίσης, µε την παρούσα ρύθµιση προσδιορίζεται µε
σαφήνεια ότι οι θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. προκηρύσσονται στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄,
στον οποίο και προσλαµβάνονται.
2. Με την παρούσα διάταξη αυξάνεται κατά πέντε (5)
έτη το όριο ηλικίας για την κατάληψη θέσης Επιµελητή
Β΄. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να
αποφευχθεί πιθανός αποκλεισµός από το Ε.Σ.Υ. ιατρών
µε επάρκεια γνώσης, δεδοµένου ότι κατά τα έτη 2012 έως και 2014 δεν έγινε προκήρυξη θέσεων. Περαιτέρω, ορίζεται ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης των ορίων ηλικίας
των ιατρών για την πρόσληψη και εξέλιξή τους στο
Ε.Σ.Υ., η 31η Δεκεµβρίου του έτους εντός του οποίου ο
ιατρός συµπληρώνει το αντίστοιχο όριο ηλικίας.
3. Με την παράγραφο 3 τίθεται προϋπόθεση για την εκ
νέου υποψηφιότητα ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. σε θέσεις που προκηρύσσονται µέχρι τις 31.12.2017.
4. Οι αναφερόµενες διατάξεις ως µη εναρµονιζόµενες
καταργούνται.
Άρθρο 59
Κρίση ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Με την πρώτη παράγραφο του άρθρου αυτού ρυθµίζεται η λειτουργία του Συµβουλίου Προσλήψεων - Κρίσεων των ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. των νοσοκοµείων.
Συγκεκριµένα η ρύθµιση προτείνεται προκειµένου αφενός να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα της έλλειψης ορισµού εισηγητών στα παραπάνω αρµόδια Συµβούλια, εφόσον δεν είναι επαρκής ο αριθµός Επιµελητών Α΄ όλων των ειδικοτήτων στα νοσοκοµεία της χώρας για τη
στελέχωση των Συµβουλίων Προσλήψεων – Κρίσεων,
και αφετέρου προκειµένου να επιταχυνθούν οι σχετικές
διαδικασίες των προσλήψεων- κρίσεων.
2. Με τη δεύτερη παράγραφο ρυθµίζεται το θέµα των
κρίσεων για την πλήρωση θέσεων ειδικευµένων ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. των Δ.Υ.Πε. και του ΠΕΔΥ, µε τη συγκρότηση και λειτουργία συµβουλίων προσλήψεων – κρίσεων
ανά ειδικότητα σε κάθε Δ.Υ.Πε..
Άρθρο 60
Θέµατα διορισµών ιατρών Ε.Σ.Υ.
1.-3. Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται θέµατα διορισµού, εξέλιξης και αξιολόγησης ειδικευµένων ιατρών
Ε.Σ.Υ., προκειµένου για την προσέλκυση και παραµονή

ειδικευµένων ιατρών στα νοσοκοµεία της χώρας και για
την ευχερέστερη κάλυψη των κενών των νοσοκοµείων
µε ιατρικό προσωπικό.
4. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία και αποτελεί νοµική υποχρέωση της διοίκησης µετά την υπ’ αριθµ.
115/2011 γνωµοδότηση του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, προκειµένου να αποκατασταθεί τυχόν βλάβη
ιατρών, οι οποίοι, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ.
4 του ν. 1759/1988, όπως ίσχυε, τοποθετήθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις ελλείψει κενών οργανικών, χωρίς η
διοίκηση να προβεί τότε, όπως είχε υποχρέωση σύµφωνα µε το νόµο, στη σύσταση νέων οργανικών θέσεων
«προς τούτο δηµιουργούµενων».
5. Η παρούσα διάταξη παρέχει το δικαίωµα σε µόνιµους υπαλλήλους του στενού και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, οι οποίοι κατέχουν άδεια ή βεβαίωση άσκησης
ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, να αποκτούν και
την ιατρική ειδικότητα χωρίς να απολύονται από την υπηρεσία τους, πράγµα θετικό αφενός για τους ίδιους
τους υπαλλήλους και αφετέρου για τα δηµόσια νοσοκοµεία που θα καλύπτονται µε νέους ιατρούς.
Άρθρο 61
Κατάταξη και Μισθολογική αποκατάσταση ιατρών
που µεταφέρθηκαν/µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ
και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1.-2. Με τις παρούσες ρυθµίσεις, η προϋπηρεσία των
ιατρών και οδοντιάτρων, που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τα νοσοκοµεία του ΙΚΑ σε νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ., καθώς και των ιατρών-οδοντιάτρων που υπηρετούσαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν στο ΠΕΔΥ, προκειµένου για την ένταξή τους και τη
βαθµολογική κατάταξή τους στον αντίστοιχο κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία
στο Ε.Σ.Υ.. Με τον τρόπο αυτό, αίρεται η υφισταµένη µεταξύ του εν λόγω ιατρικού προσωπικού και των λοιπών
ειδικευµένων ιατρών του Ε.Σ.Υ. διάκριση αναφορικά µε
το χρόνο της επαγγελµατικής προϋπηρεσίας τους και έτσι το αναγκαίο για το δηµόσιο σύστηµα υγείας ενεργό
και ειδικευµένο αυτό ιατρικό προσωπικό εντάσσεται, κατατάσσεται ενσωµατώνεται και εξελίσσεται στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας µε ίσους µε τους λοιπούς ιατρούς του
Ε.Σ.Υ. όρους. Περαιτέρω, στην αναγκαιότητα της παρούσας νοµοθετικής ρύθµισης συνηγορεί και το γεγονός ότι
το µεγαλύτερο µέρος των ιατρών και οδοντιάτρων,
στους οποίους αφορά η ρύθµιση, προχώρησε στο κλείσιµο του ιδιωτικού του ιατρείου για να απασχοληθεί, πλήρως και αποκλειστικώς, στους δηµόσιους φορείς υγείας.
3-4. Με τις παρούσες διατάξεις αποκαθίσταται η µισθολογική µεταχείριση και µισθολογική εξέλιξη των ιατρών και οδοντιάτρων, που εντάχθηκαν στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., εφόσον αναγνωρίζεται και υπολογίζεται ως
προϋπηρεσία τους για τη χορήγηση και σε αυτούς του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, ο χρόνος που υπηρέτησαν σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης (και
όχι µόνον στο ΙΚΑ).
Άρθρο 62
Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε.
Με την παρούσα διάταξη, προκειµένου για την κάλυψη
αναγκών των δηµόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υ-
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γείας, την επιτάχυνση της σχετικής διαδικασίας και την
πληρέστερη παροχή υπηρεσιών της δηµόσιας υγείας,
ρυθµίζεται η απόσπαση ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων της ίδιας ή άλλης Δ.Υ.Πε., µε απόφαση του
Διοικητή της Υ.Πε. στην πρώτη περίπτωση και µε κοινές
αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε. στη δεύτερη περίπτωση.
Άρθρο 63
Μετατάξεις, µεταθέσεις ιατρών
1.-3. Οι συγκεκριµένες διατάξεις των παραγράφων 1-3
του παρόντος άρθρου προωθούν την αξιοποίηση των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα κατά παρέκκλιση των ισχυουσών περί απόκτησης ειδικότητας διατάξεων, επιτυγχάνοντας µε τον τρόπο αυτό την κάλυψη επειγουσών και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών των νοσοκοµείων και των µονάδων υγείας των ΠΕΔΥ.
4-6. Οι παρούσες διατάξεις ρυθµίζουν θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης των ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. των ΔΥΠΕ, τα οποία δεν ρυθµίστηκαν κατά την ένταξή τους
στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και ειδικότερα οι
µεταθέσεις τους εντός του συστήµατος υγείας.
Άρθρο 64
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Με την παρούσα διάταξη ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο Ν.Π.Ι.Δ. «Ερρίκος Ντυνάν» για όσο
αυτό βρισκόταν στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας,
αναγνωρίζεται και υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη µε αυτήν του Ε.Σ.Υ. και λαµβάνεται υπόψη στο
διορισµό και την εξέλιξή τους.
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις εφηµεριών ιατρών
επιστηµονικού προσωπικού Ε.Σ.Υ.
1.-4. Με τις διατάξεις αυτές ρυθµίζονται ζητήµατα
σχετικά µε τις εφηµερίες του ιατρικού και λοιπού επιστηµονικού προσωπικού, προκειµένου να εξασφαλιστεί η
εύρρυθµη λειτουργία των νοσοκοµείων και να αποσαφηνιστούν και προστατευτούν οι συνθήκες και οι σχέσεις
εργασίας των παρεχόντων τις υπηρεσίες τους εφηµερευόντων ιατρών και λοιπού προσωπικού. Επίσης, προβλέπεται ότι στο εξής συµπεριλαµβάνονται στο πρόγραµµα των εφηµεριών, πραγµατοποιούν εφηµερίες και
αποζηµιώνονται γι΄αυτές, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους λοιπούς ειδικευόµενους
ιατρούς, και οι ειδικευόµενοι αλλοδαποί υπότροφοι ιατροί, οι οποίοι µέχρι σήµερα συµµετείχαν στις εφηµερίες, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, αφανώς.
Άρθρο 66
Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές άγονο ιατρείο
1-4. Τα παρεχόµενα, µε τις διατάξεις των παραγράφων
1-4 του παρόντος άρθρου, ιδιαίτερα κίνητρα και πρόσθετα οφέλη στους ιατρούς που επιλέγουν να υπηρετήσουν
- είτε ως υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου είτε επί θητεία

είτε ενώ ήδη είναι ειδικευµένοι- σε ιατρεία νησιωτικών,
άγονων και προβληµατικών περιοχών, καθιστούν την κάλυψη των αντίστοιχων θέσεων, οι πλείστες των οποίων
έχουν παραµείνει κενές επί µακρόν µε ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία και την περίθαλψη των κατοίκων, ευχερέστερη.
5. Με την παρούσα ρύθµιση επιταχύνεται η διαδικασία
χαρακτηρισµού και αποχαρακτηρισµού Περιφερειακών
Ιατρείων και Κέντρων Υγείας ως άγονων και προβληµατικών , σύµφωνα µε τα εκάστοτε δεδοµένα.
6. Προβλέπονται ειδικά κίνητρα, µε τη µορφή επιδοτήσεων, σε είδος ή και σε χρήµα, από τις περιφέρειες και
τους δήµους στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου, προκειµένου για την κάλυψη των υπαρχουσών κενών θέσεων των ιατρείων της περιφέρειάς τους.
Άρθρο 67
Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου
1.-3. Με τις ρυθµίσεις των παραγράφων 1-3 του παρόντος άρθρου, επιδιώκεται η αµεσότερη και πληρέστερη
κάλυψη των περιφερειακών ιατρείων και κέντρων υγείας
των νησιωτικών, άγονων και προβληµατικών περιοχών,
προκειµένου για την προάσπιση της υγείας των κατοίκων των περιοχών αυτών.
4. Η παρούσα ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου
να υπάρχει όσο το δυνατόν µεγαλύτερη κάλυψη όλων
των Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρων Υγείας και Π.Ε.Δ.Υ- Περιφερειακών Ιατρείων της χώρας και µάλιστα, ει δυνατόν, και µε
ιατρούς, που έχουν κάνει την ειδίκευσή τους και υπολείπεται µόνον η απόκτηση του τίτλου της ειδικότητάς
τους, ιατρούς δηλαδή ουσιαστικά ειδικευµένους. Περαιτέρω, µε τη ρύθµιση αυτή καθορίζονται οι κατηγορίες
των ιατρών που απαλλάσσονται νοµίµως από την υποχρέωση της εκπλήρωσης υπηρεσίας υπαίθρου.
5. Με την παρούσα ρύθµιση, η αρµοδιότητα της απόσπασης των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε νοσοκοµεία
της χώρας εκχωρείται στον Διοικητή της αρµόδιας
Υ.Πε., ο οποίος είναι και ο πραγµατικός γνώστης των αναγκών της υγειονοµικής περιφέρειάς του.
6. Η κατάργηση της διάταξης του άρθρου 10 του
ν. 4316/2014 ( Α΄ 270), σύµφωνα µε την οποία, οι ιατροί,
προκειµένου να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους, οφείλουν να έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική υπηρεσία
υπαίθρου, καθίσταται επιβεβληµένη λόγω των σοβαρών
προβληµάτων που έχει δηµιουργήσει και συγκεκριµένα:
Οι ιατροί, που αποκτούν πτυχίο και καταθέτουν αίτηση
για τη λίστα αναµονής στην ειδικότητα, έχουν πλέον τη
δυνατότητα σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστηµα να ξεκινήσουν την ειδίκευσή τους στο Νοσοκοµείο επιλογής
τους, επειδή πάρα πολλοί ιατροί έχουν ξεκινήσει ή πρόκειται να ξεκινήσουν ειδικότητα στο εξωτερικό. Για το
λόγο αυτόν, έχει µειωθεί πάρα πολύ ο χρόνος αναµονής
για την έναρξη της ειδίκευσης. Η εφαρµογή της παραπάνω διάταξης έχει ως συνέπεια, ιατροί, που καλούνται να
ξεκινήσουν την ειδικότητά τους, να αδυνατούν να το κάνουν, εφόσον δεν έχουν ολοκληρώσει την προαπαιτούµενη υπηρεσία υπαίθρου. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσµα τη δηµιουργία κενών θέσεων ειδικευοµένων,
δηλαδή έλλειψη ιατρικού προσωπικού στα Νοσοκοµεία
και µη δυνατότητα αντιµετώπισης των πολυάριθµων περιστατικών, µε δυσµενείς συνέπειες για την υγειονοµική
κάλυψη του πληθυσµού και τη δηµόσια υγεία.
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Άρθρο 68
Ιατροί ΑµεΑ
1. Με την παρούσα διάταξη αίρεται η σε βάρος ιατρών
και οδοντιάτρων, µε προβλήµατα κινητικής αναπηρίας, υφισταµένη διάκριση, αποκαθίσταται το δίκαιο και εξασφαλίζεται η επαγγελµατική ένταξή τους στο δηµόσιο
σύστηµα υγείας, εφόσον δίνεται και σε αυτούς η δυνατότητα της άσκησης του ιατρικού λειτουργήµατός τους
στο Ε.Σ.Υ..
2. Κατά τον ίδιο µε τον παραπάνω τρόπο, αίρεται η σε
βάρος χηµικών και βιοχηµικών, οι οποίοι πάσχουν από
τις νόσους της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001
(Α΄131), διάκριση και αδικία.
Άρθρο 69
Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική,
Παθολογική Ογκολογία
1. Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειµένου
να ρυθµιστεί η ασάφεια που υπήρχε ως προς την ειδικότητα της στοµατικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής, η οποία µε την παρούσα διάταξη ορίζεται ως ειδικότητα που απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και οδοντιατρικής επιστήµης.
2. Με την παρούσα διάταξη παρέχεται η δυνατότητα
στους ιατρούς, οι οποίοι, κατά τη λήξη της προθεσµίας
(δηλ. 30.6.2009), που προέβλεπαν οι διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3780/2008 (Α΄262), δεν είχαν συµπληρώσει την οριζόµενη τριετή υπηρεσία προκειµένου να αποκτήσουν, µετά από εξετάσεις, τον τίτλο της ειδικότητας
της Παθολογικής Ογκολογίας.
Άρθρο 70
Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας,
Επιστηµονικό Συµβούλιο Νοσοκοµείων
1. Με την παρούσα διάταξη, µε την οποία διευρύνονται
οι ιατροί, οι οποίοι µπορούν να θέσουν υποψηφιότητα
και να οριστούν Διευθυντές τοµέα, αντιµετωπίζονται τα
προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί µε τους τοµείς των
νοσοκοµείων, πλείστοι των οποίων δεν µπορούν να λειτουργήσουν είτε λόγω έλλειψης Συντονιστών Διευθυντών είτε λόγω άρνησης των υπηρετούντων να θέσουν
υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή τοµέα.
2. Για λόγους ισοπολιτείας και αποκατάστασης του δικαίου, καταργείται το προνόµιο των Συντονιστών Διευθυντών, αυτοί µόνοι από τους ιατρούς του Ε.Σ.Υ., να ψηφίζουν σε δύο βαθµίδες για το Επιστηµονικό Συµβούλιο
των νοσοκοµείων.
Άρθρο 71
Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας
και των Μονάδων Υγείας
Με την παρούσα διάταξη αποκαθίσταται η επιστηµονική λειτουργία των Κέντρων Υγείας και των Μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., εφόσον υπεύθυνος για το συντονισµό αυτής µπορεί να ορίζεται, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις, όχι µόνον ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος ή παιδίατρος αλλά και ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος. Περαιτέρω, καθίστα-

ται δυνατή η άµεση συγκρότηση του Επιστηµονικού Συµβουλίου Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας σε κάθε
Δ.Υ.Πε..
Άρθρο 72
Υπηρεσιακό Συµβούλιο υπηρεσιακής
κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού επιτυγχάνεται η ορθότερη και καλύτερη λειτουργία
του Υπηρεσιακού Συµβουλίου υπηρεσιακής κατάστασης
των ιατρών του Ε.Σ.Υ. της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και ταυτόχρονα αποκαθίσταται η εσωτερική αντίφαση που υπήρχε µεταξύ των άρθρων 29 του
ν. 2072/1992 (Α΄125) και του άρθρου 8 του ν. 3204/2003
(Α΄296) αναφορικά µε το ποια πρόσωπα ορίζονται µέλη
του Συµβουλίου.
2. Περαιτέρω, προκειµένου για τον περιορισµό της
γραφειοκρατίας και της διευκόλυνσης των διαδικασιών
αναφορικά µε θέµατα που άπτονται της καθηµερινότητας των ιατρών, για τη χορήγηση κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές, καθώς και τη χορήγηση άδειας
απασχόλησης εκτός ωραρίου, αρµόδιος καθίσταται ο Διοικητής της αρµόδιας Υ.Πε., αφαιρουµένων των αρµοδιοτήτων αυτών από το Συµβούλιο.
Άρθρο 73
Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο υπηρεσιακής
κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ.
Με το παρόν άρθρο αποκαθίσταται η εσωτερική αντίφαση που υπήρχε µεταξύ της παρ. 3 του άρθρου 34 του
ν. 1397/1983 (Α΄143) και της παρ. 5 του άρθρου 39 του ν.
2519/1997 (Α΄165) αναφορικά µε τα πρόσωπα που ορίζονται ως µέλη του Συµβουλίου. Περαιτέρω, για την καλύτερη και ταχύτερη λειτουργία του Συµβουλίου, γραµµατέας ορίζεται πλέον υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, ο οποίος και θα απασχολείται αποκλειστικά στο Συµβούλιο, απαλλασσόµενος των λοιπών υπηρεσιακών του καθηκόντων για όσο χρόνο έχει
την ιδιότητα του γραµµατέα αυτού.
[Λοιπό Υγειονοµικό και άλλο προσωπικό]
Άρθρο 74
Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού
και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ., εντός
των φορέων παροχής Υπηρεσιών υγείας Ε.Σ.Υ.
Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού αποβλέπουν στο να διευθετήσουν το µεγάλο εύρος της νοµοθεσίας που διέπει
την κινητικότητα του προσωπικού πλην Ιατρών Ε.Σ.Υ.
στο χώρο της Υγείας και κρίνονται αναγκαίες προκειµένου να αντιµετωπιστούν τα προβλήµατα ( µη ορθολογική
αξιοποίηση του υπάρχοντος προσωπικού, αύξηση της
γραφειοκρατικής διαδικασίας, αύξηση του απαιτούµενου
για την ολοκλήρωση των κάθε είδους µετακινήσεων
χρόνου ), που δηµιουργούνται λόγω του µεγάλου αριθµού των αιτηµάτων του προσωπικού των Νοσοκοµείων,
των Κέντρων Υγείας και των λοιπών Μονάδων του
Π.Ε.Δ.Υ., για µετατάξεις, µεταθέσεις, αποσπάσεις και
µετακινήσεις.
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Άρθρο 75
Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια
υγειονοµικού προσωπικού
Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία, προκειµένου να
ρυθµιστεί µε όµοιο τρόπο η χορήγηση της ειδικής επιπρόσθετης άδειας σε όλο το προσωπικό που εργάζεται
στο ίδιο Ιατρικό Τµήµα ή Ειδική Μονάδα, όπου ασκείται
έργο ιδιαίτερης φύσεως, και σε µερικές περιπτώσεις σε
συνθήκες υψηλής επικινδυνότητας. Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα επέκτασης της εν λόγω άδειας και
σε λοιπά Τµήµατα / Ειδικές Μονάδες.
Άρθρο 76
Δ.Σ. Νοσοκοµείων
Οι ρυθµίσεις του άρθρου αυτού είναι αναγκαίες προκειµένου να καλυφθεί η νόµιµη λειτουργία του Συλλογικού Οργάνου (Δ.Σ.) στις περιπτώσεις των διασυνδεόµενων νοσοκοµείων, καθώς και των νοσοκοµείων του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄129), στα οποία έχουν αποχωρήσει οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές και οι
θέσεις τους παραµένουν κενές πέραν του τριµήνου.
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Υπηρεσιακό Συµβούλιο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Η αντικατάσταση των διατάξεων του άρθρου 44 του
ν. 4316/2014 (Α΄270) κρίνεται επιβεβληµένη αφενός για
να είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 159 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26) περί συγκρότησης υπηρεσιακών
συµβουλίων στα Ν.Π.Δ.Δ. και αφετέρου γιατί µετά την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει εκλείψει ο δικαιολογητικός λόγος ορισµού του Συµβουλίου ως προσωρινού.
2. Καθολική διαδοχή Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
α. Η παρούσα διάταξη καθίσταται αναγκαία λόγω του
ότι η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
(Α΄31), που όριζε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθολικό διάδοχο των
εντασσοµένων σε αυτόν φορέων, αντικατασταθείσα –
και όχι συµπληρωθείσα- µε την παρ. 3 του άρθρου 11 της
ΠΝΠ της 19.11.1012 (Α΄229), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
4111/2013 (Α΄18), καταργήθηκε στην πραγµατικότητα,
µε αποτέλεσµα την ύπαρξη νοµικού κενού και τη δηµιουργία πλείστων όσων νοµικών και λειτουργικών προβληµάτων.
β. Μετά την προσθήκη της διάταξης της προηγούµενης περίπτωσης α΄ ως υποπαραγράφου Α΄ στην παρ. 1
του άρθρου 29 του ν. 3918/2011 (Α΄31), είναι αναγκαία
για νοµοτεχνικούς λόγους η παρούσα διάταξη, µε την οποία το υπάρχον πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου
29 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αναριθµείται σε υποπαράγραφο Β΄ .
γ. Από την ίδρυση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και την ένταξη σε
αυτόν των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταµείων, έχουν προκύψει ζητήµατα διαδοχής, αφορώντα τόσο την
αρµοδιότητα και τη νοµιµοποίηση στα Δικαστήρια όσο
και το βάρος της εκτέλεσης των δικαστικών αποφάσεων.
Ιδιαίτερα, η µεταφορά στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του προσωπικού
των εντασσόµενων φορέων, σε συνδυασµό µε την επακολουθήσασα ένταξη µέρους του προσωπικού στο
Π.Ε.Δ.Υ., επιτείνει την ανάγκη διευκρίνισης των παραπά-

νω ζητηµάτων, που προκύπτουν στην πράξη. Κατόπιν αυτών, η διάταξη της παρούσας παραγράφου, καθώς και η
διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραπάνω περίπτωσης α΄, που αποσαφηνίζουν τα παραπάνω ζητήµατα είναι απολύτως αναγκαίες προκειµένου να λυθούν -δια
παντός- τα σχετικά προβλήµατα και ιδίως να απαλλαγεί
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οριστικά, από το οικονοµικό βάρος που του
προκαλούν εκτελέσεις δικαστικών αποφάσεων, που αφορούν προσωπικό που ουδέποτε έχει µεταφερθεί σε
αυτόν.
3. (Πλήρης απασχόληση ιατρών ελεγκτών και φαρµακοποιών ΕΟΠΥΥ). Η παρούσα νοµοθετική ρύθµιση δίνει
τη δυνατότητα µετατροπής της σχέσης εργασίας αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης (τετράωρης απασχόλησης) σε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. πλήρους απασχόλησης των ιατρών – οδοντιάτρων και φαρµακοποιών,
οι οποίοι υπηρετούσαν στα ενταχθέντα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
ταµεία και µεταφέρθηκαν σε αυτόν, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3918/2011 (Α΄31). Η µετατροπή των συµβάσεων κρίνεται απαραίτητη για τους εξής λόγους: Στον
Οργανισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε την ψήφιση του ν. 4238/14
(Α΄ 38) «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.),
αλλαγή σκοπού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τους διατάξεις», το
σύνολο του µόνιµου και µε σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ιατρικού και οδοντιατρικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., το οποίο διενεργούσε παράλληλα
και το ελεγκτικό έργο, τέθηκε αυτοδίκαια σε καθεστώς
διαθεσιµότητας και αποχώρησε από τους υγειονοµικούς
σχηµατισµούς του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι εναποµείναντες ιατροί
– οδοντίατροι, πανελλαδικά δεν ξεπερνούν τους 98 µε
αποτέλεσµα να µην εκτελείται πλήρως το ελεγκτικό έργο. Οι αναφερόµενοι ιατροί και οδοντίατροι, στο χρόνο
των τεσσάρων (4) ωρών ηµερησίως που απασχολούνται,
δεν δύνανται να καλύψουν τους υφιστάµενες ανάγκες.
Το ίδιο συµβαίνει και µε τους φαρµακοποιούς του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι οποίοι δεν επαρκούν για την εξυπηρέτηση
των φαρµακείων, για τη διανοµή των φαρµάκων, για τα
φάρµακα υψηλού κόστους και γενικότερα για την εύρρυθµη λειτουργία του Οργανισµού σε ό,τι αφορά τα χορηγούµενα από αυτόν φάρµακα, καθώς και τις πιεστικές
ανάγκες για εξορθολογισµό των δαπανών υγείας και την
πάταξη της υπερσυνταγογράφησης.
4.Παράταση συµβάσεων παρόχων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Η
παρούσα ρύθµιση κρίνεται αναγκαία προκειµένου να επιλυθεί το πρόβληµα της αποπληρωµής των οφειλών του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. στους πάσης φύσεως παρόχους του.
5. Παράταση συµβάσεων οδοντοτεχνιτών.
Η παρούσα ρύθµιση, µε την οποία παρατείνονται για ορισµένο χρόνο οι συµβάσεις οδοντοτεχνιτών µε τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είναι αναγκαία, δεδοµένου ότι, λόγω έλλειψης ικανού αριθµού οδοντοτεχνιτών απασχολούµενων
στις µονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. σε συνδυασµό µε τις
ελλείψεις υλικοτεχνικής υποδοµής, της αυξηµένης ζήτησης εξ αιτίας του πολλαπλασιασµού, µετά την ενοποίηση των ταµείων, των ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και
της κατάργησης κονδυλίων σε ιδιώτες συµβεβληµένους
οδοντίατρους, οι σχετικές ανάγκες των ασφαλισµένων
δεν µπορούν να καλυφθούν µε διαφορετικό τρόπο.
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΚΑΒ
Άρθρο 78
1. (Προµήθειες υγρών καυσίµων κινητών µέσων ΕΚΑΒ)
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Το Ε.Κ.Α.Β., επανειληµµένως, διενεργεί διαγωνισµούς
για την ανάδειξη προµηθευτή υγρών καυσίµων για την
κίνηση των οχηµάτων του είτε σε πανελλαδικό είτε σε
τοπικό επίπεδο. Οι περισσότεροι διαγωνισµοί όµως αποβαίνουν άγονοι λόγω µη συµµετοχής ενδιαφεροµένων,
µε αποτέλεσµα η προµήθεια των καυσίµων να γίνεται µε
δυσχέρειες και να είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της ακινητοποίησης των ασθενοφόρων εξαιτίας της αδυναµίας
του ανεφοδιασµού τους µε καύσιµα. Για το λόγο αυτόν
και προκειµένου να διευκολυνθεί η συµµετοχή εταιρειών
στους διενεργούµενους διαγωνισµούς προµήθειας υγρών καυσίµων, κρίνεται σκόπιµο οι κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων να επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ε.Κ.Α.Β..
2. Επαναχορήγηση ειδικής αποζηµίωσης για το προσωπικό του ΕΚΑΒ, που εκτελεί διατεταγµένη υπηρεσία
µε ειδικά αεροπορικά µέσα.
Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2256/1994 (Α΄196) παρέχεται ειδική αποζηµίωση
στους ιατρούς, πληρώµατα ασθενοφόρων και νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα για την παροχή
Α΄ βοηθειών σε ασθενείς. Όµως, µε τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/11 (Α΄226) η εν λόγω
ειδική αποζηµίωση καταργήθηκε όσον αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό και τα πληρώµατα ασθενοφόρων του
Ε.Κ.Α.Β., ενώ διατηρήθηκε για τους γιατρούς. Κατόπιν
τούτου και για λόγους ισονοµίας και δικαίου, κρίνεται
σκόπιµη η διατήρηση της αποζηµίωσης και για το λοιπό,
πλην των ιατρών, συνοδό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β., εφόσον αυτό αντιµετωπίζει τις ίδιες ακριβώς συνθήκες και εκτίθεται στους ίδιους ακριβώς κινδύνους µε το ιατρικό
προσωπικό κατά την πραγµατοποίηση των αεροδιακοµιδών.
3. Απογραφή και έλεγχος λειτουργίας ασθενοφόρων
οχηµάτων ιδιωτικών φορέων.
Η δηµιουργία στο ΕΚΑΒ µητρώου ιδιωτικών µέσων
διακοµιδής (ασθενοφόρων αυτοκινήτων ιδιωτικών φορέων) και των πληρωµάτων τους, επιβάλλεται προκειµένου
να καταστεί δυνατός ο έλεγχος των παρεχοµένων από ιδιωτικούς φορείς υπηρεσιών Α΄ βοηθειών και διακοµιδής
ασθενών, να αποτραπεί η οποιαδήποτε παράνοµη εργασία στον τοµέα αυτόν και σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζεται η ασφαλής διακοµιδή των ασθενών, ανεξαρτήτως παρόχου ή φορέα.
4- 6 Δαπάνες Μετακίνησης εκτός έδρας, επίδοµα στολής και ασφάλιση προσωπικού.
Οι διατάξεις των παραγράφων αυτών επιβάλλονται λόγω των ειδικών συνθηκών και της σπουδαιότητας της εργασίας των πληρωµάτων του Ε.Κ.Α.Β , τα οποία, προκειµένου για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατικών, εκτελούν διατατεταγµένες υπηρεσίες εκτός έδρας, ακόµα και µε τα µέσα µεταφοράς, ή χρειάζονται ειδικό εξοπλισµό.
Ρύθµιση θεµάτων Ε.Κ.Ε.Α
Άρθρο 79
1. Οργανισµός Ε.Κ.Ε.Α..
Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία για την οργάνωση και εύρρυθµη λειτουργία του Ε.Κ.Ε.Α. και την κατάρτιση του οργανισµού του.

2. Οι απαιτήσεις της παρ. 6 του άρθρου 19 του
ν. 3534/2007 (Α΄ 40) δηµιουργούν σύγχυση, όσον αφορά
τις προϋποθέσεις µεταφοράς αίµατος /πλάσµατος, αφού
οι συγκεκριµένες διατάξεις αφορούν στη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας σε πολύ ειδική κατηγορία οχηµάτων,
όπου, ως προαπαιτούµενο, απαιτείται η βεβαίωση καταλληλότητας των συγκεκριµένων οχηµάτων χωρίς όµως
αυτή να εξαρτάται από συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Οι
ειδικές προϋποθέσεις καταλληλότητας του οχήµατος, οι
οποίες δεν θα µπορούσαν να είναι άλλες από αυτές που
καθορίζει ο νόµος ADR για την σχετική κατηγορία, δεν
θεσπίζονται µε το ν. 3534/2007 (Α΄ 40) αλλά καλείται το
Υπουργείο Υγείας, ως «αρµόδιος φορέας» για την χορήγηση της βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήµατος, να
εκδώσει τη σχετική βεβαίωση για την οποία ουσιαστικά
είναι αρµόδιος o φορέας ελέγχου τήρησης των προϋποθέσεων του ADR . Σε κάθε περίπτωση, το αίµα και τα παράγωγα που συλλέγονται από αιµοδοσία εξαιρούνται
διεθνώς από τους πολύ περιοριστικούς κανόνες για τη
µεταφορά µολυσµατικών υλικών. Για την ασφαλή µεταφορά των παραπάνω υλικών αιµοδοσίας επαρκεί πιστοποιηµένη συσκευασία µεταφοράς που διατηρεί σταθερά
καθορισµένα όρια θερµοκρασίας καθ’ όλη τη µεταφορά.
3. Καθορισµός επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Ε.Κ.Ε.Α..
Με την αριθµ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 (Β΄ 465)
κοινή υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε µε εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) χορηγείται επίδοµα επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας σε ορισµένες ειδικότητες εργαζοµένων, στους οποίους περιλαµβάνονται και απασχολούµενοι σε φορείς αρµοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας. Στους δικαιούχους αυτούς φορείς (Νοσοκοµεία,
Κ.Υ., ΕΚΑΒ, κ.λπ.) δεν συµπεριλαµβάνεται το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), το οποίο όµως απασχολεί,
σε 24ωρη βάση, προσωπικό σε τµήµατα εργαστηρίων
που δραστηριοποιούνται σε υψηλής επικινδυνότητας και
τεχνικών απαιτήσεων εργασίες για την επεξεργασία και
τον έλεγχο του αίµατος και των παραγώγων του. Το
προσωπικό αυτό κατανέµεται σε τµήµατα µοριακού ελέγχου, ιολογικού ελέγχου, οµάδων αίµατος, εισαγωγής και διακίνησης αίµατος-πλάσµατος. Κατόπιν αυτών,
η παρούσα ρύθµιση, µε την οποία εντάσσεται και το Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας στους δικαιούχους φορείς του
παραπάνω επιδόµατος, είναι αναγκαία προκειµένου να
αρθεί η αδικία που προκαλείται από τη µη καταβολή του
επιδόµατος στους 28 δικαιούχους εργαζόµενους του
Ε.Κ.Ε.Α..
Άρθρο 80
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΟΜ
1.-5. Οι ρυθµίσεις των διατάξεων αυτών είναι αναγκαίες προκειµένου για την αποτελεσµατικότερη εφαρµογή
του ν. 3984/2011 (Α΄ 150). Συγκεκριµένα, για τη διευκόλυνση της διαδικασίας των ελέγχων στους Οργανισµούς
Αφαίρεσης, τη µείωση του διοικητικού κόστους και του
χρόνου ολοκλήρωσης της διαδικασίας, προβλέπεται η
έκδοση υπουργικών αποφάσεων, αντί προεδρικών διαταγµάτων, για:
α) τον ορισµό αρµοδίων οργάνων ελέγχου των οργανισµών αφαίρεσης, των µονάδων µεταµόσχευσης και
των οργανισµών προµήθειας, β) τον καθορισµό των προ-
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σόντων και των καθηκόντων των Συντονιστών Μεταµοσχεύσεων και γ) τον καθορισµό των προϋποθέσεων που
πρέπει να πληροί ο Οργανισµός Προµήθειας, των όρων
και του τρόπου λειτουργίας του, καθώς και της διαδικασίας για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση
της άδειάς τους.
6. Με την παράγραφο αυτή προστίθεται στις αρµοδιότητες του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων
(Ε.Ο.Μ.) και η εισήγηση στον Υπουργό Υγείας της σκοπιµότητας ίδρυσης Μονάδων Μεταµόσχευσης Οργάνων
και Μονάδων Αλλογενούς Εφαρµογής Μυελού των Οστών. Οι µονάδες τόσο της Μεταµόσχευσης Οργάνων όσο και της Εφαρµογής Αλλογενούς Μυελού των Οστών,
απαιτούν εξειδικευµένο προσωπικό, ιατρικό και µη, ενώ
πρέπει να εδράζονται σε τριτοβάθµιο γενικό νοσοκοµείο, ώστε να υποστηρίζεται η λειτουργία τους. Επιπλέον, η δηµιουργία και λειτουργία τους είναι υψηλού κόστους. Ο απαραίτητος αριθµός Μονάδων είναι σε άµεση
συνάρτηση µε τον αριθµό των ασθενών, που υπολογίζεται ότι θα χρειαστούν µεταµόσχευση, αλλά και µε το
ρυθµό δωρεάς οργάνων και ιστών. Σηµασία έχει επίσης
και η γεωγραφική τους κατανοµή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η δηµιουργία τέτοιων Μονάδων πρέπει να
υπόκειται σε ορθολογικούς περιορισµούς, σε ό, τι αφορά
τον αριθµό και τη γεωγραφική τους θέση. Είναι λοιπόν
ευνόητο, ότι η άδεια σκοπιµότητας είναι απαραίτητη πριν
τη δηµιουργία και την επακόλουθη αίτηση αδειδότησής
τους. Έτσι διασφαλίζονται υλικοί και ανθρώπινοι πόροι.
7. Με τις παραγράφους αυτές γίνεται διόρθωση σφαλµάτων.
Άρθρο 81
Ρυθµίσεις Θεµάτων ΕΟΦ
1. Η ισχύουσα νοµοθεσία προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης αρµοδιοτήτων από τον Πρόεδρο του ΕΟΦ σε
µέλη του ΔΣ ή υπαλλήλους του Οργανισµού, ενώ έχει
παραλειφθεί, το έλασσον, δηλαδή η δυνατότητα παροχής «εξουσιοδότησης υπογραφής», η οποία είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία του Οργανισµού και
την αποσυµφόρηση της Διοίκησης από την περιττή συσσώρευση όγκου εγγράφων.
2. Λόγω του πολυσχιδούς και υψηλής επιστηµονικής
εξειδίκευσης αντικειµένου του ΕΟΦ, µοναδικού φορέα
πανελλαδικής εµβέλειας στο χώρο του φαρµάκου και
συναφών προϊόντων, οι Επιτροπές και τα συλλογικά όργανά του εν γένει, εµπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226).
3. Η φύση του έργου και οι αρµοδιότητες του ΕΟΦ επιβάλλουν την άµεση απεµπλοκή του από το µηχανισµό
της ΕΠΥ για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και προστασίας της δηµόσιας υγείας στον τοµέα αρµοδιοτήτων του,
όπως όριζε ο ν. 3918/2011 (Α΄31), ο οποίος και προέβλεψε την εξαίρεση του ΕΟΦ από τις εν λόγω διαδικασίες,
πλην όµως, µε διαδοχικούς νόµους (παρ. 2 άρθρου 14
του ν. 4052/2012 -Α΄ 41- και εντεύθεν), παρατείνεται η
χρονική στιγµή της εν λόγω απεµπλοκής. Η αναγκαιότητα απεµπλοκής του ΕΟΦ από την ΕΠΥ είναι άµεση, καθώς οι ανάγκες του, για την εξυπηρέτηση των σκοπών

δηµοσίου συµφέροντος που του έχουν ανατεθεί, διαφοροποιούνται παντελώς από αυτές των Νοσοκοµείων, µε
αποτέλεσµα η υπαγωγή του στις διαδικασίες της ΕΠΥ να
συνεπάγεται απλά και µόνο την παρεµπόδιση υλοποίησης του έργου του και περιττό φόρτο εργασίας της ΕΠΥ.
Και τούτο διότι, οι ανάγκες του ΕΟΦ δεν εµπίπτουν ούτε
στον λόγο σύστασης της ΕΠΥ και τους επιδιωκόµενους
από αυτήν σκοπούς ούτε στον τρόπο λειτουργίας της,
καθώς, αφενός µεν δεν εντάσσονται στην τυποποίηση
των αναγκών των Νοσοκοµείων (πχ. σύριγγες), αφετέρου δε εκφεύγουν της εν λόγω τυποποίησης, λόγω της
αναγκαιότητας προµήθειας µοναδικών και παντελώς εξατοµικευµένων ειδών (πχ. ταινία γνησιότητας φαρµάκων).
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 82
Λίστα χειρουργείου
Η παρούσα νοµοθετική διάταξη αντιµετωπίζει το πρόβληµα της αδιαφάνειας, του ανέλεγκτου και της ανισότητας που επικρατεί στα Νοσοκοµεία αναφορικά µε την
προτεραιότητα των ασθενών στις χειρουργικές επεµβάσεις. Με την καθιέρωση της κατάρτισης Λίστας χειρουργείου και µάλιστα µε αξιόπιστο τρόπο, η ηµεροµηνία της
επέµβασης του κάθε ασθενούς παύει να αποτελεί αντικείµενο συναλλαγής µεταξύ αυτού και του εκάστοτε θεράποντα ιατρού, γίνεται άµεσα γνωστή σε αυτόν και εξαρτάται από την, µετά από συγκεκριµένη ιατρική τεκµηρίωση, αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου του και
του επείγοντος ή όχι της χειρουργικής αντιµετώπισής
της.
Άρθρο 83
Διατήρηση Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
Με το άρθρο 8 του π.δ. 106/2014 (Α΄ 173) ορίζεται η
κατάργηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και η ένταξή της ως Τµήµα στη Διεύθυνση
Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας. Η παρούσα διάταξη είναι
αναγκαία προκειµένου να αποφευχθεί η συρρίκνωση της
Διεύθυνσης σε ενιαίο Τµήµα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης
Μονάδων, η οποία θα είχε ως συνέπεια την αδυναµία χάραξης και υλοποίησης του σχεδιασµού και παρακολούθησης της πολιτικής ψυχικής υγείας κατ΄ αποκλειστικότητα, αφού ο όγκος θεµάτων που έχει να αντιµετωπίσει
η Διεύθυνση στην οποία εντάσσεται δεν το επιτρέπει. Επιπρόσθετα, η υποβάθµιση της Διεύθυνσης είναι βέβαιο
ότι θα ακύρωνε τη δυνατότητα συντονισµού και παρακολούθησης του συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος
ψυχικής υγείας και εποµένως θα έχει δυσµενείς επιπτώσεις στη συνεργασία µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή µε πιθανή συνέπεια τη συρρίκνωση ή διακοπή της κοινοτικής
χρηµατοδότησης. Τέλος, σε επίπεδο διοικητικής διάρθρωσης υπάρχει διακριτό διοικητικό υποσύστηµα – Τοµείς Ψυχικής Υγείας – για τη διασφάλιση της διασύνδεσης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και διακριτές πρωτοβάθµιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας (Κέντρα Ψυχικής Υ-
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γείας).
Άρθρο 84
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων
των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
1.-3. Οι παρούσες διατάξεις στηρίζονται στις αξίες του
Δηµόσιου Συστήµατος Υγείας και τις αρχές των δικαιωµάτων του ανθρώπου, όπως ο σεβασµός και η προστασία
της αξίας, ελευθερίας, αξιοπρέπειας, ζωής και υγείας
κάθε ατόµου, και αποβλέπουν στην προστασία των ιδιαίτερων δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, νοσηλευοµένων ή εξωτερικών ασθενών, ενηλίκων και παιδιών χωρίς διακρίσεις. Τα δικαιώµατα αυτά αφορούν
στην υγεία των ληπτών υπηρεσιών υγείας, απορρέουν από το Σύνταγµα (άρθρο 2 παρ. 2, άρθρο 5 παρ. 2 και 5 και
άρθρο 21 παρ. 3 κ.ά.), τις Διεθνείς Συµβάσεις (Σύµβαση
για τη Βιοϊατρική και τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα
-ν. 2619/1998-, ΕΣΔΑ -ν.δ. 53/1974-,Σύµβαση για την
Προστασία των Δικαιωµάτων των Ατόµων µε Αναπηρία ν. 4074/2012, Α΄ 88-, Σύµβαση Δικαιωµάτων του Παιδιού
-ν. 2101/1992, A΄ 192-), το Χάρτη Θεµελιωδών Δικαιωµάτων της ΕΕ, Χάρτες Δικαιωµάτων των Ασθενών (Διακήρυξη του 1994 του ΠΟΥ) κ.λπ., και αποτελούν αντικείµενο προστασίας της Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας που συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας. Η εν λόγω Επιτροπή αντικαθιστά την προβλεπόµενη στην παρ. 1α
του άρθρου 1 του ν. 2519/1997 (Α΄165), της οποίας η συγκρότηση και λειτουργία αποδείχθηκε εκ των πραγµάτων ανεφάρµοστη και δυσλειτουργική, σε µεγάλο βαθµό, λόγω της σύνθεσής της αλλά και του γενικότερου
ελλείµµατος σεβασµού και προστασίας των δικαιωµάτων των ληπτών. Επιπροσθέτως, λαµβάνονται υπόψη τα
διεθνή δεδοµένα για συµµετοχή των ληπτών σε θέµατα
που τους αφορούν άµεσα. Έτσι, µέλη της Επιτροπής αποτελούν, πλην των άλλων, και λήπτες υπηρεσιών υγείας.
Άρθρο 85
Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
Με την παρούσα διάταξη ρυθµίζονται τα θέµατα της
σύστασης, εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας
των γραφείων προστασίας δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας, εξουσιοδοτούµενου συγχρόνως του
Υπουργού Υγείας να προβεί σε εξειδίκευσή τους µε σχετική απόφασή του.
Άρθρο 86
Διαµεσολαβητές Υγείας - Συντονιστές
Υπηρεσιών Υγείας
1.-3. Η οικονοµική κρίση της χώρας, την τελευταία πενταετία, έχει πλήξει το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, µε εµφανείς τις δυσµενείς επιπτώσεις στη ζωή
του, όπως ανεργία, ακραία φτώχεια, πρόβληµα στέγης,
έλλειψη τροφής, απώλεια ασφαλιστικών δικαιωµάτων,
καθώς και προσβολές στην υγεία και την περίθαλψη. Κυρίως και προεχόντως, πλήττονται οι ευάλωτες κοινωνικές οµάδες (ευπαθείς και ειδικές κοινωνικές οµάδες) και
δηµιουργούνται επιπρόσθετες ανισότητες και εµπόδια
στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας σε όλα τα επίπε-

δα περίθαλψης. Η αναγκαιότητα, συνεπώς, της παροχής
ίσων ευκαιριών σε όλους, αναφορικά µε την πρόσβαση
στις υπηρεσίες υγείας του δηµοσίου και την «προσέγγιση» των αναγκαίων αγαθών και των απαραίτητων υπηρεσιών υγείας (άρθρα 21 παρ. 3, 5 παρ.5 του Συνάγµατος,
άρθρο 47 ν. 2071/1992 και ν. 3418/2005), είναι εµφανής
και απαιτεί τη βελτίωση της οργάνωσης, σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο, των φορέων και µονάδων των υπηρεσιών του Δηµοσίου Συστήµατος, προκειµένου να
αρθούν τα εµπόδια και να εξυπηρετούνται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλοι οι πολίτες και δικαιούχοι. Έτσι,
µε το παρόν άρθρο προβλέπονται οι θεσµοί του «Διαµεσολαβητή Υγείας (Δ.Υ.)» και του Συντονιστή Υπηρεσιών
Υγείας (Σ.Υ.Υ.) για ευάλωτες και ειδικές οµάδες του
πληθυσµού.
Ως «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» ορίζονται πρόσωπα που ανήκουν ή προέρχονται από την τοπική κοινωνία
ή τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, έχουν πρόσβαση σε
αυτές, µεσολαβούν µεταξύ των δηµόσιων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας και όσων έχουν ανάγκη πρόσβασης σε αυτούς και συµβάλλουν, µε κατάλληλη πληροφόρηση και αγωγή υγείας, στην εξάλειψη της διακριτικής
µεταχείρισης και τη µείωση των ανισοτήτων.
Ως «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)», ορίζονται επαγγελµατίες υγείας, που έχουν αντικείµενο εργασίας την κοινοτική ή τη δηµόσια υγεία και υπηρετούν
σε υπηρεσίες και φορείς του δηµόσιου συστήµατος υγείας. Διασφαλίζουν την προαγωγή της ίσης και ισότιµης
πρόσβασης ληπτών από τις ευάλωτες οµάδες στις υπηρεσίες υγείας, την µη παράτυπη καθυστέρηση παροχής
ιατρικής υπηρεσίας, το συντονισµό των δράσεων για την
υλοποίηση σχετικών προγραµµάτων υγείας, καθώς και
την επίλυση ειδικότερων θεµάτων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες της εφαρµογής της διάταξης.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4
ΙΔΡΥΣΗ Γ.ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΑΕΜΥ ΑΕ»
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ε.Ο.Λ.)
ΤΗΣ ΑΕΜΥ ΑΕ
Άρθρο 87
Πλαίσιο λειτουργίας Νοσηλευτικής Μονάδας
Γ.ν. Θήρας – Δηµόσιος χαρακτήρας Γ.ν. Θήρας
Έναρξη λειτουργίας
1.-4. Στο παρόν άρθρο γίνεται ρητή αναφορά στην έναρξη λειτουργίας της νοσηλευτικής µονάδας του Γ.ν.
Θήρας, στο δηµόσιο χαρακτήρα του νοσοκοµείου και γενικότερα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς του, στο πλαίσιο
λειτουργίας του, καθώς και στο διακριτό χρονικό σηµείο
έναρξης της λειτουργίας του.
Άρθρο 88
Άδεια λειτουργίας
Με την παρούσα διάταξη χορηγείται άδεια λειτουργίας για τις πάσης φύσεως δοµές και µονάδες του Νοσοκοµείου, µε σκοπό την ταχύτερη και απρόσκοπτη λειτουργία του. Η διάταξη αυτή συνδέεται µε τη διάταξη
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του άρθρου 35 του παρόντος, µε την οποία η εποπτεία
και ο έλεγχος του Γ.ν. Θήρας ανήκουν στο Υπουργείο Υγείας, παρέχοντας έτσι το ανώτατο επίπεδο επίβλεψης
και ελέγχου.
Άρθρο 89
Στελέχωση – Συνεργασία µε Μονάδες Ε.Σ.Υ.
1.-8. Στο άρθρο αυτό κατοχυρώνεται η συνεργασία και
αλληλεπίδραση του Γ.ν. Θήρας µε άλλες µονάδες του
Ε.Σ.Υ., την αρµόδια Δ.Υ.Πε. και το Υπουργείο Υγείας. Επιπλέον, παρέχεται η δυνατότητα στο Νοσοκοµείο Θήρας κάλυψης των κενών του προσωπικού του µε υφιστάµενο προσωπικό άλλων δοµών υγείας του Ε.Σ.Υ., προκειµένου να λειτουργήσει απρόσκοπτα, χωρίς πρόσθετη
οικονοµική επιβάρυνση. Για το σκοπό αυτόν, στο άρθρο
αυτό περιγράφονται διοικητικές πρακτικές κινητικότητας
προσωπικού, οι οποίες ίσχυσαν και για άλλες µονάδες υγείας στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ.. Η κινητικότητα προσωπικού του παρόντος άρθρου δεν έχει επίδραση στις εργασιακές σχέσεις, υπηρεσιακές µεταβολές και εξέλιξη του
προσωπικού. Η συνεργασία του Γ.ν. Θήρας µε την οικεία
Δ.Υ.Πε. εδραιώνεται µε την υπογραφή της ειδικής προγραµµατικής σύµβασης της παραγράφου 1, µε την οποία
εξειδικεύονται οι όροι συνεργασίας.
Άρθρο 90
Εποπτεία – Έλεγχος
1.-3. Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού διευκρινίζεται
η εποπτεία και ο έλεγχος του Υπουργείου Υγείας στη
λειτουργία του Γ.ν. Θήρας. Κεντρικό εποπτικό ρόλο έχει
η Επιτροπή Ελέγχου, µε βάση τις εκθέσεις της οποίας,
εκδίδεται κάθε έτος βεβαίωση καλής λειτουργίας του
Νοσοκοµείου. Επίσης, καθιερώνεται η λογοδοσία των διοικητικών οργάνων της ΑΕΜΥ ΑΕ µε την ετήσια απόδοση έκθεσης πεπραγµένων και λογιστικής διαχείρισης.
Άρθρο 91
Πόροι – Χρηµατοδότηση – Περιουσιακά Στοιχεία

χωρίς να διακυβεύεται η αποστολή του Νοσοκοµείου ως
παρόχου έργου κοινωνικού οφέλους και η λειτουργία
του για χάρη του δηµοσίου συµφέροντος. Υποχρεωτικά,
για το Νοσοκοµείο Θήρας, η ΑΕΜΥ ΑΕ συµβάλλεται µε
όλους τους ασφαλιστικούς οργανισµούς του δηµοσίου
(ΕΟΠΥΥ, ΝΑΤ, κλπ) ενώ παρέχει ιατρική και νοσηλευτική
φροντίδα σε άπορους και ανασφάλιστους.
Άρθρο 93
Εσωτερικός Κανονισµός
Στο άρθρο αυτό, εντάσσεται η υποχρέωση της ΑΕΜΥ
ΑΕ να συµπληρώσει τον ισχύοντα Κεντρικό Εσωτερικό
Οργανισµό Λειτουργίας της (Κ.Ε.Ο.Λ.) µε τον εσωτερικό
κανονισµό λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκοµείου, όπως συµπληρώνει τον Κανονισµό Εσωτερικής
Οργάνωσης και λειτουργίας της ΑΕΜΥ ΑΕ, ρυθµίζονται
ειδικότερα θέµατα, αναφερόµενα κυρίως στην οργάνωση, διάρθρωση, διοίκηση, στελέχωση και τρόπο λειτουργίας των Ιατρικών, Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών,
τις οργανικές θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού,
την κατανοµή των κλινών στους τοµείς, τα τµήµατα και
τις µονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις υποχρεώσεις για όλο το προσωπικό, την εν
γένει λειτουργία του Νοσοκοµείου, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των
στόχων του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 94
Με το παρόν άρθρο, τροποποιείται το ισχύον καταστατικό λειτουργίας της ΑΕΜΥ ΑΕ, ως προς την προσθήκη
του σκοπού και της λειτουργίας της νοσηλευτικής δοµής
του Γ.ν. Θήρας. Με τον τρόπο αυτό επέρχεται µε τον επισηµότερο τρόπο η µεταβολή του φυσικού αντικειµένου
της ΑΕΜΥ ΑΕ και η επέκταση της σε παροχές υπηρεσιών
δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας.
Άρθρο 95

1.-6. Στο άρθρο αυτό καθορίζονται οι αυτοτελείς πόροι
του Νοσοκοµείου Θήρας, βάσει της λογιστικής διαχειριστικής διάκρισης του Νοσοκοµείου, οι οποίοι διαφέρουν
από τους πόρους άλλων δοµών της ΑΕΜΥ ΑΕ. Για την
οικονοµική διαχείριση του Νοσοκοµείου δηµιουργείται
ειδικός διαχειριστικός κωδικός στο λογιστικό σύστηµα
της ΑΕΜΥ ΑΕ, σύµφωνα µε το ισχύον λογιστικό καθεστώς σε αυτήν. Ειδική µνεία γίνεται στις κληρονοµιές,
δωρεές και κάθε είδους αποκτήµατα του Γ.ν.,Θήρας τόσο πριν την έναρξη λειτουργίας του όσο και κατά τη λειτουργία του.

Με το άρθρο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα στην
ΑΕΜΥ ΑΕ κάλυψης, χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση, πρόσκαιρων και έκτακτων αναγκών στελέχωσής
της από φορείς του δηµοσίου συστήµατος υγείας, καθώς
και από το Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 92
Τιµολόγηση Υπηρεσιών

Άρθρο 97
Κατάργηση Κέντρου Υγείας Σαντορίνης

1.-4. Στο άρθρο αυτό, διευκρινίζεται η δυνατότητα
συµβάσεων του Γ.ν. Θήρας, µέσω της ΑΕΜΥ ΑΕ, στην οποία ανήκει. Οι συµβάσεις αυτές, έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική λειτουργία του Νοσοκοµείου και την αύξηση των πόρων του, µε στόχο την όσο
το δυνατόν κάλυψη των πάσης φύσεως δαπανών του µε
αντίστοιχη ελάφρυνση της κρατικής χρηµατοδότησης
και την αύξηση των πάσης φύσεως κρατικών εσόδων,

1.-6. Με το άρθρο αυτό, καταργείται το Κέντρο Υγείας
Σαντορίνης. Λαµβάνεται µέριµνα ώστε το προσωπικό
του πρώην Κ.Υ. που επιθυµεί, να µην αλλάξει τόπο εργασίας αλλά να ενταχθεί στη λειτουργία του Γ.ν. Θήρας, µε
το οποίο αναβαθµίζονται οι παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας στο νησί. Για το µεταφερόµενο προσωπικό δεν επέρχεται καµία υπηρεσιακή ή µισθολογική µεταβολή και
δεν θίγεται η εργασιακή τους σχέση µε την 2η Δ.Υ.Πε..

Άρθρο 96
Με το άρθρο αυτό, καλύπτεται ένα σοβαρό κενό που
υπάρχει αναφορικά µε τις άδειες λειτουργίας των δοµών
της ΑΕΜΥ ΑΕ και εξυγιαίνεται η λειτουργία τους.
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Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, ωστόσο, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστηµονικά στη δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.ν. Θήρας,
προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρρυθµη
καθηµερινή λειτουργία και η διοικητική οµοιογένεια και
αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστηµονικού έργου του Νοσοκοµείου. Παράλληλα διευκρινίζονται µισθολογικά θέµατα πρόσθετων αµοιβών και πειθαρχικής κατάστασης των υπαλλήλων αυτών. Ειδικότεροι όροι για την εφαρµογή των παραγράφων, καθώς και
το ακριβές χρονοδιάγραµµα έναρξης λειτουργίας του
Γ.ν. Θήρας και της µεταφοράς του προσωπικού του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, ορίζονται µε την υπογραφή ειδικής
προγραµµατικής σύµβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 34 του παρόντος.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 98
Προέγκριση δαπανών Δ.Υ.Πε.
1. Η παρούσα ρύθµιση κρίνεται αναγκαία για την εύρρυθµη λειτουργία των Δ.Υ.Πε. και για την επιτάχυνση
των σχετικών µε τους προϋπολογισµούς διαδικασίες.
2. Με την παρούσα ρύθµιση νοµιµοποιούνται οι δαπάνες, που πραγµατοποίησαν οι Δ.Υ.Πε. το έτος 2015 για
την κάλυψη αναγκών του πρωτοβάθµιου συστήµατος υγείας, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχες πιστώσεις στους
προϋπολογισµούς τους.
Άρθρο 99
Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Δ.Υ.Πε.
1-2. Επειδή, µέχρι τις 30.12.2015, είναι ανέφικτη η γεωγραφική εναρµόνιση των ορίων των Δ.Υ.Πε. µε τις αποκεντρωµένες διοικήσεις της χώρας, η ρύθµιση της πρώτης παραγράφου του παρόντος, µε την οποία παρατείνεται το χρονικό όριο της εν λόγω εναρµόνισης, είναι αναγκαία. Ο ίδιος λόγος ισχύει και για τη ρύθµιση της δεύτερης παραγράφου του παρόντος αναφορικά µε την έδρα
των Δ.Υ.Πε..
Άρθρο 100
Ρυθµίσεις ζητηµάτων ΚΕΕΛΠΝΟ
Στο ΚΕΕΛΠΝΟ, στο πλαίσιο εκτάκτων αναγκών που
δηµιουργούν κίνδυνο για τη δηµόσια υγεία, σύµφωνα µε
την παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3204/03 (Α΄296) µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του Προέδρου του και απόφαση του Υπουργού Υγείας, επιτρέπεται η σύναψη συµβάσεων έργου µε Ιατρούς και Νοσηλευτές χωρίς τη διαδικασία έκδοσης προηγούµενης σχετικής Π.Υ.Σ.. Οι συµβάσεις αυτές υποβάλλονται για έγκριση στην Επιτροπή
Π.Υ.Σ., µέσα σε ένα µήνα από την ηµεροµηνία κατάρτισής τους.
Η παραπάνω διαδικασία της έγκρισης της Επιτροπής
Π.Υ.Σ. δεν ακολουθήθηκε για τις µε αριθµ. Υ10β/Γ.Π.
164203/14.12.2009 και Υ10β/Γ.Π.οικ. 1432/4.1.2012 αποφάσεις του Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας αντίστοιχα, µε βάση τις οποίες συνήφθησαν συµβάσεις µίσθωσης έργου µε 40 και 20 Ιατρούς και 70 και 50 Νοσηλευ-

τές αντίστοιχα, διάρκειας 11 µηνών. Κατόπιν τούτου και
δεδοµένου ότι οι συµβάσεις αυτές αφορούσαν την άµεση στελέχωση και ενίσχυση των Μ.Ε.Θ. και άλλων τµηµάτων ή µονάδων νοσοκοµείων για λόγους προστασίας
της Δηµόσιας Υγείας, οι οποίες είχαν προκύψει την περίοδο εκείνη, επιβάλλεται η παρούσα ρύθµιση που τις
νοµιµοποιεί νοµοθετικά. Εξάλλου, η σχετική δαπάνη της
µισθοδοσίας του παραπάνω προσωπικού καλύπτεται από
εγκεκριµένες πιστώσεις των προϋπολογισµών του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ., χωρίς την επιπλέον επιβάρυνση του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Άρθρο 101
Με την παρούσα διάταξη παρατείνεται για ένα έτος το
χρονικό διάστηµα κατάργησης της ΕΠΥ και µετατροπής
της σε Επιτροπή Προδιαγραφών, καθώς και της µετάβασης στο σύστηµα προµηθειών του ν . 3918/2011 (Α΄31).
Άρθρο 102
1. Με την παρούσα διάταξη αντιµετωπίζεται το πρόβληµα που έχει ανακύψει για κατηγορία επαγγελµατιών,
οι οποίοι ασκούσαν το επάγγελµά τους επί σειρά ετών
σύµφωνα µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου τους,
χωρίς να κατέχουν ειδική άδεια άσκησης του επαγγέλµατός τους λόγω του ότι δεν υπήρχε σχετική νοµοθετική
πρόβλεψη για έκδοσή της, και οι οποίοι, λόγω της µεταγενέστερης θεσµοθέτησης της άδειας αυτής, δεν συµπληρώνουν από τη λήψης της τον οριζόµενο από το
πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου
18 του ν. 2190/1994 (Α΄28) χρόνο, µε αποτέλεσµα να αποκλείονται από τις διαδικασίες των µέσω του ΑΣΕΠ
προσλήψεων.
2. Με το άρθρο 7 του ν. 3868/2010 (Α΄129) θεσµοθετήθηκε διαδικασία επιλογής µόνιµου νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού βάσει «Ετήσιου Κυλιόµενου Πίνακα Κατάταξης», σύµφωνα µε τη διαδικασία πλήρωσης θέσεων
µε σειρά προτεραιότητας του άρθρου 18 του ν.
2190/1994. Πρόκειται για διαδικασία που ολοκληρώνεται
σε δύο στάδια ως εξής: στο πρώτο στάδιο το ΑΣΕΠ εκδίδει προκήρυξη και καταρτίζει τον Ετήσιο Κυλιόµενο Πίνακα Κατάταξης και στο δεύτερο στάδιο οι υποψήφιοι υποβάλλουν δηλώσεις προτιµήσεων µέχρι και τρεις φορές το χρόνο για πλήρωση θέσεων φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, του Αιγινήτειου και του ΝΙΜΙΤΣ.
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 31 του παραπάνω νόµου, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν στην πρώτη εφαρµογή της διαδικασίας του άρθρου 7 και συγκεκριµένα την αυτοδίκαιη ένταξη στον πρώτο ετήσιο κυλιόµενο
πίνακα των υποψηφίων που είχαν εγγραφεί στους πίνακες κατάταξης της 7Κ/2009 προκήρυξης ΑΣΕΠ. Η διαδικασία αυτή δεν υλοποιήθηκε, λόγω της αναστολής του
συνόλου των τακτικών προσλήψεων στο πλαίσιο των
µνηµονιακών υποχρεώσεων της χώρας. Κατόπιν αυτού
και δεδοµένου ότι έχει παρέλθει πλέον της πενταετίας
από την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής των υποψηφίων της παραπάνω προκήρυξης, είναι σκόπιµο και αποτελεσµατικό, για το σύνολο της διαδικασίας, να δηµιουργηθεί από την αρχή ένα ενηµερωµένο και έγκυρο «µητρώο υποψηφίων», µε επικαιροποιηµένα τα προσόντα,
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τα στοιχεία και τις ιδιότητές τους.
Άρθρο 103
1. Με τη διάταξη αυτή εξασφαλίζεται ο εφοδιασµός
των Φορέων Δ.Υ.Πε-Π.Ε.Δ.Υ και η εύρρυθµη λειτουργία
τους και, κατά συνέπεια, και το δηµόσιο συµφέρον και η
δηµόσια υγεία, για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2016 έως και 30.6.2016, δεδοµένου ότι δεν προβλέπεται η ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάδειξης
προµηθευτών µέχρι τη λήξη της προηγούµενης προθεσµίας (31.12.2015).
2.Η παρούσα διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειµένου
να απαλλαγούν οι µη κερδοσκοπικοί φορείς προνοιακού
χαρακτήρα από το rebate/clawback.
3. Η παρούσα διάταξη κρίνεται απαραίτητη λόγω της
µη ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών ώστε να
είναι δυνατή η σύνταξη των προβλεπόµενων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

Άρθρο 104
Με την εν λόγω διάταξη επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση στην παρ. 8 του άρθρου 34 του ν. 4351/ 2015 (Α΄
164).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
Άρθρα 105 έως 107
Με τις δύο πρώτες προτεινόµενες παραγράφους του
άρθρου 105, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητας στην ΕΑΣ Α.Β.Ε.Ε έως τριάντα εργάσιµες
ηµέρες µετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης των
χρεών της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4237/2014
(Α΄ 36), προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα είσπραξης οφειλοµένων από το Ελληνικό Δηµόσιο αλλά
και η δυνατότητα συµµετοχής της σε δηµόσιους διαγωνισµούς, εξασφαλίζοντας έτσι τις ελάχιστες αρχικές
προϋποθέσεις προκειµένου να διαµορφωθούν οι συνθήκες διάσωσης και ανασυγκρότησης της εταιρείας.
Με την τρίτη παράγραφο του άρθρου 105, αίρονται οι
χρονικοί περιορισµοί που επιβάλλει η παρ.6 του άρθρου
7 του ν. 4237/2014, καθώς ήδη έχει παρέλθει το διάστηµα αυτό καθιστώντας τη διάταξη ανενεργή.
Με το άρθρο 106, χορηγείται φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα στην εταιρεία µε την επωνυµία « Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.», έως και την 30
Ιουνίου 2016, προκειµένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εκτέλεσης της σύµβασης που έχει συναφθεί µε την
ΕΑΣ ΑΒΕΕ, για την παραγωγή υλικών τα οποία αποτελούν απαραίτητο µέρος πυροµαχικών τα οποία προορίζονται για την κάλυψη επειγουσών επιχειρησιακών αναγκών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάµεων, στο πλαίσιο
και κατά την έννοια του άρθρου 346 της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με το άρθρο 107 το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας αναλαµβάνει την εποπτεία της Ελληνικής Αεροπορικής Βιοµηχανίας Α.Ε., διευκολύνοντας έτσι την ενιαία αντιµετώπιση των ζητηµάτων της αµυντικής βιοµηχανίας από
το καθ΄ύλην αρµόδιο Υπουργείο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 108
Οι ιδιαιτερότητες του Υπουργείου Εξωτερικών καθιστούν αναγκαία την εξαίρεση ορισµένων, συγκεκριµένων δαπανών από τις διατάξεις του ν.4281/2014, κατ΄ αναλογία της εξαίρεσης που προβλέπεται για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και το σύνολο των δαπανών που αφορούν προµήθειες των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας. Άλλωστε, ανάλογη διάταξη είχε προβλεφθεί
και στο προγενέστερο νοµοθετικό πλαίσιο (άρθρο 58
παρ.6 του ν .4155/2013)
Δαπάνες των Αρχών της Εξωτερικής Υπηρεσίας του
Υπουργείου Εξωτερικών, όπου φαίνεται να πρέπει να εφαρµοσθούν οι συγκεκριµένες διατάξεις, αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις, οι οποίες στερούνται ή δεν είναι
συµβατές µε τα απαραίτητα προς εισαγωγή στο πληροφοριακό σύστηµα στοιχεία ταυτότητας (ΑΦΜ, Μητρώο
Επιµελητηρίου, ΑΔΤ, κ.λπ.). Περαιτέρω, πρέπει να συνυπολογισθούν και οι ανυπέρβλητες δυσχέρειες στις επικοινωνίες των Αρχών µας σε προβληµατικές ή εµπόλεµες περιοχές. Η κατάργηση της προϋφιστάµενης διάταξης έχει δηµιουργήσει σοβαρότατα προβλήµατα στην
εκκαθάριση δαπανών των Αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας
από το 2013 έως και σήµερα.
Εξάλλου, ορισµένες δαπάνες εξαυτών εγκρίνονται µε
ειδική διαδικασία που έχει εισαχθεί µε τον οργανικό νόµο του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρο 168 του
ν.3566/2007), σχετίζονται άµεσα µε την εξωτερική πολιτική της χώρας µας και δεν µπορούν να γίνουν γνωστές,
χωρίς ζηµία των συµφερόντων της. Συνεπώς, κρίνεται απαραίτητο να εξαιρούνται από την ανάρτηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων, οι συµβάσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, που αφορούν:
- προµήθειες που χαρακτηρίζονται απόρρητες ή απρόβλεπτες,
- προµήθειες που επιβάλλονται για την προστασία ουσιωδών συµφερόντων της χώρας ,
- προµήθειες που η σύναψη και εκτέλεσή τους πρέπει
να συνοδεύεται ιδιαίτερα µέτρα ασφαλείας ,
- προµήθειες των αρχών Εξωτερικής Υπηρεσίας στο
σύνολό τους.
Λόγω των οριζόντιων περικοπών στον προϋπολογισµό του Υπουργείου µας η διάταξη αυτή θα πρέπει να
προχωρήσει άµεσα ώστε να εκκαθαριστούν οι εκκρεµούσες δαπάνες του Υπουργείου εντός του έτους από τα ήδη διαθέσιµα κονδύλια.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 109
Η χωροθέτηση εγκαταστάσεων εκµετάλλευσης της ενέργειας από βιοµάζα ή βιοαέριο αποτελεί κρίσιµη παράµετρο για τον αγροτικό χώρο. Μπορεί και οφείλει να
συµβάλει στη βιώσιµη ανάπτυξη του αγροτικού χώρου
αλλά ταυτόχρονα οφείλει να υπακούει στις συνθήκες και
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στις ανάγκες του περιβάλλοντος και των χρήσεων γης.
Με το ν. 3851/2010 (Α΄ 85), άρθρο 9, παράγραφος 7, επετράπη για πρώτη φορά η εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (συµπεριλαµβανοµένης της βιοµάζας), σε αγροτεµάχια που χαρακτηρίζονται ως γη υψηλής παραγωγικότητας, µε εξαίρεση αυτά που εµπίπτουν στην περιοχή της Αττικής και σε περιοχές της επικράτειας που έχουν χαρακτηρισθεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας από εγκεκριµένα γενικά πολεοδοµικά σχέδια (ΓΠΣ), σχέδια χωρικής οικιστικής
οργάνωσης ανοικτής πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) και ζώνες οικιστικού ελέγχου (ΖΟΕ). Με το ν. 4015/2011 (Α΄ 210) η δυνατότητα αυτή ανεστάλη µέχρι την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Με το ν. 4062/2012 (Α΄ 70), άρθρο 39,
παράγραφος 8 εισήχθη µεταβατική ρύθµιση βάσει της οποίας µέχρι την έκδοση της ανωτέρω υπουργικής απόφασης επιτρέπεται η οµαλή αδειοδότηση έργων βιοµάζας, ενώ εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.
Μετά το ν. 3851/2010, οι σταθµοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα ισχύος έως 1MW απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής
και εποµένως δεν ακολουθείται για αυτούς η διαδικασία
αξιολόγησης για τη χορήγηση αδειών παραγωγής και
δεν εξετάζεται κατά την αδειοδότησή τους το κριτήριο
εξασφάλισης της πρώτης ύλης. Επιπλέον, οι εγκαταστάσεις αυτές δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του Ειδικού Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.
Προκειµένου να προταχθεί ως κριτήριο για την εγκατάσταση σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα η αξιοποίηση βιοµάζας αγροτικής ή δασικής
προέλευσης, η οποία βρίσκεται στην περιοχή στην οποία
εγκαθίσταται και η εγγύτητά της εξασφαλίζει τη βιωσιµότητα των µονάδων αυτών, αλλά πολύ περισσότερο να
δικαιολογήσει τη δέσµευση γης υψηλής παραγωγικότητας για την εγκατάστασή τους, εισάγεται µε την προτεινόµενη ρύθµιση ως απαραίτητο κριτήριο για την εγκατάσταση µονάδων ΑΠΕ σε γη υψηλής παραγωγικότητας η
εξασφάλιση της πρώτης ύλης και η αξιοποίηση κατά κύριο λόγο των ποσοτήτων βιοµάζας της περιοχής της οποίας εγκαθίστανται.
Για την αποφυγή διάσπασης του αγροτικού χώρου και
την προστασία του από ξένες µε τη λειτουργία του δραστηριότητες προτείνεται η κάτωθι τροπολογία που συναρτά τη χωροθέτηση αντίστοιχων δραστηριοτήτων µε
την «τοπικά παραγόµενη» βιοµάζα.
Άρθρο 110
Με την υπ’ αριθµ. Δ5/Β/Φ1/1085/24.1.2002 απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης (Ενιαία Άδεια Παραγωγής) (Β΄
92), χορηγήθηκε Άδεια Παραγωγής για το σύνολο των υπαρχουσών µέχρι τότε Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς
και για εκείνες που βρίσκονταν υπό κατασκευή κατά την
υπογραφή της. Με το άρθρο 8 του ν. 2941/2001 χορηγήθηκε Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, µε ηµεροµηνία λήξης την 31η Ιουλίου του 2005 στις Μονάδες που ρυθµίζονται µε το άρθρο 42 του ν. 2773/1999 και περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής. Στόχος της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας ήταν να δοθεί στην ΔΕΗ
Α.Ε. ο απαραίτητος χρόνος για να υποβάλει τους φακέ-

λους για την οριστικοποίηση των Αδειών Λειτουργίας.
Με το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 παρατάθηκε η ισχύς
της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας έως τις 31.12.2008
και επιπλέον χορηγήθηκε Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας
σε όσες Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε διέθεταν Άδεια Παραγωγής από την 24.1.2002 έως την 19.8.2005 (έναρξης ισχύος του ν. 3377/2005).
Στη συνέχεια, και ύστερα από συνεχείς παρατάσεις,
µε την παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 παρατάθηκε εκ νέου η ισχύς της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας
έως την 31.12.2015. Η εν λόγω διάταξη αφορά στις Μονάδες της ΔΕΗ του Διασυνδεδεµένου Συστήµατος που
περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής όπως
αυτή ίσχυε την 28.1.2009, καθώς και στους σταθµούς
των Μη Διασυνδεδεµένων Νησιών που περιλαµβάνονται
στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής, όπως αυτή ίσχυε την
31.12.2013. Επίσης αφορά και στις Μονάδες εκείνες οι
οποίες διαθέτουν άδειες παραγωγής από 24.1.2002 έως
28.1.2009, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί έως την
28.1.2009.
Με τις διατάξεις της προτεινόµενης Τροπολογίας καθίσταται δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας (συγκέντρωση των απαραιτήτων δικαιολογητικών συναρµοδίων
υπηρεσιών των οποίων η έκδοση απαιτεί µεγάλο χρονικό
διάστηµα) για την έκδοση των αδειών λειτουργίας των
Μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε.
Ανεξάρτητα από τους προαναφερθέντες λόγους γεγονός παραµένει το ότι οι κατά νόµο οριστικές Άδειες Λειτουργίας καλύπτουν τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ Α.Ε. κυρίως για την διασφάλιση της επάρκειας του ενεργειακού
σχεδιασµού, της ευστάθειας των συστηµάτων ηλεκτροδότησης και την τήρηση των διατάξεων καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Για το λόγο αυτό η Υπηρεσία έχει την
άποψη ότι επιβάλλεται να δοθεί στην ΔΕΗ Α.Ε. επιπλέον
χρόνος πέραν της 31.12.2015 για την ολοκλήρωση των
προβλεπόµενων διαδικασιών.
Έχοντας υπόψη ότι σύµφωνα µε την απόφαση
2014/536/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χορηγήθηκε
παρέκκλιση για τα Μη Διασυνδεδεµένα Νησιά (ΜΔΝ) από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 της Οδηγίας
2009/72/ΕΚ, έως τις 1.1.2021, σχετικά µε τη χορήγηση
αδειών για την ανακαίνιση, την αναβάθµιση και την επέκταση υπάρχουσας συµβατικής δυναµικότητας εντός αποµονωµένων µικροδικτύων, οι οποίες µπορούν να χορηγούνται απευθείας στη ΔΕΗ και δεδοµένου ότι η τοποθέτηση προσωρινών µονάδων συµβατικής ηλεκτροπαραγωγής εντός της περιµέτρου υπάρχουσας δυναµικότητας συνιστά επέκταση υπάρχουσας δυναµικότητας, από
την εν λόγω τροποποίηση καλύπτονται µε την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας οι µονάδες Παραγωγής της
ΔΕΗ Α.Ε σε µικρά αποµονωµένα συστήµατα και αποµονωµένα µικροδίκτυα, που θα ενταχθούν για την κάλυψη
εκτάκτων αναγκών.
Επίσης, µε την εν λόγω τροποποίηση καλύπτονται οι
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ οι οποίες περιλαµβάνονται στην υπ’ αρ. Δ5/Β/Φ1/1085/24.1.2002 Ενιαία Άδεια Παραγωγής, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και
ισχύει µέχρι την έκδοση της τροποποίησης του νόµου.
Τέλος, µε την εν λόγω τροπολογία καλύπτονται οι µονάδες των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. στις οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί µετά την
24.1.2002 και βρίσκονται σε λειτουργία µέχρι την έκδο-
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ση του παρόντος νόµου.
Άρθρο 111
Προσθήκη παραγράφου στο τέλος της παρ. Α.2. του
άρθρου 25 του ν. 3468/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Η παρούσα διάταξη τίθεται σε εφαρµογή προκειµένου
να εξορθολογισθεί το σύστηµα κατανοµής των εσόδων
από τους πλειστηριασµούς δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για την περίοδο 2016 – 2020 και να αντιµετωπιστεί η πολυδιάσπαση των ρυθµίσεων για το ίδιο θέµα, σε εναρµόνιση και µε τις επιταγές της Οδηγίας
της 2003/87/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως
τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2009/29/ΕΚ.
Με τη νέα ρύθµιση τα έσοδα αυτά θα κατανέµονται σε
ποσοστό τουλάχιστον έως 60% ως έσοδα του Ειδικού
Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 από τα
οποία θα διατίθεται ποσοστό έως 10 % για την ενίσχυση
των επιχειρήσεων τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται
σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σε συνάρτηση
πάντα µε την πορεία των εκροών και εισροών του Λογαριασµού προκειµένου να καλύπτονται οι ανάγκες πληρωµής των παραγωγών ΑΠΕ.
Το υπόλοιπο ποσοστό, το οποίο ορίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποτελεί
πόρο, ο οποίος κατανέµεται σε έργα για τους σκοπούς
που περιγράφονται στην οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει και όπως αυτή ενσωµατώθηκε στην ελληνική νοµοθεσία µε την υπ’ αριθµ. ΥΑ ΗΠ 54409/2632/2004 (Β΄1931) ,
όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. ΥΑ
57495/2959/Ε103/2010 (Β΄ 2030) και ισχύει. Με την υπουργική απόφαση καθορίζεται ο φορέας, εποπτευόµενος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
καθώς και η διαδικασία χορήγησης των πόρων.
Άρθρο 112
Η διάταξη του άρθρου 36 του ν. 4325/2015 ορίζει ότι:
Ορίζεται µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων έως
31.12.2016, για λόγους εξασφάλισης της δυνατότητας
υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων της
τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007
2013. Για ισόχρονο διάστηµα παρατείνεται και η διάρκεια
θητείας των Διοικητικών Συµβουλίων των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων, µε αρµοδιότητα την
υλοποίηση των αντίστοιχων Πράξεων, µέσω των εγκεκριµένων Τεχνικών Δελτίων, τη διενέργεια πράξεων εκκαθάρισης δικαιωµάτων και υποχρεώσεων, καθώς και κάθε άλλης γεγενηµένης έννοµης σχέσης των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φορέων. Οι εκκρεµείς δίκες
των καταργούµενων και συγχωνευόµενων φο ρέων, σε
περίπτωση µη αποπερατώσεώς τους κατά το ανωτέρω
χρονικό διάστηµα, συνεχίζονται χωρίς καµία άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους, από
τους φορείς στους οποίους µεταβιβάζονται οι αρµοδιότητές τους.
Άρθρο 113
Αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016 η εφαρµογή της σχετικής ρύθµισης (άρθρο 43 ν. 4042/2012), για την επιβάρυνση από 1.1.2014 µε το ειδικό τέλος ταφής (35 ευρώ ανά
τόνο διατεθέντων αποβλήτων) των Οργανισµών και Επι-

χειρήσεων που διαθέτουν Χώρο Υγειονοµικής Ταφής
(ΧΥΤ) των αποβλήτων. Η αναστολή αφορά το έτος 2016
(από 1.1.2016 µέχρι 31.12.2016), σε συνέχεια της αναστολής που δόθηκε µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 77 του ν. 4257, για το έτος 2015. Η αναστολή επιβολής του ειδικού τέλους ταφής κρίνεται επιβεβληµένη,
προκειµένου να µην προκληθεί οικονοµική ασφυξία
στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης.
Άρθρο 114
Με τη διάταξη αυτή παρατείνεται κατά τρία (3) έτη η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που έχουν εκδοθεί σύµφωνα µε το από 8.7.93 Π.Δ. (Δ΄ 795) και λήγουν από
1.3.2016 έως και8 31.12.2017, δεδοµένης της δυσµενούς οικονοµικής συγκυρίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 115
Δυνάµει του άρθρου 12 ν. 3429/2005, ως ισχύει, και
του κ.ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύµων Εταιρειών», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει, το Διοικητικό Συµβούλιο της
ΕΡΤ Α.Ε., οφείλει στο τέλος κάθε εταιρικής χρήσης να
συντάξει και να δηµοσιεύσει τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης και εν προκειµένω της
πρώτης εταιρικής (υπερδωδεκάµηνης) χρήσης της εταιρείας, περιόδου από 10.10.2013 έως την 31.12.2014, καθώς και να υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το ίδιο διάστηµα.
Επειδή οι εν λόγω οικονοµικές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης, καθώς και η υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το
ίδιο χρονικό διάστηµα, δεν έχουν εισέτι συνταχθεί και
δηµοσιευθεί, λόγω αντικειµενικών δυσκολιών, που αναλύονται κατωτέρω και κατέστησαν αδύνατη την εµπρόθεσµη σύνταξη και δηµοσιοποίησή τους και προς θεραπεία του προβλήµατος αυτού επιδιώκεται η χορήγηση
χρονικής παράτασης, η οποία θα λήξει σε ρητή ηµεροµηνία , ήτοι την 31 Μαρτίου 2016.
Συγκεκριµένα, δεν έχει καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της διαδικασίας αποτίµησης των ακινήτων και κινητών που περιήλθαν στην κυριότητα της ΕΡΤ ΑΕ, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 7 του ν. 4279/2014
(Α΄ 158) – ο σχετικός νόµος δηµοσιεύθηκε µόλις την 8
Αυγούστου 2014, η δε αναγνώριση εύλογης αξίας στα
εισφερόµενα πάγια κατά τη στιγµή της µεταβίβασης συνιστά υποχρέωση της εταιρείας, µε βάση τα ΔΠΧΑ. Ειδικά για τον ενσώµατο πάγιο εξοπλισµό (µηχανήµατα, ποµποί, έπιπλα, υπολογιστές κ.λπ.), καθώς επίσης και για
τα αποθέµατα (ανταλλακτικά παγίων και αναλώσιµα υλικά) απαιτείται φυσική απογραφή πριν από την αποτίµηση, η οποία ήταν ιδιαίτερα χρονοβόρα και ολοκληρώθηκε
µόλις τον προηγούµενο µήνα.
Επιπλέον, προέκυψαν ζητήµατα σχετικά µε τη λογιστική απεικόνιση του ανταποδοτικού τέλους, για την επίλυση των οποίων απαιτήθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες µε
τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύµατος, σχετιζόµενα κυρίως µε το διαχωρισµό του ανταποδοτικού τέλους που εδικαιούτο η καταργηθείσα ΕΡΤ ΑΕ µε εκείνο που δικαιούται η νέα εταιρεία, καθώς και µε τον υπολογισµό και
την αποτύπωση της εκτιµώµενης επισφάλειας στις οικο-
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νοµκές καταστάσεις της πρώτης εταιρικής χρήσης.
Τέλος, δεδοµένης της αναβίωσης των συµβάσεων του
προσωπικού της καταργηθείσας ΕΡΤ ΑΕ µε το
ν. 4324/2015 (Α΄ 44) κατέστη αναγκαία η τροποποίηση
της αναλογιστικής µελέτης – πρόβλεψης αποζηµίωσης
του προσωπικού της εταιρείας.
Για τους ανωτέρω λόγους, οι οποίοι είναι αντικειµενικοί και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα της ΕΡΤ ΑΕ, είναι
επιβεβληµένη η χορήγηση της παράτασης της προθεσµίας σύνταξης και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της πρώτης εταιρικής χρήσης, καθώς και της
προθεσµίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το ίδιο χρονικό διάστηµα
µέχρι την 31.3. 2016.
Άρθρο 116
Στην παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159),
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο πέµπτο του
ν. 4279/2014, και ισχύει ορίζεται ότι:
«2. Από 1.7.2015 η τιµολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που
εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη διαφήµιση ή τη χορηγία προς τον διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση
από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά
στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις 30.6.2015,
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική
αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις και (ii) σε
κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο µέχρι τις 30.9.2015,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι
τις 30.6.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιονδήποτε τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφηµιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και
όλα τα νόµιµα παραστατικά. Παρατάσεις συµβάσεων
που εµπίπτουν στο στοιχείο α΄παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο
στοιχείο β' επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθεσίας
για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα».
Οι προθεσµίες της ως άνω διάταξης έχουν αποδειχθεί
ιδιαίτερα ασφυκτικές για τις επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον διαφηµιστικό τοµέα. Προκειµένου
να διευκολυνθεί η οµαλή προσαρµογή του επιχειρηµατικού κόσµου στις νέες υποχρεώσεις του, προτείνεται η
µετάθεση του χρόνου έναρξης εφαρµογής των νέων
διατάξεων κατά έξι µήνες.
Με το άρθρο 58 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) η έναρξη της
απ’ ευθείας τιµολόγησης των διαφηµιζοµένων µετατέθηκε χρονικά για την 2.1.2016. Με την παρ. 7 του άρθρου
55 του ν.4339/2005 ευθυγραµµίστηκε η έναρξη ισχύος
των επί µέρους µεταβολών στη σχέση µεταξύ διαφηµιστών και µέσων ενηµέρωσης, ώστε το σύνολο των µεταβολών να ισχύσουν από 2.1.2016.
Παρατείνεται η ισχύς των ανωτέρω κατά έξη (6) µήνες
µέχρι 1.7.2016 έτσι ώστε να υπάρξει ο απαραίτητος χρόνος προσαρµογής των διαφηµιστικών επιχειρήσεων στις

νέες ρυθµίσεις και να δοθεί ο αναγκαίος όσο και απαραίτητος χρόνος σε αυτές ,στους εµπλεκόµενους φορείς
και τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης προκειµένου να προσεγγίσουν στην επίλυση των υπαρχόντων προβληµάτων.
Άρθρο 117
Με τις διατάξεις του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 (Α΄
261), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 57 του
4331/2015 (Α΄ 69), εκλήθησαν οι νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθµοί µε εγκατεστηµένες κατασκευές κεραιών να δηλώσουν στην Ε.Ε.Τ.Τ. σε πολύ σύντοµη προθεσµία έξι µηνών και για λόγους άσκησης εποπτείας όλα τα κεραιοσυστήµατά τους µε πλήρη καταγραφή των αναγκαίων τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών τους. Λόγω του πολύ σύντοµου χαρακτήρα της
ως άνω προθεσµίας και των εκτάκτων βουλευτικών εκλογών της 20ής Σεπτεµβρίου 2015 δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρωθεί εγκαίρως η σχετική διαδικασία και
προς θεραπεία του προβλήµατος αυτού µε την προτεινόµενη διάταξη επιδιώκεται η χορήγηση χρονικής παράτασης, η οποία θα λήξει σε ρητή ηµεροµηνία ήτοι την 31η
Ιανουαρίου 2016.
Άρθρο 118

Α. Επί της αρχής
Με την προτεινόµενη τροπολογία ρυθµίζονται ζητήµατα που άπτονται της διάρθρωσης και της λειτουργίας της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης. Βασικοί στόχοι
των προωθούµενων ρυθµίσεων είναι η µείωση των δοµών και ο εξορθολογισµός των προβλεπόµενων αρµοδιοτήτων µέσω της ανακατανοµής τους µεταξύ Γραφείων που υπάγονται σε αυτή. Ειδικότερα, µε τις διατάξεις
της παρούσας επιδιώκεται ουσιαστικά η συγχώνευση
του Γραφείου Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων µε το
Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων. Παράλληλα,
το Γραφείο Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων και το
Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, µετονοµάζονται σε «Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών
και Κοινοτικών Θεµάτων» και «Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης», αντιστοίχως, ούτως ώστε οι νέες ονοµασίες να
ανταποκρίνονται στις προβλεπόµενες αρµοδιότητές
τους και να συνάδουν µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Επιπροσθέτως, προβλέπεται ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ των δύο προαναφερθέντων Γραφείων, προκειµένου να διασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία
και η εκτέλεση της αποστολής της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης µε τον αποτελεσµατικότερο δυνατό
τρόπο, ενώ επιτυγχάνεται και µείωση των θέσεων των
Προϊσταµένων των Γραφείων µε αντίστοιχο δηµοσιονοµικό όφελος.
Τέλος, σηµειώνεται ότι, από νοµοτεχνικής άποψης, οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις έχουν συνταχθεί κατά τέτοιον
τρόπο, ώστε να καταστεί ευχερέστερη µία ενδεχόµενη
µελλοντική κωδικοποίηση των σχετικών διατάξεων.
Β. Επί των παραγράφων
Παράγραφος 1
Με την παρ. 1 καταργείται το άρθρο 3 του π.δ. 18/2010
(Α΄46). Συγκεκριµένα, καταργούνται το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων και οι προβλεπόµενες αρµοδιότητές του, καθώς και η διάταξη περί κατάργησης
και αναρίθµησης των αρµοδιοτήτων του Γραφείου Συ-
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ντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων.
Παράλληλα, στη διάταξη του δεύτερου εδαφίου της
παραγράφου 1 υπάρχει πρόνοια για την ένταξη των νέων ρυθµίσεων στον Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).
Παράγραφος 2
Με την παράγραφο 2 επέρχεται ανακατανοµή των αρµοδιοτήτων του Γραφείου Συντονισµού και Θεσµικών
Θεµάτων µεταξύ των - µετονοµαζόµενων µε την παράγραφο 5 της προτεινόµενης τροπολογίας - Γραφείων Καλής Νοµοθέτησης και Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών
και Κοινοτικών Θεµάτων.
Ειδικότερα, µε τη διάταξη της παραγράφου 1, επανέρχονται καταρχάς σε ισχύ οι αρµοδιότητες του µετονοµαζόµενου Γραφείου Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων,
όπως προβλέπονταν ως περιπτώσεις α΄ έως ιβ΄ της παρ.
2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/2004, το οποίο είχε προστεθεί µε το άρθρο 2 του π.δ. 17/2009 (Α΄33), πριν αυτές
τροποποιηθούν από τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ.
18/2010. Ακολούθως, µέρος των αρµοδιοτήτων αυτών,
και συγκεκριµένα οι περιπτώσεις θ΄, ι΄ και ιβ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/2004 µεταφέρονται
ως περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄στην παρ. 2 του άρθρου 5Α
του ως άνω προεδρικού διατάγµατος, αποτελώντας εφεξής αρµοδιότητες του Γραφείου Καλής Νοµοθέτησης.
Οι αρµοδιότητες των ανωτέρω τριών περιπτώσεων αφορούν, αντιστοίχως, στα εξής:
i) επικαιροποίηση της ιστοσελίδας της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, ii) παρακολούθηση των ιστοσελίδων των Υπουργείων και τη σχετική ενηµέρωση του Γενικού Γραµµατέα της Κυβέρνησης σχετικά µε το περιεχόµενό τους και iii) συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. αναφορικά µε ζητήµατα διαλειτουργικότητας και γενικότερα
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Η παραπάνω µεταφορά αρµοδιοτήτων κρίνεται σκόπιµη για λόγους ορθολογικότερης κατανοµής τους, ενόψει
και των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 2 και της παρ.2
του άρθρου 6 του ν. 4048/2012 (Α΄34), καθώς και διασφάλισης της εύρυθµης λειτουργίας της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
Οι αρµοδιότητες του καταργούµενου Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων, όπως αυτές προβλέπονταν στο άρθρο 3 παρ.1 του π.δ.18/2010, καθώς και η αρµοδιότητα περί παρακολούθησης του νοµοπαρασκευαστικού έργου των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
της υποστήριξης των αρµόδιων Υπουργείων, κατόπιν αιτήµατός τους, ανατίθενται στο Γραφείο Συντονισµού,
Θεσµικών, Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων.
Οι ανωτέρω τροποποιήσεις καθιστούν αναγκαία την αναρίθµηση της περίπτωσης ια΄της παρ. 2 του άρθρου 5Β
του π.δ. 32/2004 σε περίπτωση θ΄. Παράλληλα, υπάρχει
πρόνοια για την ένταξη των νέων ρυθµίσεων στον Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).
Παράγραφος 3
Με την παράγραφο 3 καταργείται το άρθρο 4 του π.δ.
18/2010. Ειδικότερα, σε συνέχεια της κατάργησης του
Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων µε την παράγραφο 1 της προτεινόµενης τροπολογίας, καταργείται η
θέση του Προϊσταµένου του Γραφείου αυτού. Συνεπώς,
προκύπτει µείωση των θέσεων των Προϊσταµένων των
Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης µε

το αντίστοιχο δηµοσιονοµικό όφελος. Παράλληλα, ενόψει της προαναφερθείσας κατάργησης, η προτεινόµενη
ρύθµιση συνεπάγεται την αναρίθµηση της υποπερίπτωσης στστ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 7
του π.δ. 32/2004 σε υποπερίπτωση εε΄.
Παράλληλα, στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου αυτής υπάρχει πρόνοια για την ένταξη των νέων ρυθµίσεων στον Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).
Παράγραφος 4
Με την παράγραφο 4 αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπου περιγράφεται η γενική
διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης,
προκειµένου να αποτυπωθεί και στο επίπεδο αυτό η αλλαγή που επέρχεται µε την παράγραφο 1. Το λεκτικό της
νέας διάταξης εναρµονίζεται πλήρως µε τις νέες ονοµασίες των Γραφείων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως αυτές προβλέπονται στη διάταξη της παραγράφου 5 της προτεινόµενης τροπολογίας.
Παράλληλα, υπάρχει πρόνοια για την ένταξη των νέων
ρυθµίσεων στον Κώδικα νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄98).
Παράγραφος 5
Με την παράγραφο 5 µετονοµάζονται το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης και το Γραφείο Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων και προσαρµόζεται το λεκτικό των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας που αφορά στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης προς τις νέες
ονοµασίες. Συγκεκριµένα, όπου στην προαναφερθείσα
νοµοθεσία αναφέρεται το Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, το Γραφείο αυτό µετονοµάζεται σε
«Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης», σε εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 14 του ν. 4048/2012 «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης». Αντιστοίχως, όπου αναφέρεται το Γραφείο
Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων, το Γραφείο αυτό
µετονοµάζεται σε «Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών,
Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων», λόγω της επαναφοράς του συνόλου των αρµοδιοτήτων του που προβλέπεται στην παράγραφο 1 της προτεινόµενης τροπολογίας.
Τέλος, η µνεία του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων στις διατάξεις της ως άνω νοµοθεσίας απαλείφεται ως αποτέλεσµα της κατάργησης του εν λόγω Γραφείου µε την παράγραφο 1.
Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω µετονοµασίες και απαλοιφές αφορούν τόσο στις κατ’ ιδίαν διατάξεις περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όσο και στην κωδικοποίησή τους (π.δ. 63/2005)
Άρθρο 119
Λόγω της συγχώνευσης της Κοινότητας Αντικυθήρων
µε το Δήµο Κυθήρων µε το ν. 3852/2010, απαιτείται να
ρυθµιστεί εκ νέου η σύνθεση του εκλεκτορικού σώµατος
για την εκλογή της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας, της
οποίας έχει λήξει η θητεία. Η σύνθεση στηριζόταν στο
κοινοτικό συµβούλιο των Αντικυθήρων και στο δηµοτικό
συµβούλιο των Κυθήρων. Μετά τη συγχώνευση των δύο
Ο.Τ.Α., προτείνεται η νέα σύνθεση του εκλεκτορικού σώµατος να αποτελείται από το Δήµαρχο Κυθήρων, τα Μέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου Κυθήρων, τα αιρετά µέλη
της Δηµοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων και των τοπικών
Κοινοτήτων Κυθήρων και από τους αιρετούς εκπροσώπους των λοιπών τοπικών Κοινοτήτων Κυθήρων. Με αυτό τον τρόπο ακολουθείται η παλαιά αντιπροσωπευτικό-
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τητα της εκλογής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
Έναρξη Ισχύος
Άρθρο 120
Με το παρόν άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και των επιµέρους διατάξεων.
Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2015
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου
και άλλες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Άρθρο 1
Η υποπαράγραφος Ι.Δ.1 της παρ. Ι.Δ. του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Με σκοπό την άµεση ανάσχεση της ανεργίας και ως
έκτακτο µέτρο, η Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σχεδιάζει και καταρτίζει Προγράµµατα Κοινωφελούς Χαρακτήρα, συγχρηµατοδοτούµενα απο τους πόρους του
ΕΣΠΑ, για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών, µε απασχόληση των ανέργων απευθείας σε δήµους και περιφέρειες η άλλες δηµόσιες υπηρεσίες, όπως σε σχολεία και νοσοκοµεία.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού
(Ο.Α.Ε.Δ.) καταρτίζει τη Δηµόσια πρόσκληση και είναι ο
αρµόδιος φορέας για την υποδοχή των ηλεκτρονικών αιτήσεων των ωφελουµένων και την κατάρτιση του πίνακα
των ωφελουµένων, τη σύζευξη των ωφελουµένων µε τις
θέσεις απασχολησης των επιβλεπόντων φορέων, όπως
θα έχουν προσδιοριστεί απο το Δικαιούχο, τη διενέργεια
επιτόπιων επαληθεύσεων στους επιβλέποντες φορείς
και την καταβολή των αµοιβών στους ωφελούµενους και
των ασφαλιστικών εισφορών στους επιβλέποντες φορείς.
Επιβλέποντες Φορείς είναι οι φορείς οι οποίοι θα προσλάβουν (Δήµοι, Περιφέρειες, και άλλες Δηµόσιες Υπηρεσίες), θα απασχολήσουν τους άνεργους και θα πιστοποιούν την απασχόλησή τους στον Ο.Α.Ε.Δ., προκειµένου να καταβληθεί το µισθολογικο και µη µισθολογικό
κόστος.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας Ανάπτυξης και Τουρισµού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθορίζονται ιδίως τα παρακάτω:».
3. Στην εσωτερική υποπερίπτωση β΄ της παραγράφου
1 αντικαθίσταται η λέξη «δικαιούχοι» από το ορθό «επιβλέποντες».
4. Στην εσωτερική υποπερίπτωση δ΄ της παραγράφου
1 προστίθενται δύο (2) νέα ενδεικτικά κριτήρια: vi) η ηλικιακή οµάδα, vii) εγγεγραµµένοι στα Μητρώα ανέργων
ΑµεΑ του Ο.Α.Ε.Δ..
5. Η εσωτερική υποπερίπτωση στ) της παραγράφου 1,
αναδιατυπώνεται ως εξής: «η υποχρεωτική πρόσληψη
των υποδειχθέντων από τον Ο.Α.Ε.Δ. ωφελουµένων,
σύµφωνα µε τον οριστικό πίνακα κατάταξης,».
6. Στο τέλος της παραγράφου 2, η φράση «καταρτίζεται από τον Ο.Α.Ε.Δ.» αντικαθίσταται από τη φράση
«σχεδιάζεται και καταρτίζεται από τη Γενική Γραµµατεία

Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης».
7. Στην παράγραφο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις «δικαιούχου φορέα» από τις λέξεις «Επιβλέποντα Φορέα».
8. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με την παρέλευση του προβλεπόµενου χρόνου
του Προγράµµατος, η σύµβαση εκάστου ωφελουµένου
λύεται αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης.»
9. Η παράγραφος 5, αντικαθίσταται, ως εξής:
«5.1. Οι καθαρές αµοιβές ορίζονται, κατά παρέκκλιση
της ισχύουσας νοµοθεσίας: α) για ωφελούµενους ηλικίας 25 ετών και άνω σε 19,81 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερες από 495,25 ευρώ µηνιαίως και σε 24,76 ευρώ
ηµερησίως για βραδινή εργασία και όχι υψηλότερες από
619 ευρώ µηνιαίως και β) για ωφελούµενους ηλικίας κάτω των 25 ετών σε 17,27 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερες από 431,75 ευρώ µηνιαίως και σε 21,59 ευρώ ηµερησίως για βραδινή εργασία και όχι υψηλότερες από
539,75 ευρώ µηνιαίως.
5.2. Για όσους ωφελούµενους απασχοληθούν, κατά τη
διάρκεια των προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας, σε
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ι.Κ.Α.Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς του κλάδου βαρέων
αποτελεί, επίσης, επιλέξιµη δαπάνη.
5.3. Κατά τη διάρκεια του προγράµµατος οι ωφελούµενοι δικαιούνται να απουσιάζουν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες µηνιαίως. Οι ωφελούµενες σε κατάσταση κυοφορίας
ή λοχείας, δικαιούνται να απουσιάζουν δεκατρείς (13)
εργάσιµες ηµέρες. Επίσης, κάθε γονέας παιδιού ηλικίας
4 έως 18 ετών δικαιούται να απουσιάζει δύο (2) ηµέρες,
σε ώρες ή ολόκληρη ηµέρα κάθε φορά, προκειµένου να
διευκολυνθεί για την παρακολούθηση της σχολικής επίδοσης. Τις παραπάνω ηµέρες απουσίας θα συνοδεύουν
τα έντυπα αιτήσεων του ωφελούµενου και της έγκρισης
του επιβλέποντος φορέα. Για τις παραπάνω ηµέρες απουσίας δε θα περικόπτονται οι αποδοχές των ωφελούµενων του προγράµµατος.
5.4. Εκτός από τα παραπάνω καταβαλλόµενα ποσά, ο
Ο.Α.Ε.Δ. δεν υποχρεούται να καταβάλει οποιαδήποτε
άλλη παροχή ή ενίσχυση στους ωφελούµενους.»
10. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ωφελούµενοι υπάγονται στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.
- Ε.Τ.Α.Μ. - Ε.Τ.Ε.Α. µε πλήρη ιατροφαρµακευτική κάλυψη.»
11. Η παράγραφος 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.1. Για την εφαρµογή και εκτέλεση των προγραµµάτων της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου αυτής οι επιβλέποντες φορείς υποχρεούνται: α) µε πλήρη ευθύνη
τους να διασφαλίζουν την ασφάλεια και υγεία των ωφελουµένων στον τόπο απασχόλησής τους ως προς όλες
τις πτυχές της εργασίας και στο ίδιο επίπεδο προστασίας που παρέχεται και στους άλλους εργαζόµενούς
τους, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Νόµων
για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζοµένων
(Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν.
3850/2010 (Α΄84), καθώς και τις ειδικότερες σχετικές
διατάξεις και β) να απασχολούν τους ωφελούµενους
στις ειδικότητες για τις οποίες έχουν προσληφθεί και εφόσον εξασφαλίσουν ότι είναι κατάλληλοι για την εργασία στην οποία θα απασχοληθούν.
7.2. Πέραν της εφαρµογής κυρώσεων, όπως των προβλεποµένων στα άρθρα 71 και 72 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. για τις
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αµέσως ανωτέρω περιπτώσεις, επί παραβάσεων των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν οι Επιβλέποντες Φορείς εντός του πλαισίου των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Απασχόλησης, οι συναρµόδιοι Υπουργοί δύνανται,
µε κοινή απόφασή τους, να προβλέψουν την επιβολή και
άλλων κυρώσεων στους Επιβλέποντες Φορείς.«12. Στην
παράγραφο 8, διορθώνεται η επωνυµία του Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας στη σηµερινή, «Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

στηµα εννέα µηνών επιδότηση σίτισης σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.»
4. Στο άρθρου 3 του ν. 4320/2015 (Α' 29) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Η παροχή του επιδόµατος σίτισης δύναται να επεκτείνεται και εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να
καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα (9) µηνών».

Άρθρο 2

Η διαδικασία του δηµοσίου πλειστηριασµού που ενεργείται για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ» αναστέλλεται
για διάστηµα έξι (6) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο άρθρου 5 του ν. 2646/1998 (Α΄ 236) προστίθεται
παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να επιχορηγούνται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού εξόδων του Υπουργείου (ΕΦ 33-220) είτε µέσω των Περιφερειών µε µεταφορά αντίστοιχης πίστωσης είτε απευθείας από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας, νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (κοινωφελή ιδρύµατα, φιλανθρωπικά σωµατεία, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κ.α.), που παρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και εφόσον είναι ειδικώς πιστοποιηµένα ως Φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου του ν.
2646/1998. Με την ίδια απόφαση δύναται να καθορίζονται, πέρα της κείµενης νοµοθεσίας, επιπλέον κριτήρια
και προϋποθέσεις για την καταβολή των ως άνω επιχορηγήσεων.»

Άρθρο 4

Άρθρο 6

1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραµηνία και για περίοδο δύο τετραµηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραµηνιαίους λογαριασµούς. Σε περιπτώσεις
δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και
την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσµες
οφειλές ρυθµίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύµατος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόµενου έτους, προκειµένου να συµπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραµηνιών.»
2. H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4320/2015 (Α' 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες µισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταµένων µισθώσεων µε νέους όρους, που
συνάπτονται µετά την έγκριση χορήγησης της παροχής,
και θα δίδεται απευθείας στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου.
Η παροχή χορηγείται για εννέα (9) µήνες εντός του έτους 2015 και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης εννέα (9) µηνών.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Χορηγείται για το έτος 2015 και για χρονικό διά-

Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α.) του ν. 3607/2007 (Α' 245)
συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδοµάτων
προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από Φορείς
της Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φορείς).
Οι Φορείς αποστέλλουν έως την 10η ηµέρα κάθε µήνα
στην Η.Δ.Ι.Κ.Α. σε ηλεκτρονική µορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδοµα τα ποσά
των επιδοµάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούµενο
µήνα. Επιπλέον, στο Αρχείο Καταβολής Προνοιακών Επιδοµάτων περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι Α.Μ.Κ.Α., Α.Φ.Μ., επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, είδος προνοιακής
παροχής, ποσό παροχής, χρονικό διάστηµα, που αφορά
το χορηγούµενο επίδοµα και ηµεροµηνία χορήγησης επιδόµατος.

Οι τροποποιήσεις που εισάγονται µε το αµέσως προηγούµενο άρθρο επηρεάζουν και καταλαµβάνουν τους όρους των τρεχουσών Προσκλήσεων και θα ισχύσουν και
για τις επόµενες Προσκλήσεις του Δικαιούχου (Γενικής
Γραµµατείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων,
του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Πρόνοιας) και γενικώς για όλες τις δράσεις
της κοινωφελούς εργασίας.
Άρθρο 3

Άρθρο 5

Άρθρο 7
1. Σε κάθε Οργανισµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθµού δύναται να συστήνεται και να λειτουργεί «Κέντρο
Κοινότητας».
Σκοπός του Κέντρου Κοινότητας είναι η υποστήριξη
του Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ Βαθµού στην
εφαρµογή πολιτικών κοινωνικής προστασίας και στην ανάπτυξη ενός τοπικού σηµείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών µε όλα τα

118
Κοινωνικά Προγράµµατα και Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που υλοποιούνται στην περιοχή λειτουργίας
του Κέντρου Κοινότητας.
2. Κάθε Κέντρο Κοινότητας λειτουργεί ενδεικτικώς µε
τις κάτωθι αρµοδιότητες :
α. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς τα προγράµµατα πρόνοιας και κοινωνικής ένταξης, που υλοποιούνται
σε τοπικό, περιφερειακό ή εθνικό επίπεδο (π.χ. «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα»).
β. Υποστήριξη στη διαδικασία ένταξης των πολιτών
στα ανωτέρω προγράµµατα.
γ. Πληροφόρηση των πολιτών ως προς το Πρόγραµµα
του «Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους», κοινωνικές δοµές και υπηρεσίες, που χρηµατοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.
δ. Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε άλλες υπηρεσίες που παρέχονται στα γεωγραφικά όρια της περιοχής λειτουργίας του «Κέντρου Κοινότητας», π.χ. Κοινωνικοί Ξενώνες Αστέγων, Κοινωνικά Φροντιστήρια, Δοµές Ψυχικής Υγείας, Δοµές για ΑµεΑ, Βρεφονηπιακοί
και Παιδικοί Σταθµοί, Προγράµµατα για Ηλικιωµένους,
Προγράµµατα για Ροµά, Προγράµµατα για Μετανάστες
κ.λπ..
ε. Συνεργασία και παραποµπή αιτηµάτων σε υπηρεσίες
απασχόλησης για την ένταξη των ωφελούµενων σε προγράµµατα κατάρτισης, δράσεις απασχόλησης, επιµορφωτικά σεµινάρια.
στ. Συνεργασία µε την τοπική αγορά εργασίας προς ένταξη των ανέργων.
3. Στους απευθυνόµενους στο Κέντρο Κοινότητας θα
µπορούν να παρέχονται υπηρεσίες, που θα αποσκοπούν
στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και θα διασφαλίζουν την κοινωνική τους ένταξη. Ενδεικτικώς αναφέρονται οι κάτωθι υπηρεσίες:
α. Παροχή συµβουλευτικής υποστήριξης για την ένταξη στην αγορά εργασίας, υπηρεσιών επαγγελµατικού
προσανατολισµού κ.α..
β. Παροχή συµβουλευτικής ψυχοκοινωνικής στήριξης
σε παιδιά, ενήλικες και οικογένειες.
γ. Ανάπτυξη δράσεων δηµιουργικής απασχόλησης και
µαθησιακής στήριξης παιδιών προσχολικής και σχολικής
ηλικίας, σε συνάφεια µε τα προγράµµατα εκπαίδευσης,
που υλοποιούνται (εκπαιδευτικές δραστηριότητες, µαθησιακή υποστήριξη, παροχή γευµάτων, υποστήριξη σχολικού περιβάλλοντος κ.α.).
δ. Προγράµµατα για συνδροµή στη δηµιουργία ευκαιριών για νέους, π.χ. επαγγελµατικός προσανατολισµός
για εφήβους, βελτίωση δεξιοτήτων, πολιτισµικές δραστηριότητες, προγράµµατα νεανικής συµµετοχής και
στήριξης, σε συνεργασία µε το Συνήγορο του Παιδιού
και άλλες υπηρεσίες και δοµές.
ε. Διοργάνωση εκδηλώσεων µε επιµορφωτικό, επικοινωνιακό και κοινωνικό περιεχόµενο, όπως : οργάνωση οµάδων γειτονιάς για την ανάληψη κοινοτικών πρωτοβουλιών και την ενεργοποίηση των πολιτών, διοργάνωση εκπαιδευτικών σεµιναρίων προληπτικής ιατρικής και συνθηκών υγιεινής διαβίωσης, δικτύωση µε φορείς της τοπικής κοινωνίας (σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, επαγγελµατικοί φορείς κ.λπ.) για µεικτές πρωτοβουλίες δράσεων
για την τοπική ανάπτυξη, την καταπολέµηση της σχολικής διαρροής κ.α..
στ. Μεικτές δράσεις για την κοινωνικοποίηση και την
κοινωνική ένταξη, ειδικότερα (αλλά όχι αποκλειστικά)
για µαθητές ΑµεΑ, παιδιά µε µαθησιακές δυσκολίες, Ρο-

µά και µετανάστες.
ζ. Παροχή ενηµερωτικής συνδροµής για θέµατα νοµικού χαρακτήρα σε σχέση µε τις παρεχόµενες δυνατότητες, όργανα, διαδικασίες στο πλαίσιο της κοινωνικής
προστασίας.
η. Ανάπτυξη Δικτύου Εθελοντισµού και συγκέντρωση
αγαθών.
4. Ωφελούµενοι από τη δράση των Κέντρων Κοινότητας είναι πολίτες, που κατοικούν στον τόπο λειτουργίας
των ως άνω Δοµών και κατά προτεραιότητα οι ωφελούµενοι του Προγράµµατος «Ελάχιστο Εγγυηµένο Εισόδηµα», καθώς και άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε
συνθήκες φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισµού, παιδιά,
που βιώνουν καταστάσεις αποκλεισµού, µετανάστες, άτοµα µε αναπηρία, Ροµά και γενικότερα ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, όπως περιγράφονται στο «Εθνικό Στρατηγικό πλαίσιο για την Κοινωνική Ένταξη».
Αναλόγως των ιδιαιτέρων τοπικών αναγκών και περιστάσεων, η δράση κάθε Κέντρου Κοινότητας δύναται να
οριοθετείται προς όφελος µίας ή περισσοτέρων ευάλωτων κοινωνικών οµάδων, χωρίς ωστόσο να αποκλείονται
οι υπόλοιπες.
5. Ως φορείς υλοποίησης των Κέντρων Κοινότητας ορίζονται οι δήµοι.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται οι
λειτουργικές και κτιριακές προδιαγραφές των Κέντρων
Κοινότητας, η στελέχωση και η διαδικασία ελέγχου αυτών, οι πόροι, εθνικοί ή κοινοτικοί, χρηµατοδότησης των
ως άνω Δοµών, καθώς και κάθε άλλο λεπτοµερειακό ή
τεχνικό ζήτηµα για την εφαρµογή των ρυθµίσεων του
παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση συγχρηµατοδότησης
των ως άνω Δοµών από πόρους των ΕΔΕΤ, εφαρµόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014- 2020.
Άρθρο 8
Δύναται να παραταθεί µέχρι τις 30.9.2016 η θητεία του
επικουρικού προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄
16), υπό την επιφύλαξη της ύπαρξης εγγεγραµµένων πιστώσεων των ως άνω φορέων και υπό τον όρο της µη υπέρβασης των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, όπως προβλέπεται στη διάταξη του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004
(Α΄ 134).
Άρθρο 9
Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας εντός
προθεσµίας ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται: α. Η ίδρυση, διοικητική υπαγωγή, στελέχωση και λειτουργία Κέντρων Προσωρινής
Διαµονής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών. β. Η διοικητική υπαγωγή, στελέχωση
και λειτουργία του υφιστάµενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων. Η λειτουργία του Κέντρου Λαυρίου,
καθώς και νέων Κέντρων δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας νοµικά πρόσω-
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πα δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται σε θέµατα προσφύγων, τα οποία θα αναλαµβάνουν την ευθύνη λειτουργίας µε ίδιο προσωπικό. γ. Οι
προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής ιατροφαρµακευτικής και νοσοκοµειακής περίθαλψης ή οποιασδήποτε
άλλης οικονοµικής και κοινωνικής συνδροµής σε άτοµα,
που έχουν αναγνωρισθεί από την αρµόδια Ελληνική Αρχή ως πρόσφυγες ή έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ή τους έχει επιτραπεί η προσωρινή διαµονή, σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 25 του παρόντος
νόµου, προς αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
Άρθρο 10
Σύσταση Επιτροπής για την αναθεώρηση
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση του
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (εφεξής
«Επιτροπή»). Βασικές κατευθύνσεις των επεξεργασιών
της Επιτροπής είναι η δηµιουργία επιτελικού κράτους και
η αναβάθµιση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
αµφότερα τα επίπεδα µε σκοπό την ενίσχυση της τοπικής αυτονοµίας και τον εξορθολογισµό των διοικητικών
διαδικασιών των τοπικών αρχών, λαµβάνοντας υπόψη
τις αρχές της επικουρικότητας, της εταιρικής σχέσης και
της διαλειτουργικότητας όλων των επιπέδων της Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης, καθώς και της εγγύτητας της
λήψης των αποφάσεων και της παροχής των υπηρεσιών
στους πολίτες.
2. Έργο της Επιτροπής είναι η καταγραφή και αξιολόγηση του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου που διέπει
την οργάνωση και θεσµική και οικονοµική λειτουργία της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνολικά και τις σχέσεις της µε
την Κεντρική και την Αποκεντρωµένη Δηµόσια Διοίκηση,
καθώς και η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρµόδιο
Υπουργό πρότασης για την αναµόρφωσή του, καθώς και
η επεξεργασία και εισήγηση προς τον αρµόδιο Υπουργό
πρότασης για την αναµόρφωσή του, περιλαµβανόµενης
και της κατάρτισης σχετικού σχεδίου νόµου.
Για την εκπλήρωση του έργου της η Επιτροπή µπορεί
να καλεί στις συνεδριάσεις της ή να ζητά γραπτή συµβολή από οποιονδήποτε υπάλληλο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ή ιδιώτη.
3. Η Επιτροπή συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και απαρτίζεται από:
α) τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου ως Πρόεδρο,
β) έντεκα (11) επιστήµονες µε συναφή µε το έργο της
Επιτροπής ενασχόληση ή εµπειρογνώµονες σε θέµατα
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι ορίζονται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
γ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
δ) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου,
ε) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και

Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων του Υπουργείου,
στ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
ζ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
η) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου,
θ) τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Οικονοµικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
ι) τρεις (3) εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.),
ια) τρεις (3) εκπροσώπους της Ένωσης Περιφερειών
Ελλάδος (Ε.Ν.Π.Ε.),
ιβ) έναν (1) εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
(Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) και
ιγ) έναν (1) εκπρόσωπο της Οµοσπονδίας Συλλόγων
Υπαλλήλων
Αιρετών
Περιφερειών
Ελλάδας
(Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.), ως µέλη.
4. α) Καθήκοντα εισηγητών της Επιτροπής ασκούν οι
Προϊστάµενοι Διεύθυνσης ή Τµήµατος των καθ’ ύλην αρµόδιων οργανικών µονάδων του Υπουργείου.
β) Για τη γραµµατειακή υποστήριξη της Επιτροπής απασχολούνται τρεις (3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τρεις
(3) υπάλληλοι της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης.
5. Η Επιτροπή οφείλει να ολοκληρώσει το αναφερόµενο στην παράγραφο 2 έργο της εντός πέντε (5) µηνών από τη συγκρότησή της. Η ως άνω προθεσµία µπορεί να
παρατείνεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
6. Στο πλαίσιο της Επιτροπής και µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
µπορεί να συγκροτούνται έως και τέσσερις (4) Οµάδες
Εργασίας για επιµέρους ζητήµατα του αντικειµένου της.
Σε κάθε Οµάδα Εργασίας, της οποίας υπεύθυνος ορίζεται ένα µέλος της Επιτροπής, µπορούν να µετέχουν ως
µέλη, εκτός των µελών της Επιτροπής, στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και εµπειρογνώµονες.
7. Η Επιτροπή και οι Οµάδες Εργασίας συνεδριάζουν
εντός και εκτός ωραρίου λειτουργίας των υπηρεσιών
του Υπουργείου και στα µέλη τους, καθώς και στους εισηγητές και στους υπαλλήλους που ορίζονται για την
παροχή γραµµατειακής υποστήριξης, καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, που καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.
8. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για τη λειτουργία της
Επιτροπής µπορεί να ρυθµίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Άρθρο 11
Θέση αιρετών σε αργία
Η παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση
του Ποινικού Δικαστηρίου, για τα πληµµελήµατα της
προηγούµενης παραγράφου ή καταδικαστική απόφαση
σε πρώτο βαθµό για κακουργήµατα, ο Ελεγκτής Νοµιµό-
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τητας οφείλει να θέσει τον καταδικασθέντα σε κατάσταση αργίας. Η αυτοδίκαιη θέση σε αργία επιβάλλεται µε
την ίδια διαδικασία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραποµπής για κακούργηµα, εάν έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι ή προσωρινή κράτηση. Τυχόν µεταγενέστερη
αντικατάσταση ή άρση των περιοριστικών όρων ή της
προσωρινής κράτησης κατά τη διάρκεια της εκκρεµοδικίας δεν κωλύει τη θέση σε αργία του αιρετού που παραπέµφθηκε για κακούργηµα. Εάν εκδοθεί τελεσίδικη αθωωτική απόφαση, οπότε και αίρεται αυτοδικαίως, η αργία
και το διοικητικό µέτρο θεωρείται ως ουδέποτε επιβληθέν. Στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται αναδροµικά η αντιµισθία του αποκατασταθέντος από του χρόνου εκδόσεως της διαπιστωτικής σε βάρους του πράξης. Τυχόν
άρνηση ή υπαίτια καθυστέρηση του Ελεγκτή Νοµιµότητας να εκδώσει άµεσα τη σχετική διαπιστωτική πράξη
συνιστά παράβαση καθήκοντος.»
Άρθρο 12
Ένδικα µέσα Ο.Τ.Α.
1. Η παρ. 2 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 (Α΄87), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«2. Για τις περιπτώσεις ιβ΄, ιγ΄ και ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης. Προκειµένου για µισθολογικές απαιτήσεις, κάθε µορφής, περιλαµβανοµένων και των επιδοµάτων, δεν είναι δυνατή η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων, ο δικαστικός ή
εξώδικος συµβιβασµός και η κατάργηση δίκης, εκτός από τις περιπτώσεις που το νοµικό ζήτηµα έχει κριθεί µε
απόφαση ανωτάτου δικαστηρίου. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων κατά
πρωτόδικων αποφάσεων µε τις οποίες διατάσσεται η παραµονή ή η επάνοδος εργαζοµένων στην εργασία τους.
Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση περί της παραίτησης
από τα ένδικα µέσα, η οποία πρέπει να διαλαµβάνει ειδικώς περί της ύπαρξης πιστώσεων στον προϋπολογισµό
του δήµου για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει
από την άµεση συµµόρφωση προς την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, λαµβάνεται υποχρεωτικά ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου και µε τη σύµφωνη γνώµη του
προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας του δήµου.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει, σχετικά, το δηµοτικό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ της περίπτωσης ιδ΄ της προηγούµενης παραγράφου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«2. Για τις περιπτώσεις ι΄, ια΄ και ιβ΄της προηγούµενης παραγράφου, η απόφαση λαµβάνεται ύστερα από
γνωµοδότηση δικηγόρου, η ανυπαρξία της οποίας συνεπάγεται ακυρότητα της σχετικής απόφασης.
Επιτρέπεται η παραίτηση από την άσκηση ενδίκων µέσων κατά πρωτόδικων αποφάσεων µε τις οποίες διατάσσεται η παραµονή ή η επάνοδος εργαζοµένων στην εργασία τους. Στην περίπτωση αυτή, η απόφαση περί της
παραίτησης από τα ένδικα µέσα, η οποία πρέπει να διαλαµβάνει ειδικώς περί της ύπαρξης πιστώσεων στον
προϋπολογισµό της Περιφέρειας για την κάλυψη της δαπάνης που προκύπτει από την άµεση συµµόρφωση προς
την πρωτόδικη δικαστική απόφαση, λαµβάνεται υποχρεωτικά ύστερα από γνωµοδότηση δικηγόρου και µε τη

σύµφωνη γνώµη του προϊσταµένου της οικονοµικής υπηρεσίας της Περιφέρειας.
Η παρούσα ρύθµιση ισχύει και όταν αποφασίζει σχετικά το περιφερειακό συµβούλιο, λόγω υπέρβασης του αντικειµένου των σαράντα πέντε χιλιάδων (45.000) ευρώ
της περίπτωσης ια΄ της προηγούµενης παραγράφου.»
3. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου και παύουν
οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις και παύει κάθε
διαδικασία καταλογισµού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και
υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών: α. µε µη άσκηση ένδικων µέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του
προσωπικού δηµοτικών νοµικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ.) και β. µε την παράταση ισχύος συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου του εν λόγω προσωπικού.
Άρθρο 13
Προσωπικό ανταποδοτικών υπηρεσιών Ο.Τ.Α.
Η περίπτωση 3 της παρ. ΣΤ΄ υποπαράγραφος ΣΤ1 του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α. Οι προσλήψεις και οι διορισµοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων και
ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των Ν.Π.Ι.Δ.
αυτών αναστέλλονται έως 31.12.2016. Από την ανωτέρω αναστολή εξαιρούνται οι διορισµοί προσωπικού των
ανωτέρω κατηγοριών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα, για τους οποίους δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει. Οµοίως εξαιρούνται και οι διορισµοί σε θέσεις κλάδου ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου, για
τους οποίους απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ. 5
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
Για τις προσλήψεις και τους διορισµούς τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ όλων των κλάδων
και ειδικοτήτων των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄βαθµού και των
Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου
11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.
β. Η αναστολή και οι περιορισµοί της περίπτωσης 3α
δεν ισχύουν για τους νησιωτικούς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Ειδικά, για τις προσλήψεις και τους διορισµούς τακτικού
προσωπικού όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε νησιωτικούς Ο.Τ.Α.
α΄βαθµού, δεν απαιτείται απόφαση κατανοµής της παρ.
5 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010, όπως ισχύει.»
Άρθρο 14
Θέµατα εργαζοµένων Ο.Τ.Α.
Ωράριο βρεφονηπιοκόµων
1.α. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου µειωµένου ωραρίου των εργαζοµένων σε Ο.Τ.Α.
α΄βαθµού και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου αυτών,
µπορούν να τροποποιούνται, µε αύξηση του ωραρίου εργασίας τους, µέχρι και το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης της οικείας κατηγορίας και κλάδου, µε αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Η
τροποποίηση γίνεται µε απόφαση του οικείου Δηµοτικού
Συµβουλίου ή του Διοικητικού Συµβουλίου του νοµικού
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προσώπου, κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόµενου και
πρέπει να διαλαµβάνει ειδικά περί της ύπαρξης των απαιτούµενων για την αύξηση του ωραρίου πιστώσεων
στον οικείο προϋπολογισµό.
β. Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου υπάγεται
σε υποχρεωτικό έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια
για την εποπτεία του οικείου Ο.Τ.Α. ή νοµικού προσώπου
αρχή και περίληψή της δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
γ. Κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή
της παρούσας µπορεί να καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2.α. Η υποπερίπτωση δδ΄ της παραγράφου 5 περίπτωση α΄ του άρθρου 1 της πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου «περί καθιερώσεως πενθηµέρου εβδοµάδος εργασίας των δηµοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθµίσεως
συναφών θεµάτων», που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 1157/1981 (Α` 126), όπως ισχύει, καταργείται.
β. Η παρ. 1 του άρθρου µόνου του π.δ. 588/1988 (Α΄
284) επανέρχεται σε ισχύ.
Άρθρο 15
Προσωπικό παραµεθόριων Ο.Τ.Α.
Η παρ. 1 του άρθρου 78 του ν. 3584/2007 (Α΄ 143), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«Κενές θέσεις δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού των παραµεθόριων περιοχών είναι δυνατόν να καλύπτονται µε µετάταξη υπαλλήλων
Ο.Τ.Α. που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα της θέσης
στην οποία µετατάσσονται. Η µετάταξη αυτή διενεργείται σε κλάδο ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας, ύστερα από
αίτηση του υπαλλήλου, οποτεδήποτε, χωρίς γνώµη υπηρεσιακών συµβουλίων, µε κοινή απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Δηµόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονοµίας και Οικονοµικών και των κατά περίπτωση συναρµόδιων Υπουργών.
Για τη µετάταξη σε Ο.Τ.Α. παραµεθορίου περιοχής, απαιτείται και σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου για διορισµό
οργάνου υποδοχής, καθώς και γνώµη του αρµόδιου για
διορισµό οργάνου προέλευσης. Ειδικά, για την περίπτωση µετάταξης υπαλλήλου που ήδη υπηρετεί σε Ο.Τ.Α.
που ανήκει στις κατά την επόµενη παράγραφο παραµεθόριες περιοχές, απαιτείται σύµφωνη γνώµη και του αρµόδιου για διορισµό οργάνου προέλευσης.
Σε περίπτωση που η µετάταξη διενεργείται από Ο.Τ.Α.
σε Ο.Τ.Α. α΄ ή β΄ βαθµού, η απόφαση της µετάταξης εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης».
Άρθρο 16
Προσωπικό ΑµεΑ και ρυθµίσεις
προσωπικού Ν.Π.Ι.Δ. δήµων
1.α. Άτοµα µε Αναπηρία που υπηρετούν σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου των δήµων που λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση µεταφέρονται στον οικείο δήµο σε
προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.
β. Η µεταφορά του ανωτέρω προσωπικού διενεργείται
µε απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου.
γ. Ο χρόνος που διανύθηκε στο νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και λαµβάνεται υπόψη για όλες τις µισθολογι-

κές, βαθµολογικές και ασφαλιστικές συνέπειες.
δ. Η παρούσα καταλαµβάνει και το προσωπικό των
Ν.Π.Ι.Δ. που βρίσκονται σε εκκαθάριση κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος.
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 109 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση λύσης κοινωφελούς επιχείρησης ή
Δ.Ε.Υ.Α. ή ανώνυµης εταιρείας Ο.Τ.Α., της οποίας ποσοστό τουλάχιστον ίσο µε το 90% του µετοχικού κεφαλαίου ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., και εφόσον ένας ή περισσότεροι από τους κατά το καταστατικό της σκοπούς ή
της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ., από το οποίο προέκυψε αυτή κατά µετατροπή της, εκπληρώνονται πλέον από τον οικείο Ο.Τ.Α. ή από Νοµικό Πρόσωπο Δηµοσίου
Δικαίου αυτού, το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου, µεταφέρεται στον αντίστοιχο Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ., µε την ίδια σχέση
εργασίας, µε την απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου
για τη λύση αυτής ή µε ειδική απόφαση του δηµοτικού
συµβουλίου, εφόσον µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη εκδοθεί η περί τη λύση απόφαση.»
Άρθρο 17
Πρόγραµµα Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής
Κινητικότητας
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 92 του
ν. 4310/2014 (Α΄258) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αποφάσεις που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2014
από τους Γενικούς Γραµµατείς των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε φορέα υποδοχής τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις συντάσσονται εκ νέου από το αρµόδιο για το διορισµό όργανο της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός δύο
(2) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος».
Άρθρο 18
Εκποίηση δηµοτικών ακινήτων σε άστεγους δηµότες.
Στους αναγνωρισµένους ως δικαιούχους δηµοτικών ή
κοινοτικών οικοπέδων, κατ’ εφαρµογή του άρθρου 187
του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), που δεν έχουν εκπληρώσει,
µέσα στην τασσόµενη κατά τις διατάξεις του ανωτέρω
άρθρου προθεσµία, µέρος ή όλες τις υποχρεώσεις τους
(καταβολή τιµήµατος, ανέγερση οικοδοµής κ.λπ.) και εφόσον εξακολουθούν να είναι κάτοχοι των ανωτέρω οικοπέδων, αυτοί ή οι κληρονόµοι τους, µπορεί, µε αιτιολογηµένη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των µελών του, να δοθεί το δικαίωµα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους,
µέσα σε αποκλειστική προθεσµία οκτώ (8) ετών από την
έναρξη ισχύος του παρόντος.
Άρθρο 19
Απαλλαγή από δηµοτικά τέλη και φόρους
Κοινωνικά τιµολόγια Δ.Ε.Υ.Α.
1. Η παρ. 3 του άρθρο 202 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του αριθµού των µελών του, είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τους απόρους, τα άτοµα µε αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους,
τις µονογονεϊκές οικογένειες και τους µακροχρόνια ά-
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νεργους, όπως η ιδιότητα των ανωτέρω οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη νοµοθεσία, καθώς και τους δικαιούχους του πρώτου Κεφαλαίου του ν. 4320/2015 (Α΄
29), όπως εκάστοτε αυτοί ορίζονται µε τις υπουργικές αποφάσεις του άρθρου 5 του ίδιου νόµου. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τίθενται και εισοδηµατικά κριτήρια για
τη χορήγηση της ως άνω µείωσης ή απαλλαγής.»
2. Η παρ. 12 του άρθρου 10 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) αντικαθίσταται ως εξής :
«12. Το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. µπορεί να
θεσπίζει ειδικό τιµολόγιο, µειωµένα τέλη ύδρευσης και
αποχέτευσης ή και πλήρη απαλλαγή από αυτά για τις ευπαθείς οµάδες των καταναλωτών µε βάση ενιαία και αντικειµενικά κριτήρια. Στις ευπαθείς αυτές οµάδες εντάσσονται ιδίως, αλλά όχι αποκλειστικά, οι κατηγορίες
που αναφέρονται στο άρθρο 202 παρ. 3 του ν. 3463/2006
(Α΄ 114), όπως εκάστοτε ισχύει.
Επίσης, το διοικητικό συµβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α. µπορεί
να θεσπίζει ειδικό τιµολόγιο, µειωµένα τέλη ύδρευσης
και αποχέτευσης ή και πλήρη απαλλαγή από αυτά και για
νέους επαγγελµατίες έως τριάντα πέντε (35) ετών, το
πολύ για πέντε (5) χρόνια από την έναρξη λειτουργίας
της επιχείρησης ή εκµετάλλευσης, µε εξαίρεση τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος.
Οι κατά τα ανωτέρω αποφάσεις εγκρίνονται από το οικείο δηµοτικό συµβούλιο.»
.
Άρθρο 20
Λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 50 του ν. 4277/2014
(Α΄ 56) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από της ενάρξεως ισχύος του παρόντος αποκτούν ισχύ νόµου το άρθρο 2, οι παράγραφοι 3 έως και 8 του
άρθρου 4, καθώς και τα άρθρα 5 έως και 8 της κ.υ.α.
20232/2010 (Β΄ 745). Όπου στις διατάξεις της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης γίνεται αναφορά σε όργανα της τοπικής αυτοδιοίκησης ή της κεντρικής διοίκησης
υπό το πριν το ν. 3852/2010 (Α΄ 87) νοµοθετικό καθεστώς, νοούνται τα εκάστοτε αρµόδια όργανα για την άσκηση των ίδιων αρµοδιοτήτων µετά την ισχύ του νόµου
αυτού.»
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 48, του ν. 4277/2014 (Α΄ 156) και ισχύει, µετά τη
φράση «σε εκτάσεις ιδιοκτησίας τους», προστίθεται η
φράση «ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση».
3. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 211 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται εδάφιο ως εξής :
«Επιπλέον των παραπάνω σκοπών, ο Ε.Δ.Σ.Ν.Α. δύναται να κατασκευάζει και να λειτουργεί Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών (Κ.Α.Ν.) σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή
που του έχουν παραχωρηθεί κατά χρήση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού του Συµβουλίου και σύµφωνα µε
τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 35 του
ν. 3448/2006 (Α΄ 57), όπως ισχύει.»

Άρθρο 21
Επιλογή τόπου ενταφιασµού
Μετά το άρθρο 35 του ν. 344/1976 (Α΄143) προστίθεται άρθρο 35Α ως εξής:
«Άρθρο 35Α
Επιλογή τόπου ενταφιασµού προσώπου
1. Η επιλογή του τόπου ενταφιασµού είναι δικαίωµα
του προσώπου.
2. Κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το επιθυµεί, µπορεί
ελεύθερα µε ρητή, χωρίς όρο ή αίρεση, δήλωσή του ενώπιον συµβολαιογράφου να ορίσει τον τύπο της τελετής
της κηδείας του και τον τόπο ενταφιασµού του. Με τη
δήλωσή του αυτή ορίζονται τα πρόσωπα, συγγενικά ή µη
που θα εκτελέσουν την επιθυµία του, τα οποία µε σχετική δήλωσή τους στο ίδιο συµβολαιογραφικό έντυπο αποδέχονται τη δήλωση του προσώπου και αναλαµβάνουν
την υποχρέωση να την εκτελέσουν.
3. Εφόσον τηρηθεί ο κατά τα ανωτέρω τύπος και η διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος δεν αντίκειται σε κανόνες δηµόσιας τάξης, υγιεινής ή στα χρηστά ήθη, τα
αρµόδια όργανα ή οι υπηρεσίες, που επιµελούνται της
ταφής του νεκρού οφείλουν να συµµορφώνονται στη
διατυπωθείσα επιθυµία του θανόντος χωρίς οποιαδήποτε άλλη προϋπόθεση ή διαδικασία, ακόµη και αν εναντιωθούν συγγενείς οποιουδήποτε βαθµού.»
Άρθρο 22
Συµµόρφωση των δήµων και περιφερειών
προς πράξεις ή αποφάσεις οργάνων
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1. Σε περίπτωση έκδοσης πράξης ή απόφασης οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής
Δηµοκρατίας, λόγω παράνοµης πράξης ή παράλειψης οφειλόµενης ενέργειας οργάνου δήµου ή περιφέρειας, ο
οργανισµός τοπικής αυτοδιοίκησης οφείλει, αµελλητί,
να συµµορφωθεί πλήρως µε το περιεχόµενο και το διατακτικό, αντιστοίχως της παραπάνω πράξης ή απόφασης. Εάν ο Ο.Τ.Α. για οποιονδήποτε λόγο δεν συµµορφώνεται ο Ελεγκτής Νοµιµότητας ή µέχρι την έναρξη
λειτουργίας της υπηρεσίας του Ελεγκτή Νοµιµότητας ο
ασκών χρέη Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης Αττικής ή ο Συντονιστής τον καλεί, εγγράφως, να
συµµορφωθεί εντός ορισµένης προθεσµίας η οποία σε
καµία περίπτωση δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3)
µήνες αφού ο Ο.Τ.Α. έλαβε γνώση της σχετικής κλήσης.
2. Σε περίπτωση καταδίκης της Ελληνικής Δηµοκρατίας λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας
παράνοµης πράξης ή παράλειψης οργανισµού τοπικής
αυτοδιοίκησης, παρακρατείται το ισόποσο του προστίµου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους που εγγράφονται κατ΄ έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
τους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Με απόφαση

123
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης παρακρατείται το ανωτέρω ποσό από τον οικείο
Ο.Τ.Α..
Άρθρο 23
Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης
Ληξιαρχείων - Δηµοτολογίων
Για τις εγγραφές, διαγραφές και µεταβολές των στοιχείων των οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια των
δήµων εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων, τα οποία έχουν
καταχωριστεί στο Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης
Ληξιαρχικών Πράξεων του άρθρου 8Α του ν. 344/1976
(Α΄ 143), όπως ισχύει, δηµιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών Πληροφοριακό Σύστηµα Διασύνδεσης Ληξιαρχείων- Δηµοτολογίων. Με το πληροφοριακό αυτό
σύστηµα υπάλληλοι υπηρεσιών δηµοτολογίου των δήµων που είναι διαπιστευµένοι χρήστες, µε κωδικούς πρόσβασης, που τους αποδίδει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αντλούν αντίτυπα ληξιαρχικών
πράξεων αποκλειστικά και µόνο προς χρήση της υπηρεσίας δηµοτολογίου τους. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται
η έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού αυτού συστήµατος, ο τρόπος ενηµέρωσης των στοιχείων των οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια και κάθε άλλη λεπτοµέρεια χρήσης του.
Άρθρο 24
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη ΔΕΘ- ΗELEXPO A.E.
1. Η παρ. 12 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Τα ΑΚ 18344, 18678 και 18679 ανταλλάξιµα κτήµατα, τα οποία τελούν υπό τη διαχείριση της Κτηµατικής
Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών,
µεταβιβάζονται δια του παρόντος κατά πλήρη κυριότητα,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης
Α.Ε. (Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.)». Τα ανωτέρω ακίνητα
προσδιορίζονται βάσει τοπογραφικού διαγράµµατος,
που συντάσσεται µε ευθύνη της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.
και θεωρείται από την Κτηµατική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης του Υπουργείου Οικονοµικών. Η ως άνω µεταβίβαση
της κυριότητας µεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο
Θεσσαλονίκης στο όνοµα της Δ.Ε.Θ.-HELEXPO Α.Ε.. Η
µεταβίβαση της κυριότητας των παραπάνω ανταλλάξιµων κτηµάτων, καθώς και η µεταγραφή, απαλλάσσονται,
ανεξαιρέτως, από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά, αµοιβή ή
δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, συµπεριλαµβανοµένου του φόρου µεταβίβασης, τέλους, εισφοράς ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε Ν.Π.Δ.Δ., Ασφαλιστικών Οργανισµών ή τρίτων, δικαιωµάτων συµβολαιογράφων, δικηγόρων, δικαστικών επιµελητών και αµοιβών ή ανταποδοτικών τελών υποθηκοφυλάκων.»
2. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος οι σκοποί
της απορροφώσας εταιρίας είναι οι ακόλουθοι: α) η διορ-

γάνωση εκθέσεων, συνεδρίων, επιχειρηµατικών αποστολών και γενικότερα εκδηλώσεων στην Ελλάδα και στην
αλλοδαπή, β) η παροχή προς το Ελληνικό Κράτος συµβουλευτικών υπηρεσιών σε θέµατα εκθεσιακής πολιτικής, διοργάνωση εκθέσεων, συνεδρίων και γενικότερα
εκδηλώσεων, γ) η ενηµέρωση της πολιτείας σχετικά µε
την εκθεσιακή δραστηριότητα της Χώρας, δ) η διαχείριση και εκµετάλλευση εταιρικών συµµετοχών, ε) η διαχείριση, εκµετάλλευση και ανάπτυξη ακινήτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, στ) η διαχείριση εκµετάλλευση και ανάπτυξη εκθεσιακών σηµάτων µε κάθε πρόσφορο τρόπο, ζ)
η διαχείριση και εκµετάλλευση ραδιοφωνικού σταθµού,
η) όσοι άλλοι αναφερθούν στο καταστατικό της και ιδιαίτερα εκείνοι που αποβλέπουν στη διατήρηση και ενίσχυση του εθνικού εκθεσιακού της ρόλου και τη λειτουργία
των εκθεσιακών της κέντρων.
Για τους σκοπούς αυτούς, η εταιρεία Δ.Ε.Θ. –
HELEXPO Α.Ε. µπορεί να συµβάλλεται µε νοµικά πρόσωπα που µνηµονεύονται στις διατάξεις των άρθρων
225 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), 100 παρ. 1 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) και παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 1256/1982 στο πλαίσιο προγραµµατικών συµβάσεων
για την µελέτη και εκτέλεση έργων και προγραµµάτων,
καθώς και για την παροχή συναφών υπηρεσιών. Προγραµµατικές συµβάσεις µεταξύ των παραπάνω νοµικών
προσώπων και της εταιρείας Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε.
που έχουν συναφθεί, θεωρούνται έγκυρες για κάθε συνέπεια.
Για την πραγµατοποίηση των σκοπών της και για την
προετοιµασία, λειτουργία και υποστήριξη των διαφόρων
εκδηλώσεων της η Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε. δύναται να
απασχολεί εθελοντές µε ηθικό αντάλλαγµα ή/και καλύπτοντας το κόστος εξόδων σίτισης και µετακινήσεων
σύµφωνα µε τις διεθνείς πρακτικές.»
3. Εισάγεται ερµηνευτική διάταξη της παρ.18 του άρθρου 12 του ν. 4109/2013, η οποία έχει ως εξής:
«Κατά την αληθή έννοια της διάταξης αυτής η απορροφώσα εταιρία δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα
(Α΄ 28) και δεν εφαρµόζονται σε αυτήν, καθώς και στις
εταιρείες το µετοχικό κεφάλαιο των οποίων ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα, στην εταιρεία Δ.Ε.Θ. –
HELEXPO Α.Ε., οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που
ανήκουν άµεσα ή έµµεσα στο Δηµόσιο, µε εξαίρεση όσων ρητά ορίζονται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου
και οι διατάξεις που διέπουν εταιρείες που η Διοίκηση
αυτών ορίζεται από το Ελληνικό Δηµόσιο. Διατάξεις νόµων που αναφέρονται σε επιχειρήσεις, νοµικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου, οργανισµούς ή φορείς, γενικά, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα δεν αφορούν στην παραπάνω
εταιρεία, εκτός εάν ορίζεται ρητά ότι εφαρµόζονται και
σε αυτή. Συνεπώς, η εταιρεία Δ.Ε.Θ. – HELEXPO Α.Ε.
δεν υπάγεται στην κατηγορία των οργανισµών και επιχειρήσεων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28) και εξαιρείται ρητά από την εφαρµογή των διατάξεων που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την
παροχή υπηρεσιών και τη προµηθειών προϊόντων και από την εφαρµογή των διατάξεων του Μέρους Β΄ του
ν. 4281/2014 (Α΄ 160).»
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Άρθρο 25
Τροποποιήσεις του ν. 3907/2011 (Α΄7)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ρυθµίζονται οι
διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι
διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς
προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το
περιεχόµενο των καθεστώτων αυτών. Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεµούν κατά
την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται
ζητήµατα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους
το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθου 28 π.δ. 114/2010 (Α΄195), του άρθου 8
παρ. 1 του Π.Δ. 61/1999 (Α΄63) ή του άρθου 25 παρ. 4
του ν. 1975/1991. Με την παρούσα καταργείται η παρ. 4
του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184), καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το περιεχόµενο
της παρούσας ή ρυθµίζουσα µε διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέµατα.»
2. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς
προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νοµικής συνδροµής σε αιτούντες διεθνή
προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία,
καθώς και θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, καθορίζονται τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η διαδικασία
χορήγησης εθνικών θεωρήσεων εισόδου και κάθε άλλη
σχετική λεπτοµέρεια που αφορά την οικογενειακή επανένωση δικαιούχων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 131/2006 όπως ισχύει.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παράγραφος 11 ως εξής:
«11. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοι-

κητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή
προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και µε το
οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος που
εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του παρόντος.»
5. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας
Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης
αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 26
Τροποποίηση της περίπτωσης κδ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ
Αντικαθίσταται η περίπτωση κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της 33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280), η οποία προστέθηκε
µε το άρθρο 26 παρ. 14 του ν. 4325/15 ως εξής:
«κδ) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.»
Άρθρο 27
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4024/2011
Στο άρθρο 25 του ν. 4024/2011 (Α΄226), όπως ισχύει,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, που αποσπώνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών
του ν. 3907/2011, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.»
Άρθρο 28
Υλοποίηση Προγράµµατος Μετεγκατάστασης
Αιτούντων Διεθνή Προστασία
Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ως αρµόδια αρχή
για την υλοποίηση των αποφάσεων (ΕΕ) του Συµβουλίου
2015/1523 της 14ης Σεπτεµβρίου 2015 και 2015/1601
της 22ας Σεπτεµβρίου 2015 για τη θέσπιση προσωρινών
µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο των παραπάνω αποφάσεων χρηµατοδοτείται από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρόγραµµα µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή προστασία
σε χώρες κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ορίζεται εκτελεστικός φορέας για συγκεκριµένες δράσεις του
προγράµµατος, οι οποίες θα περιγραφούν σε Μνηµόνιο
Συνεργασίας µεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.).
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Άρθρο 29
Κατάταξη επιτυχόντων διαγωνισµού Α.Σ.Ε.Π. 1997
σε πίνακες διοριστέων
Επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισµού που προκηρύχθηκε από το ΑΣΕΠ µε την υπ’ αριθµ. 8/1997 προκήρυξη,
οι οποίοι εµπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 5 του
ν. 3320/2005 (Α΄ 48), κατατάσσονται κατόπιν αίτησής
τους σε νέο πίνακα διοριστέων που καταρτίζεται από το
Α.Σ.Ε.Π. κατά φθίνουσα σειρά βαθµολογίας ανά κατηγορία (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ). Δεν έχουν δικαίωµα στην εν λόγω διαδικασία, όσοι έχουν διοριστεί στο Δηµόσιο ως δηµόσιοι
υπάλληλοι ή ως υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, καθώς και όσοι διοριστέοι δεν είχαν αποδεχτεί
το διορισµό τους.
Άρθρο 30
Ένταξη τρίτεκνων οικογενειών
στο ν. 2643/1998 (Α΄ 220)
1.Το εδάφιο α΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α΄ 220) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Στις διατάξεις του νόµου αυτού υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες προσώπων:
α. Οι πολύτεκνοι γονείς µε τέσσερα (4) τέκνα και άνω,
οι τρίτεκνοι γονείς, ένα από τα τέκνα πολύτεκνης οικογένειας, ένα από τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας και ο επιζών ή ο άγαµος γονέας τριών ανήλικων τέκνων.»
2. Μετά την παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄
220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ο αριθµός των µορίων για τους τρίτεκνους γονείς, µε
βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται ως εξής:
Για γονέα µε τρία τέκνα διακόσια (200) µόρια. Αν υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα (50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο. Στην περίπτωση
που ο ένας από τους συζύγους δεν εργάζεται, προστίθενται πενήντα (50) µόρια.»
3. Μετά την παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2643/1998 (Α΄
220) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Ο αριθµός των µορίων για τα τέκνα τρίτεκνης οικογένειας, µε βάση το κριτήριο της οικογενειακής κατάστασης, καθορίζεται ως εξής:
Για τρίτεκνη οικογένεια εκατό (100) µόρια. Αν µεταξύ
αυτών υπάρχουν ανήλικα τέκνα, προστίθενται πενήντα
(50) επιπλέον µόρια για κάθε ανήλικο τέκνο.»
Άρθρο 31
Στο άρθρο 19 του ν. 4325/2015 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«19. Υπάλληλοι, πρώην δηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι µε οριστικούς πίνακες διάθεσης υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου 19 του ν.
4325/2015, έχουν δικαίωµα κατόπιν υποβολής αίτησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών
από τη δηµοσίευση του παρόντος να µετατάσσονται καταλαµβάνοντας αυτοδικαίως τις θέσεις που κατείχαν
προ της θέσης τους σε διαθεσιµότητα µε τον ίδιο βαθµό

και µισθολογικό κλιµάκιο στις επανασυσταθείσες Υπηρεσίες της Δηµοτικής Αστυνοµίας του Δήµου που υπηρετούσαν. Εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα
από τη δηµοσίευση του παρόντος εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Δηµάρχου, µε την οποία το ανωτέρω προσωπικό διαπιστώνεται ως προσωπικό αυτού και κατατάσσεται στις επανασυσταθείσες θέσεις κλάδων Δηµοτικής
Αστυνοµίας . Σε περίπτωση µη επανασύστασης των θέσεων αυτών, οι ως άνω υπάλληλοι µπορούν να επιλέξουν κατόπιν αίτησής τους τη µετάταξή τους µε βάση τα
τυπικά τους προσόντα σε προσωποπαγείς θέσεις που
συνιστώνται µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο
στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης στη διάθεση του Υπουργού.»
Άρθρο 32
Θέµατα Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
και Εθνικού Τυπογραφείου
1. Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 131) τροποποιείται ως εξής:
«1. Η «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως» εκδίδεται µόνο
από το Εθνικό Τυπογραφείο, κατά τους ορισµούς του νόµου αυτού και των διαταγµάτων και πράξεων που εκδίδονται κατ΄ εξουσιοδότησή του, και φέρει τον τίτλο «Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας».»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) σε περίληψη, ατοµικά διατάγµατα και πράξεις διορισµού, µετάταξης, µεταφοράς, υποβιβασµού, αποδοχής
παραίτησης και απόλυσης των δηµοσίων λειτουργών,
των δηµοσίων πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων κάθε κατηγορίας, του προσωπικού των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των υπαλλήλων των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου, καθώς και σύστασης, µεταφοράς,
µετατροπής και κατάργησης θέσεων, οι οποίες διενεργούνται µε τα ως άνω διατάγµατα και πράξεις.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) οι πράξεις σύστασης και συγκρότησης κάθε είδους
επιτροπών, συµβουλίων, οµάδων εργασίας και συναφών
οργάνων γνωµοδοτικής ή άλλης αρµοδιότητας, εφόσον
τα µέλη τους θα λαµβάνουν οποιουδήποτε είδους αµοιβή ή αποζηµίωση».
4. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 7 του ν. 3469/
2006 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Εάν κείµενο µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο, δηµοσιευθεί, εκ παραδροµής, δύο ή περισσότερες φορές, στο
προβλεπόµενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος Φύλλου Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως, θεωρείται ότι η δηµοσίευσή του συντελέσθηκε νόµιµα την ηµεροµηνία που
εκδόθηκε για πρώτη φορά στο Φύλλο Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.»
5. Το άρθρο 94 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) καταργείται.
6. Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του οικείου υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης για την περίπτωση Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. της ΕΛΣΑΤ), µπορεί να ρυθµίζονται
θέµατα συνεργασίας του Εθνικού Τυπογραφείου µε τις
άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου.
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Τα ρυθµιζόµενα θέµατα µπορεί να αφορούν ιδίως τη
µετακίνηση, απόσπαση ή µετάταξη προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, την εκχώρηση ή το δανεισµό µηχανηµάτων σε αυτό, την ανάθεση στο Εθνικό Τυπογραφείο
µέρους ή και του συνόλου µιας εκτυπωτικής εργασίας
που έχει ανατεθεί σε άλλη εκτυπωτική µονάδα µε την
πρόβλεψη, εφόσον κριθεί αναγκαίο, της διάθεσης προσωπικού από τη µονάδα αυτή για την εκτέλεση της συγκεκριµένης εργασίας.
Με όµοιες αποφάσεις µπορεί να ανατίθεται σε άλλη εκτυπωτική µονάδα του Δηµοσίου, µέρος από µια εργασία
εκτύπωσης που έχει αναλάβει το Εθνικό Τυπογραφείο,
όταν δεν επαρκούν τα τεχνικά µέσα που διαθέτει ή το
προσωπικό για να την ολοκληρώσει. Στην περίπτωση
που η εκτυπωτική µονάδα στην οποία ανατίθεται µέρος
της εργασίας, δεν διαθέτει το απαραίτητο προσωπικό,
µπορεί να προβλέπεται η διάθεση προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου για την εκτέλεσή της.
Με τις ανωτέρω αποφάσεις ρυθµίζονται και όλες οι
σχετικές µε την συνεργασία λεπτοµέρειες, περιλαµβανοµένης και της σύστασης θέσεων στο Εθνικό Τυπογραφείο.
Άρθρο 33
Παράταση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
Η διάρκεια του προγράµµατος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2014 µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξεως Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013
(Α΄ 98), παρατείνεται έως 31.12.2016.
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις για τους δηµοτικούς παιδικούς
και βρεφονηπιακούς σταθµούς
1. Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ύστερα από γνώµη
της Κ.Ε.Δ.Ε., καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών και
βρεφονηπιακών σταθµών που λειτουργούν εντός νοµικών προσώπων των δήµων ή υπηρεσίας των δήµων, οι
τεχνικές προδιαγραφές και ειδικοί όροι καταλληλότητάς
τους, η διαδικασία ελέγχου τους, καθώς και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Έως την έκδοση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
των δηµοτικών παιδικών σταθµών και όχι πέραν της
31ης.12.2016, θέση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επέχει για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς
που λειτουργούν ως νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
των δήµων ή ως υπηρεσία αυτών η συστατική τους πράξη του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου ή ο οργανισµός εσωτερικής υπηρεσίας του δήµου, εφόσον πρόκειται για υπηρεσία. Για τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθµούς που η λειτουργία τους µεταφέρθηκε σε υπηρεσία του δήµου ή σε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου αυτού, ή εξακολουθούν να λειτουργούν στο

πλαίσιο επιχείρησης Ο.Τ.Α., συνεχίζει να ισχύει η άδεια
που είχαν λάβει ως νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
3. Το άρθρο 13 παρ.1 του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), το άρθρο 44 του ν. 4315/2014 (Α΄269) και άρθρο 19 παρ.14
του ν. 4071/2012 (Α΄ 85) καταργούνται.
Άρθρο 35
Τροποποιείται το άρθρο 14 παρ. 5 του ν. 3386/2005, όπως ισχύει και προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«β. Οι εγγυητικές επιστολές οι οποίες είχαν κατατεθεί
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3386/2005 και του
ν. 3536/2007 και των σχετικών κοινών υπουργικών αποφάσεων, από αγρότες όλης της Ελλάδος για την είσοδο
και απασχόληση (µετάκληση) στην Ελλάδα αγρεργατών,
υπηκόων τρίτων χωρών, και οι οποίες δεν έχουν επιστραφεί και παραµένουν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις της χώρας και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύµατα, πρέπει τα σώµατα των εγγυητικών επιστολών
να επιστραφούν στους αγρότες- εργοδότες χωρίς την
καταβολή οποιουδήποτε χρηµατικού ποσού, εξόδων, τόκων και χωρίς καµία επιβάρυνσή τους, µε ταυτόχρονη
δήλωση απαλλαγής από κάθε ευθύνη.»
Άρθρο 36
Ρύθµιση για τη χορήγηση επιδόµατος επικίνδυνης
και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται
στο άρθρο 15 παρ.1 του ν. 4024/2011
Στους υπαλλήλους του Δηµοσίου των Ο.Τ.Α. α΄και β΄
βαθµού και νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου που έχουν ως σκοπό την προσωρινή αποθήκευση, επεξεργασία, ανακύκλωση και εν γένει αξιοποίηση και διάθεση
στερεών αποβλήτων, οι οποίοι εργάζονται κατά πλήρες
ωράριο και ανεξαρτήτως ειδικότητας στους χώρους υγειονοµικής ταφής, στην ανακύκλωση, στα κέντρα διαλογής ανακυκλώσιµων υλικών, στους σταθµούς µεταφόρτωσης και στις µονάδες επεξεργασίας απορριµµάτων, χορηγείται, εκτός από το βασικό µισθό και τις λοιπές προβλεπόµενες αποδοχές τους, και το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που προβλέπεται στο
άρθρο 15 παρ.1 του ν. 4024/2011. Το ποσό του επιδόµατος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε
εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως. Καταβολές του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας που έχουν γίνει, στο ως άνω προσωπικό πριν από τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του παρόντος άρθρου θεωρούνται
νόµιµες.
Άρθρο 37
Αρµοδιότητες υλοποίησης έργων διαχείρισης
στερεών αποβλήτων
Η παρ. 11 του άρθρου 17 του ν. 4071/2012, όπως ισχύει καταργείται.
Άρθρο 38
Ρυθµίσεις για το Συντονιστή
Αποκεντρωµένης Διοίκησης
Στο ν. 4325/2015, όπως ισχύει, προστίθεται άρθρο
28Α ως ακολούθως:
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«Άρθρο 28Α
1. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης εκπροσωπεί την Αποκεντρωµένη Διοίκηση και προΐσταται των
υπηρεσιών και των υπαλλήλων αυτής. Κατευθύνει, συντονίζει, εποπτεύει και ελέγχει τη δράση των υπηρεσιών
και των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Ασκεί τις αρµοδιότητες που ασκούσε ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Γενικός Γραµµατέας της Περιφέρειας, καθώς και κάθε άλλη αρµοδιότητα που απονέµεται σε αυτόν ή σε υπηρεσία της Αποκεντρωµένης Διοίκησης βάσει νόµου. Είναι πειθαρχικώς
προϊστάµενος των υπαλλήλων της Αποκεντρωµένης Διοίκησης και µπορεί να επιβάλει την ποινή του προστίµου
έως και τις αποδοχές δύο µηνών.
2. Ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης για θέµατα που αναφέρονται στην υπηρεσιακή του κατάσταση
υπάγεται στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Επίσης, υπάγεται στην αρµοδιότητα
του Συµβουλίου του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα.
3. Την πειθαρχική εξουσία στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκούν:
α. Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
β. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο.
Ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να επιβάλει στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης την ποινή του προστίµου έως τις αποδοχές ενός µηνός. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο δύναται να επιβάλει οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή. Κατά των αποφάσεων του Δευτεροβάθµιου Πειθαρχικού Συµβουλίου που επιβάλλουν οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή στον Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης
ασκείται προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας.
4. Την πειθαρχική εξουσία στους υπαλλήλους της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκούν:
α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Ο προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης.
γ. Ο προϊστάµενος Διεύθυνσης.
δ. Το κοινό Πειθαρχικό Συµβούλιο των υπαλλήλων του
Υπουργείου Εσωτερικών, των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των φορέων που υπάγονται σε αυτές.
ε. Το Δευτεροβάθµιο Πειθαρχικό Συµβούλιο για τους
Προϊσταµένους των Γενικών Διευθύνσεων.
5. α. Ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης Διοίκησης
µε απόφασή του, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως, δύναται να µεταβιβάζει στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων της ορισµένες από
τις αρµοδιότητές του ή το δικαίωµα υπογραφής «µε εντολή Συντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης».
β. Σε περίπτωση έκδοσης διοικητικής πράξης µε βάση
την προηγούµενη παράγραφο,αναφέρεται στο προοίµιο
η εξουσιοδοτική πράξη.
γ. Η κανονιστική πράξη για την ανάθεση αρµοδιοτήτων
ή για την εξουσιοδότηση υπογραφής παραµένει σε ισχύ
µέχρι την ανάκλησή της.
6. Τα οριζόµενα στην υπ’ αριθµ. ΔΙΔΚ/Φ1/2/
27098/12.10.2007 απόφαση (Β΄ 2023), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 2778/27.1.2014 όµοια ( Β΄ 267)
που αφορούν στον Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εφαρµόζονται αναλογικά και για τον Συ-

ντονιστή της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.»
7.α. Αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για το χειρισµό των θεµάτων υπηρεσιακής κατάστασης και πειθαρχικού ελέγχου του Συντονιστή είναι το Τµήµα Οργάνωσης Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Διεύθυνσης Οργάνωσης και
Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, το οποίο εφεξής µετονοµάζεται σε «Τµήµα Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων».
β. Κατά αποφάσεων του Συντονιστή που αφορούν σε
θέµατα υπαλληλικής σχέσης και σταδιοδροµίας του προσωπικού της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ασκείται προσφυγή ενώπιον των αρµοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.
8. Σε όσους επιλέγονται Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης, κατά την ηµεροµηνία διορισµού τους και
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους, απονέµεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως Συντονιστών Αποκεντρωµένης Διοίκησης ο βαθµός Α΄ ενώ
λαµβάνουν το επίδοµα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης. Για τη βαθµολογική και µισθολογική τους κατάταξη
αναγνωρίζεται τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισµό
του πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό Α΄ εφαρµόζονται
οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 (Α΄
226).
Σε περίπτωση µη ανανέωσης της θητείας του, ο υπάλληλος επανέρχεται στον φορέα της οργανικής του θέσης, στον οποίο υπηρετούσε πριν από την επιλογή του
και καταλαµβάνει προσωποπαγή θέση προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, διατηρώντας το βαθµό Α΄ και το µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει, χωρίς να λαµβάνει το επίδοµα θέσης προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, µέχρις
ότου κενωθεί αντίστοιχη οργανική θέση. Κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα, τα καθήκοντά του καθορίζονται
µε απόφαση του αρµοδίου για το διορισµό οργάνου του
φορέα της οργανικής του θέσης. Οι διατάξεις των προηγούµενων εδαφίων εφαρµόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης και κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησής τους κατέχουν βαθµό κατώτερο του Α΄.
Ο χρόνος της θητείας του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης λογίζεται ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλλήλου για κάθε συνέπεια.
9. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν αιτιολογηµένης γνώµης
του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων, ο Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης µπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντά
του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο
αναγόµενο στην πληµµελή άσκηση των υπηρεσιακών
του καθηκόντων.
Ο Συντονιστής µπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα
καθήκοντά του µε αίτησή του για προσωπικούς λόγους,
µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση
του Συµβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων που συνεκτιµά τις υπηρεσιακές ανάγκες.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους
λόγους της απαλλαγής του, στερείται του δικαιώµατος
υποψηφιότητας και επιλογής ως Συντονιστή για µία τριετία από την εποµένη της έκδοσης της απόφασης απαλ-
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λαγής του από τα καθήκοντα Συντονιστή. Ο υπάλληλος,
εφόσον του είχε απονεµηθεί βαθµός λόγω της επιλογής
του και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 6,
7 και 12 του ν. 4024/2011, καθ’ υπέρβαση των προβλεπόµενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί
προαγωγών. Η στέρηση του δικαιώµατος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του µετά την επιλογή
του και προ της έκδοσης της απόφασης διορισµού. Στην
περίπτωση αυτή τοποθετείται ο αµέσως επόµενος στη
σειρά κατάταξης υποψήφιος.
10. Σε περίπτωση κένωσης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης πριν από τη λήξη της θητείας του
υπηρετούντος, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από την κένωσή της και επιλέγεται
Συντονιστής για το υπόλοιπο της θητείας, µε την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της
θητείας είναι ίσος ή µεγαλύτερος του ενός (1) έτους. Εάν ο χρόνος που υπολείπεται µέχρι τη λήξη της θητείας
είναι µικρότερος του ενός (1) έτους, ασκεί τα καθήκοντα
του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος
της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
Σε περίπτωση σύστασης θέσης Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) µηνών από τη σύστασή της και επιλέγεται Συντονιστής Αποκεντρωµένης Διοίκησης για πλήρη θητεία.
Μέχρι το διορισµό Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης
που θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
11. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις υποψηφιότητας για
τη θέση του Συντονιστή για µία ή περισσότερες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, η προθεσµία της προκήρυξης, για
τη συγκεκριµένη θέση ή θέσεις, δύναται να επανακαθορίζεται µε ανακοίνωση του Υπουργού Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Εφόσον και πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, η θέση ή θέσεις επαναπροκηρύσσονται. Στη νέα διαδικασία επιλογής, µπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι υπάλληλοι και
υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. Έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη.
γ. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Γενικής
Διεύθυνσης ή/και στη θέση προϊσταµένου Διεύθυνσης
προέκυψε από υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν δεν
πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις οι-

κείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
12. Σε περίπτωση που δεν θέσει υποψηφιότητα υπάλληλος που να πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, µπορούν να επιλεγούν για τη θέση του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης τακτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου (µόνιµοι
υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου), της κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον:
α. έχουν δώδεκα (12) τουλάχιστον έτη συνολικής
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταµένου Διεύθυνσης για δύο (2) τουλάχιστον έτη.
β. Η επιλογή τους στη θέση του προϊσταµένου Διεύθυνσης προέκυψε από υπηρεσιακό συµβούλιο, εκτός εάν
δεν πραγµατοποιήθηκαν κρίσεις από το αρµόδιο κατά τις
οικείες διατάξεις υπηρεσιακό συµβούλιο κατά την τελευταία διετία.
Σε κάθε µία από τις ανωτέρω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή υπάλληλος
που αποχωρεί, αυτοδικαίως, από την υπηρεσία εντός
τριών (3) ετών από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής
της υποψηφιότητάς του. Ο ανωτέρω περιορισµός δεν ισχύει στην περίπτωση, κατά την οποία, ο υπάλληλος περιλαµβάνει στην αίτησή του ρητή δέσµευση ότι, σε περίπτωση που επιλεγεί, παραµένει στην υπηρεσία του µέχρι
τη λήξη της θητείας και πάντως όχι πέραν του εξηκοστού έβδοµου (67ου) έτους της ηλικίας του. Δεν µπορεί
να επιλεγεί εκείνος κατά του οποίου έχει επιβληθεί τελεσίδικα πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίµου των
αποδοχών του, καθώς και εκείνος που έχει παραπεµφθεί
µε αµετάκλητο βούλευµα ή µε απευθείας κλήση, στο ακροατήριο, για κακούργηµα ή για πληµµέληµα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3528/2007
(Α΄ 26). Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου αυτής δεν
πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και
κατά την ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο. Μέχρι το διορισµό του Συντονιστή, ασκεί τα καθήκοντα του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης, ο αρχαιότερος προϊστάµενος Γενικής Διεύθυνσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης. Σε περίπτωση µη ύπαρξης αρχαιότερου προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης, καθήκοντα Συντονιστή ασκεί ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης που θα οριστεί µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
Άρθρο 39
Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων στο οποίο συµµετέχει ο Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ως
πρόεδρος, και οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ως µέλη. Στο Συµβούλιο συµµετέχει και ο αρµόδιος Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Στις συνεδριάσεις του
Συµβουλίου ανάλογα µε τα εξεταζόµενα θέµατα συµµετέχουν και οι καθ’ ύλην αρµόδιοι Υπουργοί. Το Συντονιστικό Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων υποστηρίζεται γραµµατειακά από υπαλλήλους της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Η Γραµµατεία του Συµβουλίου έχει την ευθύνη σύ-
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νταξης της σχετικής πρόσκλησης, στην οποία θα περιλαµβάνονται και τα προς συζήτηση θέµατα.
2. Το Συµβούλιο συγκαλείται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και αποσκοπεί
στο συντονισµό της δράσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, στην επίλυση θεµάτων που ανακύπτουν κατά
την άσκηση των αρµοδιοτήτων, οι οποίες έχουν απονεµηθεί από τα καθ’ ύλην αρµόδια Υπουργεία στην Αποκεντρωµένη Διοίκηση, στην αντιµετώπιση σηµαντικών ζητηµάτων που σχετίζονται µε τη λειτουργία τους, καθώς
και στη χάραξη οριζόντιων δράσεων ανά τοµέα πολιτικής των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Οι αποφάσεις
του Συµβουλίου κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες
των Υπουργείων, προκειµένου να προωθηθούν νοµοθετικές ρυθµίσεις ή να εκδοθούν διευκρινιστικές εγκύκλιοι.
Το Συµβούλιο συνέρχεται τακτικά τέσσερις (4) φορές το
χρόνο και κατά περίπτωση για ειδικά θέµατα σε έκτακτες
συνεδριάσεις. Η θεµατολογία κάθε συνεδρίασης ορίζεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κατόπιν προτάσεων που υποβάλλουν οι καθ’
ύλην αρµόδιοι Υπουργοί, οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και η Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Τα πρακτικά
του Συµβουλίου τηρούνται στο αρχείο της Διεύθυνσης
Οργάνωσης και Λειτουργίας Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης µπορεί να ορίζονται επιµέρους
θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Συµβουλίου, καθώς και να συστήνονται θεµατικές Οµάδες Εργασίας,
στις οποίες συµµετέχουν υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, άλλων Υπουργείων και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 40
Αντισταθµιστική εκπαίδευση
1. Για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου ισχύουν οι
ακόλουθοι ορισµοί:
α) «Αντισταθµιστική εκπαίδευση»: στην έννοια της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υπάγονται η ενισχυτική διδασκαλία των µαθητών γυµνασίου, η πρόσθετη διδακτική στήριξη των µαθητών όλων των τύπων λυκείου, η εκπαίδευση που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων, η κατ’ ιδίαν διδασκαλία που παρέχεται σε
κρατούµενους, καθώς και η διδασκαλία που παρέχεται
στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας
του ν. 4139/2013 (Α΄ 74).
β) «Ενισχυτική διδασκαλία»: είναι η διδασκαλία που έχει ως σκοπό την επανένταξη των µαθητών στη διαδικασία µάθησης και τη βελτίωση της απόδοσής τους ώστε
να ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση, να µειωθεί η µαθητική διαρροή και η πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου, και να αυξηθούν τα ποσοστά πρόσβασης στην
δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
γ) «Πρόσθετη διδακτική στήριξη»: σκοπός της πρόσθε-

της διδακτικής στήριξης είναι η επανένταξη των µαθητών στην διαδικασία µάθησης, η µείωση της µαθητικής
διαρροής, η βελτίωση της απόδοσής τους, ώστε να ολοκληρώσουν την δεύτερη βαθµίδα της δευτεροβάθµιας
εκπαίδευσης, µε επιπρόσθετο στόχο την ενίσχυση της
προοπτικής πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
2. Τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης υλοποιούνται:
α) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν σε κάθε γυµνάσιο ή λύκειο ή ανά οµάδες όµορων σχολικών µονάδων γυµνασίου ή λυκείου,
β) στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών
Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), όπως ισχύει,
γ) στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης, τα οποία είναι δυνατό να λειτουργούν στα Ειδικά
Καταστήµατα Κράτησης Νέων όπου λειτουργούν Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας της παρ. 1 του άρθρου 5 του
ν. 2525/1997 (Α΄ 188) ή/και γυµνάσια και λύκεια, και
δ) στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων στα καταστήµατα κράτησης.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, ορίζονται η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 για κάθε σχολικό έτος, τα διδακτέα µαθήµατα, τα κριτήρια επιλογής
και ο αριθµός των συµµετεχόντων µαθητών, οι ώρες διδασκαλίας, τα κριτήρια επιλογής και τα καθήκοντα του
Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και κάθε άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία και
οργάνωση των Σχολικών Κέντρων. Κύριο κριτήριο επιλογής των µαθητών που έχουν ανάγκη αντισταθµιστικής
εκπαίδευσης αποτελεί η επίδοσή τους από την αρχή κάθε σχολικού έτους. Κύριο κριτήριο επιλογής του Υπευθύνου Σχολικού Κέντρου Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης
συνιστά η διδακτική εµπειρία και η διοικητική του επάρκεια. Με απόφαση του αρµοδίου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
που εκδίδεται κάθε σχολικό έτος ορίζονται οι σχολικές
µονάδες στις οποίες λειτουργούν τα ανωτέρω Σχολικά
Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης και ορίζεται ένας
µόνιµος εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος του Κέντρου αυτού.
4. Η λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων
Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 εποπτεύεται από πενταµελή επιτροπή, στην οποία µετέχουν τρεις (3) εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, ένας εκπρόσωπος της οµάδας θεραπευτών και ο επιστηµονικός υπεύθυνος της µονάδας απεξάρτησης.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται: α) Οι αρµοδιότητες της ανωτέρω επιτροπής. β) Τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών που στελεχώνουν τα ανωτέρω τµήµατα, καθώς
και του Υπεύθυνου του τµήµατος. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως η διδακτική εµπειρία σε τµήµατα
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο
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πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) , η παιδαγωγική κατάρτιση, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η συνολική συγκρότηση της προσωπικότητας των υποψηφίων. γ) Κάθε
άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία των τµηµάτων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.
5. Για το σύνολο των εκπαιδευτικών θεµάτων που αφορούν στο σχεδιασµό και στην υλοποίηση της αντισταθµιστικής εκπαίδευσης που υλοποιείται στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 αποφασίζει ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. Όσον αφορά
την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός
Διευθυντής Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του κατά τον ανωτέρω σχεδιασµό και υλοποίηση τη γνώµη του αρµοδίου Συµβούλου
Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή, ελλείψει αυτού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης. Όσον αφορά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2, ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης λαµβάνει υπόψη του
κατά τον σχεδιασµό και υλοποίηση του προγράµµατος αντισταθµιστικής εκπαίδευσης τη γνώµη του αρµοδίου
Συµβούλου Εκπαίδευσης Κρατουµένων ή, ελλείψει αυτού, τη γνώµη του αρµοδίου κοινωνικού λειτουργού σε
συνεργασία µε τον εκπαιδευτικό που ορίζει ο διευθυντής
της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο
κατάστηµα κράτησης ή, ελλείψει κοινωνικού λειτουργού, την γνώµη του εκπαιδευτικού που ορίζει ο διευθυντής της σχολικής µονάδας που λειτουργεί στο συγκεκριµένο κατάστηµα κράτησης.
6. Τα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 στελεχώνονται από προσωρινούς αναπληρωτές και ωροµίσθιους εκπαιδευτικούς που προσλαµβάνονται µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε βάση την κατάταξη των υποψηφίων στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζεται η διαδικασία υποβολής αίτησης, καθώς επίσης οι όροι σύναψης, τροποποίησης και λύσης
των συµβάσεων των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατό να προβλέπεται η κατά προτεραιότητα στελέχωση των Σχολικών Κέντρων Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 από µόνιµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν
το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι συµπλήρωσης του ωραρίου αυτού.
7. Τα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών
Θεραπείας του άρθρου 51 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) όπως
ισχύει, µπορεί να στελεχώνονται: α) από µονίµους εκπαιδευτικούς ή αναπληρωτές εκπαιδευτικούς πλήρους ωραρίου που δεν συµπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και µέχρι τη συµπλήρωση του ωραρίου αυτού,
β) από µόνιµους εκπαιδευτικούς που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση και γ) από αναπληρωτές και ωροµισθίους εκπαιδευτικούς.
Η επιλογή των µονίµων και των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στα ανωτέρω τµήµατα, καθώς

και του Υπευθύνου του τµήµατος λαµβάνει χώρα ως εξής: Ο οικείος Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, εκδίδει Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη στελέχωση των τµηµάτων της παρούσας παραγράφου, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση
της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Η επιτροπή
της παραγράφου 4 διενεργεί συνέντευξη των υποψηφίων εκπαιδευτικών και επιλέγει τους εκπαιδευτικούς
που θα στελεχώσουν τα ανωτέρω τµήµατα, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό στο οποίο περιλαµβάνεται αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων και αιτιολογηµένη για
την επιλογή κρίση.
Με απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης διατίθενται οι µόνιµοι εκπαιδευτικοί που επιλέγονται για να
διδάξουν προς συµπλήρωση ωραρίου στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο
των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του
ν. 4139/2013 (Α΄ 74) .
Η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης στους µόνιµους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται για να διδάξουν
στα τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που λειτουργούν στο πλαίσιο των εγκεκριµένων Οργανισµών Θεραπείας του ν. 4139/2013 (Α΄ 74) γίνεται µε απόφαση του
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Η αποζηµίωση για την παρασχεθείσα υπερωριακή απασχόληση
καταβάλλεται από τις υπηρεσίες όπου ανήκουν οργανικά
οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί.
8. Η επιλογή µονίµων, προσωρινών αναπληρωτών και
ωροµίσθιων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών
Καταστηµάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 2, καθώς και στο πλαίσιο της κατ’ ιδίαν διδασκαλίας των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 λαµβάνει χώρα ως εξής:
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, καθορίζονται τα κριτήρια επιλογής των ανωτέρω εκπαιδευτικών. Κύρια κριτήρια επιλογής αποτελούν ιδίως τα τυπικά προσόντα, καθώς και η διδακτική εµπειρία σε σχολεία που λειτουργούν στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων ή σε σχολεία διαπολιτισµικής
εκπαίδευσης ή σε τάξεις υποδοχής ή φροντιστηριακά
τµήµατα.
Ο οικείος Περιφερειακός Διεύθυνσης Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκδίδει σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στην υπουργική απόφαση
του προηγούµενου εδαφίου. Κατόπιν, καταρτίζεται σχετικός αξιολογικός πίνακας των υποψηφίων. Η επιλογή
των µόνιµων, προσωρινών αναπληρωτών και ωροµίσθιων
εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των Σχολικών Κέντρων
Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των Ειδικών Καταστηµάτων Κράτησης Νέων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 και για την κατ’ ιδίαν διδασκαλία των κρατουµένων της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 διενεργείται
µε απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης
µε βάση τον ανωτέρω αξιολογικό πίνακα.
9. Με απόφαση του οικείου Διευθυντή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης είναι δυνατό να τροποποιείται ο αριθµός ωρών διδασκαλίας των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθµιστικής Εκπαίδευσης των περιπτώσεων α΄, και γ΄ της παραγράφου 2 του
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παρόντος , σε συνάρτηση προς τον αριθµό των µαθητών
και τις διδακτικές τους ανάγκες. Αν κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης, ο αριθµός των µαθητών µειωθεί ώστε να καθίσταται αδύνατη η απασχόληση του εκπαιδευτικού για τις ελάχιστες ώρες που προβλέπεται στο πρόγραµµα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, στοιχειοθετείται
σπουδαίος λόγος καταγγελίας της σύµβασης αζηµίως
για το Δηµόσιο.
10. Η αµοιβή των αναπληρωτών και ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στους φορείς υλοποίησης των προγραµµάτων
αντισταθµιστικής εκπαίδευσης της παραγράφου 2 ορίζεται σύµφωνα µε την κοινή υπουργική απόφαση που έχει
εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 22
του ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως ισχύει.
11. Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών του παρόντος άρθρου λογίζεται ως διδακτική προϋπηρεσία για κάθε συνέπεια.
12. Η αµοιβή των Υπευθύνων των παραγράφων 3, 4 και
7, όταν βαρύνει τον προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, προσδιορίζεται στο εγκεκριµένο
τεχνικό δελτίο του τελευταίου και δεν µπορεί να υπερβαίνει το µικτό ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ µηνιαίως.
13. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α) το άρθρο 27 του ν. 1304/1982 (Α΄ 144),
β) το άρθρο 4 του ν. 1824/1988 (Α΄ 296),
γ) η παράγραφος 10 του άρθρου 1 του ν. 2525/1997
(Α΄ 188),
δ) το π.δ. 429/1991 (Α΄ 156),
ε) το τελευταίο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 26 του
ν. 3879/2010 (Α΄163)
στ) κάθε άλλη διάταξη που είναι αντίθετη προς τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 41
Οµαλή λειτουργία δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
Ο ν. 2811/2000 (Α΄ 62), µε τον οποίο κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου η από 4 Δεκεµβρίου 1999 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τον τίτλο «Οµαλή λειτουργία δηµοσίων σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» (Α΄ 272), καταργείται.
Άρθρο 42
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικού προσωπικού
φορέων µη τυπικής εκπαίδευσης
Η κατάργηση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 14 του
άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), το οποίο προστέθηκε µε την περίπτωση 6 της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 4229/2014 (Α΄ 8), ισχύει από το σχολικό έτος 20162017.
Άρθρο 43
Παράταση θητείας µελών ΕΠ.Ε.Σ.
Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει , αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως
τον ορισµό των νέων µελών, άλλως έως την 28η Φεβρουαρίου 2016.»

Άρθρο 44
Ρύθµιση θεµάτων της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος, των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών
και του Ο.Π.Ε.Β.
1. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης
α΄, της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών.».
2. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης
α΄της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3149/2003 (Α΄141)
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση λήξης της θητείας των µελών αυτή παρατείνεται αυτοδίκαια µέχρι του ορισµού νέων µελών.»
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2,3 και 4 του άρθρου 18 του ν. 3687/2008 (Α΄ 159) καταργούνται.
4. Η παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Mέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος οι Υπουργοί, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης συγκροτούν µε απόφασή τους τριµελείς επιτροπές, ισάριθµες των Παραρτηµάτων του καταργηθέντος Οργανισµού
Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών (Ο.Π.Ε.Β.), αποτελούµενες από δύο υπαλλήλους της Εθνικής Βιβλιοθήκης
της Ελλάδος ή των Δηµοσίων Βιβλιοθηκών ή Γενικών
Αρχείων του Κράτους ή περιφερειακών υπηρεσιών ή
σχολικών µονάδων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευµάτων, η έδρα των οποίων βρίσκεται πλησίον στις κατά τόπους βιβλιοθήκες του καταργηθέντος
Ο.Π.Ε.Β., καθώς και από έναν υπάλληλο ανά Δήµο στη
γεωγραφική περιοχή του οποίου βρίσκεται βιβλιοθήκη
του Οργανισµού. Στα µέλη των ανωτέρω επιτροπών δεν
καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους σε αυτές, εκτός των οδοιπορικών τους. Αντικείµενο των επιτροπών αυτών είναι η διενέργεια απογραφής όλων των
κινητών και ακινήτων που κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση των οικείων Δήµων. Οι
εκθέσεις απογραφής εγκρίνονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
Ταµειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασµών του Ο.Π.Ε.Β., καθώς και το τυχόν αδιάθετο ποσοστό της κρατικής επιχορήγησης µεταφέρονται, µέσα σε
δύο µήνες από τη δηµοσίευση του παρόντος, µε εντολή
του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, σε
λογαριασµό του Δηµοσίου και αποτελούν έσοδα του
Κρατικού Προϋπολογισµού.»
Άρθρο 45
Ακύρωση επιστροφής µισθών
επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών
Εκπαιδευτικοί που τέθηκαν σε διαθεσιµότητα µε το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 (Α΄167), οι οποίοι δεν υπέβαλαν
αίτηση για την υπαγωγή τους στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης για οποιονδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί διαπιστωτική πράξη απόλυσης,
εφόσον τους καταβλήθηκε το 75% του µισθού τους κατά
την περίοδο από 22.3.2014 µέχρι τη δηµοσίευση του
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ν. 4325/2015 (Α΄ 47), δεν υποχρεούνται σε επιστροφή
των χρηµάτων που έλαβαν.
Άρθρο 46
Συµβάσεις για προγράµµατα και έργα
που χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά
από ιδίους πόρους
Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998 (Α΄ 136),
όπως επανήλθε σε ισχύ µε την παρ.1 του άρθρου 10 του
ν. 4076/2012 (Α΄ 159) και όπως ισχύει, προστίθενται
φράσεις, ως ακολούθως:
α) µετά το τέλος της παρένθεσης «(Α΄ 280)» προστίθεται η φράση, «καθώς και του περιορισµού της παρ. 3
του άρθρου 37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)»,
β) µετά το κόµµα στη λέξη «έργου» προστίθεται η
φράση «οι συµβάσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική
µορφή συµβάσεις»,
γ) µετά τη λέξη «έργων» προστίθεται η φράση «ή την
υποστήριξη υπηρεσιών»,
δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση «ή
προγράµµατος ή έργου χρηµατοδοτούµενου από ίδιους
πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισµό ή την κρατική τους επιχορήγηση».
Άρθρο 47
Ανοιχτό Πανεπιστήµιο
1.α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α΄ 266)
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη
συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορούν να ιδρύονται παραρτήµατα και κέντρα σπουδών
του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
την οργάνωση και λειτουργία των παραρτηµάτων και
των κέντρων σπουδών του.»
β. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. µπορεί να οργανώνει και προγράµµατα δια βίου µάθησης και
προγράµµατα µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δηµοσίευση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., µε απόφαση της Συγκλήτου, και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσµητείας της Σχολής ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα που προγράµµατος και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραµµάτων, καθώς και ο ορισµός των διδάκτρων και ο καθορισµός του ύψους και του
τρόπου καταβολής τους.
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 2552/1997
προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής:
«στ. Οι Συντονιστές των Θεµατικών Ενοτήτων που συγκροτούν ένα Πρόγραµµα Σπουδών συγκροτούν την Επιτροπή Προγράµµατος Σπουδών (ΕΠΣ).»
3. Στο τέλος του εδαφίου α΄ της παρ. 5 του άρθρου 3
του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στις συνεδριάσεις της Κοσµητείας συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Διευθυντές Προγράµµατος Σπουδών, που είναι µέλη ΔΕΠ άλλων Α.Ε.Ι.. Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτησης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Κοσµητεία νοµίµως συνεδριάζει
και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»
4.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 4 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύε,ι η λέξη «τριάντα» αντικαθίσταται από τη λέξη «είκοσι» και ο εντός παρενθέσεως αριθµός «(30)» από τον αριθµό «(20)».
β. Η παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 2552/1997 τροποποιείται ως εξής:
(i) Στο πρώτο εδάφιο µετά το κόµµα στη λέξη «έργου,»
προστίθεται φράση «ή συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».
(ii) Στο πέµπτο εδάφιο η φράση «σε ποσοστό 85% από
τον πίνακα Α και σε ποσοστό 15% από τον πίνακα Β» αντικαθίσταται ως εξής:
«µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή
της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Με την ίδια
απόφαση µπορεί να ορίζονται και άλλοι πέραν των αναφεροµένων στο προηγούµενο εδάφιο του παρόντος πίνακες κατάταξης επιλεγέντων µελών Σ.Ε.Π., καθώς και
άλλα κριτήρια για τη σύνταξη των πινάκων αυτών».
5.α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συνολικός αριθµός των παρεχόµενων θέσεων για
φοιτητές προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου καθορίζεται κατά ακαδηµαϊκό έτος, µε απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Στην παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο γ΄ ως εξής :
«γ. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής µπορεί
να καταργείται ή να τροποποιείται εν όλω ή εν µέρει, η
κατά τα προηγούµενα εδάφια διαδικασία της κλήρωσης.
Με την ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται και άλλος τρόπος επιλογής των εισακτέων προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών.»
γ. Στην παρ. 8 του άρθρου 5 του ν. 2552/1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στις συναντήσεις αυτές συµµετέχει ένα µέλος της
Ο.Δ.Π.. Οι φοιτητές, τους οποίους εποπτεύει, συµµετέχουν είτε δια ζώσης είτε µέσω ηλεκτρονικών χώρων επικοινωνίας και µάθησης. Με απόφαση της Ο.Δ.Π. που εγκρίνεται από τη Σύγκλητο έπειτα από γνώµη της Κοσµητείας, ορίζεται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για
την οργάνωση και τη λειτουργία των συναντήσεων.»
δ. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 5 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραµµα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης
Θεµατικών Ενοτήτων τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θεµατικών Ενοτήτων του ίδιου Προγράµµατος Σπουδών
και της διπλωµατικής εργασίας, αποφοιτά από το Πρόγραµµα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισµούς.»
6.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως
ισχύει , προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στις συνεδριάσεις της Διοικούσας Επιτροπής συµµετέχουν χωρίς δικαίωµα ψήφου οι Κοσµήτορες του Ε.Α.Π.
Σε περίπτωση απουσίας τους ή σε περίπτωση παραίτη-
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σης ή καθ’ οιονδήποτε λόγο έλλειψης, η Διοικούσα Επιτροπή νοµίµως συνεδριάζει και λαµβάνει αποφάσεις χωρίς τη συµµετοχή τους.»
β. Στην παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 προστίθεται περίπτωση (iv) ως εξής:
«iv. της έγκρισης και της έκδοσης της σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων του προβλεπόµενου από τη διάταξη της παρ. 4 του
άρθρου 2 του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, εσωτερικού κανονισµού του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου.»
γ. Το εδάφιο β΄ της παρ. 7 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Για την υποβοήθηση του έργου του Προέδρου ορίζονται µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τρία
(3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι αρµοδιότητές τους, η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον
Πρόεδρο αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται ή ελλείπει για
οποιονδήποτε άλλο λόγο, καθώς και το ύψος εξόδων
παράστασης για τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους
από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π.. Σε περίπτωση παραίτησης
ή για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, οι Αντιπρόεδροι ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την έκδοση
της προβλεπόµενης απόφασης διορισµού νέου του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων. Ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι της Διοικούσας Επιτροπής, απαλλάσσονται των διδακτικών τους καθηκόντων στα
Α.Ε.Ι. που υπηρετούν.»
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη συγκρότησή
της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ορίζονται οι
Επιτροπές Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του
Ε.Α.Π., µέχρι της συγκρότησης σε σώµα της αντίστοιχης
Επιτροπής που προβλέπεται από τον παρόντα νόµο. Με
απόφαση των ίδιων οργάνων δύναται από της δηµοσιεύσεως του παρόντος να τροποποιείται η σύνθεση της κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ορισθείσης Επιτροπής
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασµού του Ε.Α.Π.».
ε. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10 του
ν. 2552/1997, όπως ισχύει οι λέξεις «για ένα (1) χρόνο»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «για τρία (3) χρόνια».
στ. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 10
του ν. 2552/1997 όπως ισχύει, οι λέξεις «Για τα πέντε (5)
πρώτα έτη λειτουργίας του Ε.Α.Π.» απαλείφονται.
7. Οι διατάξεις των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 8 του
άρθρου 11 του ν. 2327/1995 (Α΄ 156), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«γ) Τα θέµατα που έχουν σχέση µε την αποζηµίωση,
τα οδοιπορικά έξοδα και την εκτός έδρας αποζηµίωση
των µελών και τις δαπάνες λειτουργίας της Διοικούσας
Επιτροπής, της Δ.Ε., καθώς και τα θέµατα των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το
χρόνο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, ρυθµίζονται µε απόφασή της η οποία κοινοποιείται στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
δ) Οι αναφερόµενες στο προηγούµενο εδάφιο δαπάνες και αποζηµιώσεις καλύπτονται από ίδιους πόρους
του Ε.Α.Π. και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.»

Άρθρο 48
Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµών, κατά τη δηµοσίευση
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και
ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι.
συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το
χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, µε µετατροπή των θέσεων σε αντιστοιχία µε τα προβλεπόµενα στην
παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄32).
Άρθρο 49
Η παρ. 2 του άρθρου 331 του ν. 5343/1932 (Α΄ 86), όπως ισχύει και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 26
του π.δ. 160/2008 (Α΄ 220), τροποποιούνται ως εξής:
«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για
πράξη σε βαθµό κακουργήµατος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική
µε την υπηρεσία ή για έγκληµα σχετικά µε το νόµισµα ή
κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής
εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά
κρατούµενος για οποιοδήποτε έγκληµα για όσο χρόνο
κρατείται.»
Άρθρο 50
Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η µεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισµό, οι οποίοι
αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη αξιοποίησή
τους. Για τη µεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης
καταθέτει αιτιολογηµένη και κοστολογηµένη έκθεση στη
Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόµηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση
της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από αυτή
την ενέργεια. Η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης
Περιουσίας του οικείου Ιδρύµατος, αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους µεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύµατος και
να συνάπτει συµβάσεις µε νοµικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριµήνου κάθε οικονοµικού έτους, η Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτοµερή έκθεση πεπραγµένων για
την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το
προηγούµενο οικονοµικό έτος.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 51
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας καυσίµων
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθµών
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του
ν. 4331/2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε
Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των
Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέ-
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µηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α΄69) η φράση «Μέχρι
31.12.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι
30.6.2016».
2. Στη δεύτερη παρ. του άρθρου 55 του ν. 4331/2015
«Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία
(ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων
Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της
εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και
άλλες διατάξεις» (Α΄69) η φράση «Μέχρι 31.12.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι 30.6.2016».
Άρθρο 52
Καθορισµός χρήσεων γης και όρων δόµησης
εντός Χερσαίας Ζώνης Λιµένα
1. Τα δυο πρώτα εδάφια της περίπτωσης ε΄ της παρ. 4
του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α΄ 145) αντικαθίστανται ως εξής:
«ε) Η έγκριση, αναθεώρηση και επικαιροποίηση των
Γενικών Προγραµµατικών Σχεδίων (Master Plan) ή Προγράµµατος Έργων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.), κατά το
µέρος που µε αυτά καθορίζονται τα µέγιστα επιτρεπόµενα όρια της Ζώνης Λιµένα, οι επιτρεπόµενες προσχώσεις, οι κυκλοφοριακές ρυθµίσεις και κάθε αναγκαίο
στοιχείο για την εξυπηρέτηση της λειτουργικότητας και
της ασφάλειας του λιµένα και η παροχή σύµφωνης γνώµης, κατά το µέρος που µε αυτά προτείνονται χρήσεις
γης και όροι και περιορισµοί δόµησης, προκειµένου να
εκδοθεί προεδρικό διάταγµα σύµφωνα µε την παράγραφο 9. Για τους λιµένες αρµοδιότητας των δηµοτικών λιµενικών ταµείων, της ως άνω εγκρίσεως ή σύµφωνης
γνώµης προηγείται η χορήγηση γνώµης του αρµόδιου
δηµοτικού συµβουλίου εντός δέκα (10) ηµερών από την
υποβολή σχετικού αιτήµατος του αρµόδιου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης του λιµένα.
Η αρµοδιότητα σύνταξης Γενικού Προγραµµατικού
Σχεδίου (Master Plan) ασκείται υποχρεωτικά για λιµένες
διεθνούς ενδιαφέροντος και εθνικής σηµασίας, καθώς
και σύνταξης Προγράµµατος Έργων Ανάπτυξης Λιµένα
(Π.Ε.Α.Λ.) για λιµένες µείζονος ενδιαφέροντος και προαιρετικά για τους λιµένες τοπικής σηµασίας, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 3450/2006 (Α΄ 64),
όπως ισχύει. Δεν απαιτείται αξιολόγηση και έγκριση
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(ΣΜΠΕ) του αναπτυξιακού προγράµµατος και της µελέτης διαχείρισης (Master Plan) του λιµένα, εφόσον, µετά
την έγκρισή του, ακολουθείται η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), όπως ισχύει, για το σύνολο του
λιµένος, σε συνδυασµό µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο
46 του παρόντος.»
2. Η περίπτωση στ΄ της παρ. 4 του άρθρου 19 του
ν. 2932/2001 «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές. Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών
Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α'
145) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Η παροχή σύµφωνης γνώµης για τον καθορισµό
των χρήσεων γης και των όρων δόµησης, µετά από πρόταση του οικείου φορέα διοίκησης και εκµετάλλευσης λιµένος, ο οποίος αφορά στη συνολική έκταση της χερσαί-

ας ζώνης του λιµένα, για όλους τους λιµένες, εάν δεν έχει συνταχθεί Γενικό Προγραµµατικό Σχέδιο (Master
Plan) ή Πρόγραµµα Έργων Ανάπτυξης Λιµένα (Π.Ε.Α.Λ.)
προκειµένου να εκδοθεί προεδρικό διάταγµα σύµφωνα
µε την παράγραφο 9.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001«Ελεύθερη
παροχή υπηρεσιών στις θαλάσσιες ενδοµεταφορές. Σύσταση Γενικής Γραµµατείας Λιµένων και Λιµενικής Πολιτικής - Μετατροπή Λιµενικών Ταµείων σε Ανώνυµες Εταιρείες και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145) αντικαθίσταται
ως εξής:
«9. α) Οι κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως κατόπιν παραγγελίας του Προέδρου της.
β) Με προεδρικό διάταγµα που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, µετά
από σύµφωνη γνώµη της Ε.Σ.Α.Λ., καθορίζονται οι χρήσεις γης και οι όροι και περιορισµοί δόµησης των λιµένων της χώρας, καθώς και οι αναγκαίες προσχώσεις, όταν αυτές επιδρούν στο χωροταξικό σχεδιασµό του λιµένα.
γ) Αποφάσεις της Ε.Σ.Α.Λ. που έχουν εκδοθεί πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος, µε τις οποίες εγκρίνονται
χρήσεις γης και όροι και περιορισµοί δόµησης λιµένων,
επέχουν θέση σύµφωνης γνώµης για τη ρύθµιση των ζητηµάτων αυτών µε προεδρικό διάταγµα, εκτός αν στο
µεταξύ υποβληθεί νέο αναπτυξιακό πρόγραµµα προς έλεγχο ή ζητείται η επικαιροποίηση του ισχύοντος.»
Άρθρο 53
Χαρακτηρισµός ως επιλέξιµων δαπανών
εκπαιδευτικών επιδοµάτων ανέργων ναυτικών
για το χρονικό διάστηµα 2008-2011
Τα εκπαιδευτικά επιδόµατα που καταβλήθηκαν στο
πλαίσιο υλοποίησης των επιδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο προγραµµάτων ανέργων ναυτικών κατά το χρονικό διάστηµα 2008-2011, για τα οποία
δεν παρακρατήθηκε ο φόρος εισοδήµατος, το τέλος
χαρτοσήµου και η επί του χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ εισφορά, θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες.
Άρθρο 54
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσεται µειοδοτικός διαγωνισµός
για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η προκήρυξη του προηγούµενου εδαφίου
περιλαµβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις για τις προσφορές στους δηµόσιους
διαγωνισµούς και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του
Υπουργείου στο Διαδίκτυο και δηµοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαµβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι όροι
της προκήρυξης αποτελούν και όρους της σύµβασης, η
οποία υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού και του ιδιώτη
φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό πλαίσιο υλοποί-
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ησής της και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Στην ανωτέρω
προκήρυξη αναφέρονται υποχρεωτικά η προθεσµία υποβολής προσφορών, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφεροµένων, τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρεώσεις για παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών µεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης, τα δικαιώµατα,
οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν την προσήκουσα εκτέλεση της ναύλωσης και την ασφάλεια µεταφοράς, οι περιπτώσεις µεταβολής των όρων της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι µερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύµβασης, απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις
για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του αναδόχου και
τα αφορώντα το ναύλο.
2. Στον ιδιώτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στον οποίο
έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού,αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη της διάταξης
του άρθρου 5 παρ. 2 εδάφιο α΄ του ν. 3886/2010 (Α΄ 173)
η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την ανακοίνωση
της κατακύρωσης, περαιτέρω, όµως, τελεί υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλεπόµενου στην
παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α΄189) προ
συµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της
αίτησης ανάκλησης. Ο ιδιώτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στο
χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης
ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, µε
την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισµένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν λήξει κατά το
χρόνο της κατακύρωσης, ο ιδιώτης, ύστερα από σχετική
πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να
προσκοµίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της κατακύρωσης.
3. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισµού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύµβασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο µπορεί, να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικής µε την κατάρτιση ανάλογων συµβάσεων και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νοµιµότητας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52). Αν ο
έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη

συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο ο αναλογούν
ναύλος για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη γνωστοποίηση
στο Υπουργείο της πράξης του Κλιµακίου ή της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί µέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι συµβάσεις των παραγράφων 1 και 2
του παρόντος άρθρου που συνάπτονται µετά από διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού, µπορεί να παρατείνονται, πριν από τη λήξη τους, µε τους ίδιους όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστηµα µέχρι
και τέσσερις (4) µήνες συνολικά.
5. Σε περίπτωση µη προσήκουσας εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για την αντιµετώπιση µαζικής εισόδου
µεταναστών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, ακόµα και πριν από την κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου, να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης /
ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, χωρίς
την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη έναντι ναύλου. Το ύψος
του ναύλου είναι αυτό της αρχικής σύµβασης που συνήφθη κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού. Η διάρκεια της
σύµβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο
µέχρι τη σύναψη νέας αντίστοιχης σύµβασης µετά από
διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού και πάντως σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες
από την υπογραφή της.
6. Στις συµβάσεις του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις
του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρµόζονται συµπληρωµατικά και µόνο για τα θέµατα
που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης,
κατά περίπτωση, και τους όρους της σύµβασης.
Άρθρο 55
Συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την
από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά
του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθµόν 101 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) παρατείνονται αυτοδικαίως κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή
ειδικής διάταξης µέχρι την ολοκλήρωση του µειοδοτικού
διαγωνισµού του προηγούµενου άρθρου και πάντως για
χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών από τη θέση σε ισχύ της παρούσας. Μετά την
1.1.2016 οι συµβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε1
ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ
Άρθρο 56
Υγειονοµική κάλυψη ανασφάλιστων
και ευάλωτων κοινωνικών οµάδων
1. Ανασφάλιστοι και ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως προσδιορίζονται στην παράγραφο 2 του παρόντος,
έχουν το δικαίωµα της ελεύθερης πρόσβασης στις Δηµόσιες Δοµές Υγείας και δικαιούνται νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται µέσω των Νοσοκοµείων του
ν.δ. 2592/1953 (Α΄ 254), των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας νοσηλευτικών ιδρυµάτων, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Ι.Δ., των Μονάδων Ψυχικής
Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄ 96), των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων από το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων Νοσοκοµείων, των Δηµοτικών Ιατρείων, καθώς και µέσω των
εποπτευόµενων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρυµάτων
αποκατάστασης και κοινωνικής φροντίδας.
Η φαρµακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συµβεβληµένα µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικά φαρµακεία. Φάρµακα
υψηλού κόστους, που εµπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2
του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρµακεία των Νοσοκοµείων και του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
2. Δικαιούχοι των δικαιωµάτων της παραγράφου 1 του
παρόντος είναι οι εξής:
α) οι µη άµεσα ή έµµεσα ασφαλισµένοι Έλληνες πολίτες ή ελληνικής καταγωγής οµογενείς, οι πολίτες κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και λοιπών τρίτων
χωρών, όσοι διαθέτουν νοµιµοποιητικά έγγραφα παραµονής στην Ελλάδα, καθώς και τα µέλη των οικογενειών
(σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) όλων
των προαναφεροµένων,
β) τα πρόσωπα των παρακάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως του νοµικού καθεστώτος στο οποίο βρίσκονται και
της κατοχής νοµιµοποιητικών εγγράφων παραµονής στη
χώρα:
i) ανήλικοι έως 18 ετών,
ii) γυναίκες σε κατάσταση εγκυµοσύνης,
iii) άτοµα µε αναπηρία που φιλοξενούνται σε δοµές
των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης ή σε Στέγες Αυτόνοµης Διαβίωσης
για άτοµα µε αναπηρίες ή άλλα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ.. Μη
Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα,
iv) άτοµα που φιλοξενούνται σε Μονάδες Ψυχικής Υγείας του ν. 2716/1999 (Α΄96),
v) άτοµα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές
δοµές των εγκεκριµένων οργανισµών θεραπείας του
ν. 4139/2013 (Α΄74) ή παρακολουθούνται στους ίδιους
οργανισµούς ως εξωτερικοί ασθενείς,
vi) οι κρατούµενοι σε φυλακές, οι φιλοξενούµενοι σε ιδρύµατα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας α-

νηλίκων των εταιρειών ανηλίκων (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι τελούντες σε καθεστώς διοικητικής κράτησης,
vii) όσοι παρέχουν κοινωφελή εργασία στο πλαίσιο έκτισης ποινής,
viii) άτοµα µε αναπηρία 67% και πάνω και άτοµα που η
κατάσταση της υγείας τους απαιτεί νοσηλεία ή χρειάζονται συνεχή ιατροφαρµακευτική περίθαλψη ή αποκατάσταση λόγω δυσίατων ή χρόνιων ή ανίατων ή σπάνιων
νοσηµάτων-παθήσεων και τα άτοµα λοιπών χρόνιων νοσηµάτων, εφόσον το χρόνιο νόσηµα βεβαιώνεται από ιατρικές γνωµατεύσεις θεραπόντων ιατρών Δηµόσιων Δοµών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας ή Πανεπιστηµιακών Νοσοκοµείων,
ix) οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισµένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας)
και οι ανιθαγενείς και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα) είτε είναι
κάτοχοι άδειας διαµονής σε ισχύ είτε εκκρεµεί η έκδοση
απόφασης επί αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος
διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή
ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίον υπάρχει
δικαίωµα ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,
x) όσοι διαµένουν στην Ελλάδα µε καθεστώς παραµονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα
µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα τέκνα), σύµφωνα µε το άρθρο 28 του
π.δ. 114/2010 (Α΄195) είτε του ν. 3386/2005 (Α΄212) είτε
του ν. 4251/2014 (Α΄80) είτε αυτοί είναι κάτοχοι άδειας
διαµονής σε ισχύ, είτε εκκρεµεί η έκδοση απόφασης επί
αιτήσεως ανανέωσης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας ή επί ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου κατά απορριπτικής της αιτήσεως ανανέωσης απόφασης ή κατά το χρόνο κατά τον οποίο υπάρχει δικαίωµα
ενδικοφανούς προσφυγής ή ενδίκου µέσου,
xi) αιτούντες διεθνούς προστασίας και τα µέλη των οικογενειών τους (σύζυγος και ανήλικα ή προστατευόµενα
τέκνα) από την ηµεροµηνία εκδήλωσης της βούλησης υποβολής αιτήµατος διεθνούς προστασίας (αρχικού ή µεταγενέστερου) και µέχρις ότου η απόφαση επί του αιτήµατος διεθνούς προστασίας τους καταστεί τελεσίδικη
δηλαδή µε απόφαση του αρµοδίου δικαστηρίου επί αιτήσεως ακυρώσεως κατά απόφασης επιτροπής προσφυγών ή αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία υποβολής του
ενδίκου µέσου της αίτησης ακύρωσης,
xii) θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323Α,
349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα (σύµφωνα µε το
π.δ. 233/2003 (Α΄233), που είναι ανασφάλιστοι και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκούν τα µέτρα προστασίας και
αρωγής και αλλοδαποί που εµπίπτουν στις διατάξεις του
ν. 3875/2010 (Α΄158) «Κύρωση και εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος» και για όσο διάστηµα διαρκούν τα
µέτρα προστασίας και αρωγής.
Πολίτες τρίτων χωρών, κάτοχοι γραπτής βεβαίωσης απόφασης αναβολής αποµάκρυνσης κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3907/2011
(Α΄7).
3. Για την παροχή των υπηρεσιών της παρούσας ρύθµισης προς τους δικαιούχους απαιτείται η κατοχή από αυτούς Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ),
µε εξαίρεση τις κατηγορίες της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, για τους οποίους ο τρόπος διασφάλισης της πρόσβασης στις δηµόσιες δοµές υ-
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γείας καθορίζεται µε την κοινή υπουργική απόφαση της
παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4. Οι δαπάνες της παρούσας ρύθµισης καλύπτονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
5. Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Οικονοµικών και κάθε κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού, ορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις της πρόσβασης
και της νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στους φορείς της παραγράφου 1, ενδεχόµενη οικονοµική συµµετοχή στη φαρµακευτική δαπάνη στη βάση
οικονοµικών κριτηρίων, η απαιτούµενη διοικητική διαδικασία, η τήρηση ηλεκτρονικών µητρώων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Η διαπίστωση της ασφαλιστικής ικανότητας των δικαιούχων της παρούσας
πραγµατοποιείται µέσω του ηλεκτρονικού συστήµατος
της
Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε..
6. Από τη δηµοσίευση της διάταξης αυτής, παύει να ισχύει το άρθρο 6 του ν.δ. 57/1973 (Α΄ 149), όπως ισχύει,
καθώς και το άρθρο 23 του ν. 1076/1980 (Α΄224), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άρθρο 57
Κατάργηση Παρακράτησης Συντάξεων Ληπτών
Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Φιλοξενούµενων
σε Δοµές Κλειστής Περίθαλψης
1. Οι παράγραφοι 8 και 9 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (Α΄150), καθώς και η παρ. 6 του άρθρου 30
του ν. 4052/2012 (Α΄41) καταργούνται.
2. Οι µε αριθµό πρωτ. Π3β/φ.ΓΕΝ./γ.π.ΟΙΚ.87101/9.
8.2011 και Υ5α/Γ.Π. οικ. 26159/10.4.2012 αποφάσεις του
Υπουργού Υγείας καταργούνται.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε2
ΣΤΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Άρθρο 58
Εισαγωγικός βαθµός κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄123) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πλήρωση κενών ή κενούµενων θέσεων του κλάδου ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. γίνεται ύστερα από έγκριση του Υπουργού Υγείας. Η προκήρυξη των θέσεων
αυτών γίνεται για τα νοσοκοµεία µε απόφαση του Διοικητή του νοσοκοµείου και για τα Κέντρα Υγείας, τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Δ.Υ.Πε., µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε..
Οι κενούµενες, λόγω συνταξιοδότησης, θέσεις ιατρών
που υπηρετούν σε νοσοκοµεία δύνανται να προκηρύσσονται έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής τους.
Οι θέσεις προκηρύσσονται στον Εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄. Ο Υπουργός Υγείας, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου ή του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., δύναται να εγκρίνει την προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.
στο βαθµό Επιµελητή Α΄και Διευθυντή. Κάθε θέση προκηρύσσεται υποχρεωτικά εντός δύο (2) µηνών από την
απόφαση έγκρισης.»
2. α) Η περίπτωση α΄ του πρώτου εδαφίου της παρ. 2

του άρθρου 26 του ν.1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«α. Για την κατάληψη θέσης ειδικευµένου ιατρού
Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄ απαιτείται η
κατοχή του τίτλου ειδικότητας και ηλικία µέχρι 50 ετών.
Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 50ού έτους λογίζεται
η 31η Δεκεµβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος κλείνει το 50ό έτος της ηλικίας του.»
β) Η περίπτωση β΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 2
του άρθρου 26 του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) Για θέση Επιµελητή Β΄ η άσκηση του επαγγέλµατος για πέντε (5) χρόνια και ηλικία µέχρι 50 ετών. Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης του 50ού έτους λογίζεται η
31η Δεκεµβρίου του έτους, εντός του οποίου ο υποψήφιος κλείνει το 50ό έτος της ηλικίας του.»
γ) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 26 του
ν.1397/1983 (Α΄ 143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ως ηµεροµηνία συµπλήρωσης των παραπάνω ορίων
ηλικίας λογίζεται η 31η Δεκεµβρίου του έτους, εντός
του οποίου ο υποψήφιος συµπληρώνει το απαιτούµενο
για κάθε βαθµίδα όριο ηλικίας.»
3. Σε θέσεις ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. που προκηρύσσονται µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2017, δεν µπορούν
να θέσουν υποψηφιότητα ιατροί που υπηρετούν σε άλλη
θέση ειδικευµένου ιατρού Ε.Σ.Υ., εκτός εάν παραιτηθούν
από τη θέση που κατέχουν µέχρι τη λήξη προθεσµίας υποβολής δικαιολογητικών της εκάστοτε προκήρυξης.
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται οι
εξής διατάξεις:
α) τα τρία τελευταία εδάφια της περίπτωσης ζ΄ της
παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 2071/1992 (Α΄123),
β) η παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3918/2011 (Α΄31),
γ) το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης Β΄ του άρθρου 4
του ν. 3754/2009 (Α΄43),
δ) η παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129),
ε) η παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4238/2014 (Α΄38).
Άρθρο 59
Κρίση Ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η περίπτωση α΄ της παρ. Θ΄ του άρθρου 4 του
ν. 3754/2009 (A΄43), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Συµβούλιο προσλήψεων κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. Νοσοκοµείων.
Τα µέλη του Συµβουλίου προσλήψεων κρίσεων µε ανοιχτές προκηρύξεις είναι τα εξής:
1. Ο Διοικητής του Νοσοκοµείου, ως Πρόεδρος του
Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκοµείου.
2. Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του το νόµιµο αντικαταστάτη του, εφόσον
είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους
αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
του νοσοκοµείου.
3. Ο Συντονιστής Διευθυντής του οικείου Τµήµατος, µε
Αναπληρωτή του το νόµιµο αντικαταστάτη του, εφόσον
είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.. Σε περίπτωση που δεν συντρέχει η προϋπόθεση αυτή, αντικαθίστανται από τους
αρχαιότερους σε προϋπηρεσία ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ.
του τµήµατος. Στο Συµβούλιο Προσλήψεων Κρίσεων µε
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ανοιχτές προκηρύξεις των πανεπιστηµιακών κλινικών,
µονάδων και εργαστηρίων συµµετέχει ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τµήµατος µε βαθµό Διευθυντή και αν ελλείπει αυτός, ο αρχαιότερος ιατρός Ε.Σ.Υ. του τοµέα µε
βαθµό Διευθυντή.
4. Δύο Διευθυντές, ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε Νοσοκοµείο της ίδιας µε την κρινόµενη θέση Υγειονοµικής Περιφέρειας και έχουν την ίδια και, επί ελλείψεως, συναφή µε την κρινόµενη θέση ειδικότητα, µε
τους αναπληρωτές τους. Οι Διευθυντές εκλέγονται µε
κλήρωση για κάθε κρίση από σχετικό κατάλογο, που συντάσσει και διατηρεί η οικεία Υγειονοµική Περιφέρεια
και επικαιροποιείται σε ετήσια βάση. Της κλήρωσης
προηγείται πρόσκληση ενδιαφέροντος από τον Διοικητή
της Υγειονοµικής Περιφέρειας προς τους Διευθυντές
που περιλαµβάνονται στον κατάλογο να δηλώσουν, εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών, ποιοι επιθυµούν να
συµµετάσχουν εθελοντικά ως κριτές-εισηγητές. Εάν εκδηλωθεί ενδιαφέρον, η κλήρωση διενεργείται µεταξύ όσων έχουν δηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον τους. Εάν
δεν υπάρχουν δηλώσεις ενδιαφέροντος, η κλήρωση διενεργείται µεταξύ όλων των µελών του καταλόγου.
Επί ελλείψεως κριτών-εισηγητών που πληρούν τις
προϋποθέσεις και υπηρετούν στην ίδια µε τον κρινόµενο
Υγειονοµική Περιφέρεια µπορούν να χρησιµοποιηθούν
οι κατάλογοι όµορης Δ.Υ.Πε.. Ο ορισµός των εισηγητών
του Συµβουλίου προσλήψεων-κρίσεων γίνεται µε κοινή
απόφαση των Διοικητών των δυο εµπλεκόµενων Υ.ΠΕ..
Οι κριτές-εισηγητές που κληρώνονται, δικαιούνται ειδικής άδειας, προκειµένου να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις τους. Η ειδική αυτή άδεια είναι τρεις (3) εργάσιµες
ηµέρες, εάν πρόκειται να καταρτίσουν εισηγήσεις για
µέχρι δέκα (10) υποψηφιότητες, ενώ για κάθε επιπλέον
πέντε (5) υποψηφιότητες προστίθεται µία (1) επιπλέον ηµέρα άδειας. Η εν λόγω άδεια δεν προσµετράται στις υπόλοιπες άδειες που δικαιούνται οι ιατροί Ε.Σ.Υ..
Η συµµετοχή στα Συµβούλια κρίσεων από τους Διευθυντές Ε.Σ.Υ., που κληρώνονται ως κριτές-εισηγητές, είναι υποχρεωτική και συνιστά υπηρεσιακό καθήκον, τυχόν
δε αδικαιολόγητη άρνηση επισύρει τις πειθαρχικές ποινές της επίπληξης ή του προστίµου, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Οι κριτές-εισηγητές οφείλουν να καταθέτουν στη
Γραµµατεία του Συµβουλίου τις εισηγήσεις τους το αργότερο µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση σε αυτούς των φακέλων των υποψηφίων, άλλως,
σε ένα (1) µήνα το αργότερο από τη λήξη της προθεσµίας υποβολής υποψηφιοτήτων, όπως προβλέπει η σχετική Προκήρυξη.
Ενστάσεις υποβάλλονται εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση των εισηγήσεων στους υποψηφίους. Οι εισηγητές απαντούν επί
των ενστάσεων εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα
(10) ηµερών και το Συµβούλιο συνεδριάζει και αποφασίζει εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών
από την τελευταία ηµεροµηνία απάντησης επί των ενστάσεων.
Έδρα του Συµβουλίου είναι το Νοσοκοµείο που προκηρύσσει τη θέση.
Η Γραµµατεία του Συµβουλίου οφείλει το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών να διαβιβάσει τα πλήρη
Πρακτικά της κρίσης στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο υποχρεούται εντός δύο (2) µηνών το αργότερο να διεκπεραιώσει όλες τις διαδικασίες µε τα συναρµόδια Υπουρ-

γεία και τις υπηρεσίες και να αποστείλει το διορισµό του
επιλεγέντα ιατρού για δηµοσίευση στο Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Στην ως άνω προθεσµία των
δύο (2) µηνών περιλαµβάνεται και η διαδικασία της άσκησης του βοηθήµατος της Αίτησης αναποµπής κατά το
άρθρο 37 παρ. 10 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165).
Όλα τα µέλη των εκλεκτορικών σωµάτων που περιγράφονται στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43) διατυπώνουν τη γνώµη τους και ψηφίζουν ελεύθερα, χωρίς να υφίστανται συνέπειες για την έκφραση γνώµης και την
ψήφο τους κατά τη συνεδρίαση των Συµβουλίων.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 4238/2014 (Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Δ.Υ.Πε. συγκροτούνται ανά ειδικότητα
συµβούλια προσλήψεων – κρίσεων, αρµόδια για την κρίση ειδικευµένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για τις θέσεις των
Δ.Υ.Πε., των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων και των Πολυδύναµων Περιφερειακών Ιατρείων.
Τα µέλη των παραπάνω συµβουλίων είναι τα εξής:
α) ο Διοικητής της Υ.Πε. ως Πρόεδρος του Συµβουλίου, µε Αναπληρωτή του τον Αναπληρωτή Διοικητή της
Υ.Πε.,
β) τέσσερις (4) ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., µε
βαθµό Διευθυντή ή Επιµελητή Α, µε τους αναπληρωτές
τους, που έχουν την ίδια µε την κρινόµενη θέση ειδικότητα και ορίζονται, µε κλήρωση, από σχετικό κατάλογο,
που συντάσσει και τηρεί η οικεία Δ.Υ.Πε.. Ο κατάλογος,
ο οποίος επικαιροποιείται σε ετήσια βάση, περιλαµβάνει
τους ειδικευµένους ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στα Κέντρα Υγείας, τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα
Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τις Αποκεντρωµένες Μονάδες της οικείας Δ.Υ.Πε..
Ο Πρόεδρος του Συµβουλίου, για κάθε κρίση, ορίζει
δύο (2) από τα µέλη του Συµβουλίου ως εισηγητές. Έδρα
του Συµβουλίου είναι η οικεία Δ.Υ.Πε..
Τα παραπάνω Συµβούλια συγκροτούνται µε απόφαση
του Διοικητή εκάστης Υ.Πε.. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και ο γραµµατέας του Συµβουλίου µε τον αναπληρωτή του.»
Άρθρο 60
Θέµατα διορισµών ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Εξαιρούνται οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ. από τις
διατάξεις της παρ. 34 του άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄
54), όπως ισχύει.
β) Οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., που µέχρι την έναρξη
ισχύος του παρόντος νόµου έχουν καταθέσει αίτηση στο
Υπουργείο Υγείας για διορισµό σε άλλη θέση, µπορούν
να διοριστούν σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 34 του
άρθρου 9 του ν. 4057/2012 (Α΄54), όπως ισχύει.
2. Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 (Α΄165) προστίθεται
παράγραφος 11 ως ακολούθως:
«11. Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν µε προκηρύξεις µετά την 1.1.2010 έως τις
31.12.2010 σε θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α΄165), µονιµοποιούνται µε τη διαδικασία
που ορίζεται στο άρθρο 7 του ν. 3754/2009 (Α΄ 43).»
3. Στην αξιολόγηση για εξέλιξη ειδικευµένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. συνυπολογίζονται και προσµετρώνται αθροιστικά
για τη συµπλήρωση των επτά (7) ετών στο βαθµό Επιµελητή Β΄ και οκτώ (8) ετών στο βαθµό Επιµελητή Α΄, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του ν. 3754/2009 (Α΄43),
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η αναγνωρισµένη κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του
ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, του άρθρου 2 παρ. 2γ
και 25 παρ. 5 του ν. 3868/2010 (Α΄129), του άρθρου 66
παρ. 32 του ν. 3984/2011 (Α΄150) και του άρθρου 28 παρ.
2 του ν. 4025/2011 (Α΄228), ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
4. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/
1988, όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Οι θέσεις, οι οποίες µέχρι και τις 24.12.2014, κατέχονταν από ειδικευµένους ιατρούς Ε.Σ.Υ. µετά από µετάθεσή τους, θεωρούνται οργανικές θέσεις από την ηµεροµηνία της µετάθεσης και προστίθενται στις υφιστάµενες
θέσεις των οικείων νοσοκοµείων. Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, µε διαπιστωτική πράξη, προβαίνουν στην ένταξη και κατάταξη των ιατρών που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ακόµα και εάν αυτοί έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, αρχής γενοµένης από την ηµεροµηνία
µετάθεσής τους στις θέσεις αυτές. Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς κατείχαν, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 3754/2009 (Α΄43), θέση
βαθµού Διευθυντή, καθίστανται εφεξής Συντονιστές Διευθυντές, µέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε
λόγο, µη δικαιούµενοι οποιασδήποτε αναδροµικής οικονοµικής απολαβής.»
5. Η παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄296), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Μόνιµοι υπάλληλοι Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόµενων από
το Υπουργείο Υγείας, β) υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας, γ) ιατρικό προσωπικό, που υπηρετεί σε
Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας, δ) µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου και ε) µόνιµοι υπάλληλοι
που υπηρετούν στα Σώµατα Ασφαλείας, οι οποίοι είναι
κάτοχοι άδειας ή βεβαίωσης άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος στην Ελλάδα, µπορούν, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, να τοποθετούνται για απόκτηση ειδικότητας
ως υπεράριθµοι άµισθοι. Για το σκοπό αυτόν, τους χορηγείται από την υπηρεσία τους, υποχρεωτικά, ισόχρονη
µε τη διάρκεια της ειδίκευσής τους εκπαιδευτική άδεια
µε αποδοχές. Μετά το τέλος της ειδίκευσής τους οι υπάλληλοι αυτοί έχουν τις υποχρεώσεις της παρ. 7 του
άρθρου 58 του ν. 3528/2007 (Α΄134).»
Άρθρο 61
Κατάταξη και µισθολογική αποκατάσταση ιατρών που
µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ
και το ΙΚΑ στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Οι ιατροί και οδοντίατροι των πρώην νοσοκοµείων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τις πρώην Υπηρεσίες Νοσοκοµειακής Υποστήριξης
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ., καθώς και
β) οι ιατροί και οδοντίατροι, κλάδου ΠΕ ιατρών –οδοντιάτρων, που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν από τον ΕΟΠΥΥ στις Δ.Υ.Πε. και εντάσσονται στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Π.Ε.Δ.Υ. κατατάσσονται σε βαθµό
σύµφωνα µε τα χρόνια προϋπηρεσίας τους ως εξής:
α) µε συνολική υπηρεσία έως επτά (7) έτη από την ηµεροµηνία λήψης της ειδικότητας στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β΄,
β) µε συνολική υπηρεσία άνω των επτά (7) ετών και µέχρι τα δεκαπέντε (15) έτη στο βαθµό του Επιµελητή Α΄
και

γ) µε συνολική υπηρεσία άνω των δεκαπέντε (15) ετών
στο βαθµό του Διευθυντή.
2. Τα πέµπτο και έκτο εδάφια της παρ. 2 του άρθρου
25 του ν. 4238/2014 (Α΄38) καταργούνται.
3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν.
4238/2014(Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μετά την ένταξή τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται από τις οικείες µισθολογικές διατάξεις, της προϋπηρεσίας τους σε οποιονδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωριζόµενης και υπολογιζόµενης, για τη µισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσίας στο Ε.Σ.Υ..»
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν.
4238/2014(Α΄ 38) προστίθενται τα ακόλουθα τρίτο και
τέταρτο εδάφια:
«Οµοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό της παρ.
1 που εντάχθηκε, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
16 του ν. 1666/1986 (Α΄ 200), σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, διατηρεί
το σύνολο των τακτικών αποδοχών που ισχύουν για τον
κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.. Τυχόν προϋπηρεσία
τους, που προσφέρθηκε σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το χρονικό διάστηµα από 16.6.1993
έως την ηµεροµηνία ένταξής τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη µισθολογική τους εξέλιξη.»
Άρθρο 62
Κινητικότητα κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. εντός φορέων
παροχής υπηρεσιών υγείας των Δ.Υ.Πε.
Το άρθρο 75 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 75
«Οι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. µπορούν να αποσπώνται, για
την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Περιφερειακά Ιατρεία, Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και Αποκεντρωµένες Μονάδες Υγείας ,
εντός της ίδιας ΔΥ.Πε. µε απόφαση του Διοικητή της
ΔΥ.Πε. ή σε άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια µε κοινές αποφάσεις των Διοικητών των οικείων Υ.Πε.., για χρονικό
διάστηµα όχι µεγαλύτερο των έξι (6) µηνών συνολικά ανά θητεία. Σε περίπτωση διαφωνίας των δυο Διοικητών,
η απόσπαση γίνεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Από τη διάταξη αυτή εξαιρούνται και δεν µπορούν
να αποσπώνται οι ιατροί–µητέρες µε παιδιά κάτω των έξι
(6) ετών. Με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. ή µε κοινή
απόφαση των Διοικητών των Υ.Πε., κατόπιν εισήγησης
του Δ.Σ. του Νοσοκοµείου στο οποίο κατέχει θέση αλλά
και του Νοσοκοµείου στο οποίο αποσπάται, µπορεί να
παρατείνεται για ακόµη ένα (1) έτος η απόσπαση, εφόσον ο ενδιαφερόµενος συναινεί. Κατ’ εξαίρεση, οι ιατροί
Ε.Σ.Υ. µπορούν να αποσπώνται µετά από αίτησή τους,
για λόγους υγείας, εντός της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ή σε
άλλη Υγειονοµική Περιφέρεια µε κοινές αποφάσεις των
Διοικητών των οικείων Υ.Πε., για χρονικό διάστηµα όχι
άνω των τριών (3) ετών. Με υπουργική απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε
περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία της απόσπα-
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σης του ιατρικού προσωπικού και της µετακίνησής του.»
Άρθρο 63
Μετατάξεις, µεταθέσεις ιατρών
1. α. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3370/2005 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4.α) Υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών
Ειδικοτήτων, ΠΕ Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρµακοποιών,
που κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου κατέχουν οργανικές ή συσταθείσες προσωποπαγείς θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας ή στις ΔΥ.Πε.,
β) µόνιµοι υπάλληλοι που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ. και
σε άλλους φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν ειδικότητα µέχρι την έναρξη του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα µε εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόµενα
στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003 (Α΄ 296 ), όπως ισχύει,
γ) καθώς και οι µόνιµοι υπάλληλοι των κλάδων ΠΕ Ιατρών που κατέχουν οργανικές θέσεις στις Αιρετές Περιφέρειες και τους Δήµους και απέκτησαν ειδικότητα µε
εκπαιδευτική άδεια, κατά τα προβλεπόµενα στην παρ. 3
του άρθρου 1 του ν. 1579/1985 (Α΄217) και τις διατάξεις
του ν. 2071/1992 (Α΄123), µπορούν να µετατάσσονται είτε σε διευθύνσεις Δηµόσιας Υγείας των Περιφερειών είτε σε Νοσοκοµεία ή Κέντρα Υγείας, που υπάγονται στην
οικεία Δ.Υ.Πε. της υπηρεσίας στην οποία υπηρετούν ή
σε άλλη Δ.Υ.Πε., και να κατατάσσονται αντίστοιχα:
α) στον κλάδο ΠΕ Ιατρών, ΠΕ Ιατρών Ειδικοτήτων, ΠΕ
Οδοντιάτρων και ΠΕ Φαρµακοποιών Ιατρών, βαθµού Β΄
και
β) στον κλάδο Ιατρών, Οδοντιάτρων και Φαρµακοποιών Ε.Σ.Υ., µε εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β΄, σε κενές
οργανικές θέσεις.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 23 του
ν. 3370/2005 (Α΄176), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι αιτήσεις µετατάξεων στον κλάδο ιατρών Ε.Σ.Υ., οι
οποίες έχουν υποβληθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος ολοκληρώνονται µε την ανωτέρω διαδικασία µετάταξης και οι ιατροί µετατάσσονται µε εισαγωγικό βαθµό Β΄, σε συνιστώµενη προσωποπαγή θέση
του Νοσοκοµείου ή Κέντρου Υγείας που έχουν επιλέξει
µε την αίτησή τους.»
3. Το άρθρο 25 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270 ) «αξιοποίηση
και µετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν ειδικότητα» καταργείται.
4. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 43 του
ν. 1759/1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες
των ΔΥΠΕ, µπορούν να µετατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, διατηρώντας το βαθµό τους, σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια) άγονων Α΄ περιοχών εφόσον υπάρχει κενή θέση της ίδιας ειδικότητας.»
5. Στο τέλος της παρ. 43 του ν. 1759/1988 (Α΄ 50), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθενται παράγραφοι 8 και 9 ως εξής:
«8. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω
και υπηρετούν σε Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας, Περιφε-

ρειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια) και σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε. άγονων Α΄ περιοχών,
δύναται να µετατίθενται ύστερα από αίτησή τους: α) σε
Νοσοκοµεία, Κέντρα Υγείας ή Περιφερειακά Ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια), διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους, εφόσον υπάρχει
κενή οργανική θέση ή β) σε αποκεντρωµένες µονάδες
των Δ.Υ.Πε. µε µεταφορά της θέσης τους. Η µετάθεση
γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Το άρθρο 20
του ν. 4316/2014 (Α΄ 270) καταργείται.
9. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες
των Δ.Υ.Πε., µπορούν µετά από αίτησή τους, να µετατίθενται σε αποκεντρωµένη µονάδα άλλης Δ.Υ.Πε. µε µεταφορά της θέσης τους. Η µετάθεση γίνεται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των Δ.Υ.Πε..»
6. Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ., οι οποίοι τοποθετήθηκαν και υπηρετούν σε αποκεντρωµένες µονάδες των Δ.Υ.Πε., µπορούν µετά από αίτησή τους, να µετακινούνται σε άλλη αποκεντρωµένη µονάδα της ίδιας
Δ.Υ.Πε., για χρονικό διάστηµα µέχρι ένα έτος που µπορεί να ανανεώνεται. Η µετακίνηση γίνεται µε απόφαση
του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε..
Άρθρο 64
Αναγνώριση προϋπηρεσίας
Ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο νοσοκοµείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν», το διάστηµα που
το νοσοκοµείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη κατά
τη διαδικασία του διορισµού και την εξέλιξη του σε νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 65
Ρυθµίσεις εφηµεριών ιατρών –
επιστηµονικού προσωπικού Ε.Σ.Υ.
1. Εφηµερίες µικτού τύπου καθιερώνονται και για τις
αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφηµερία µικτού τύπου υποχρεούνται σε εξάωρη πρωινή εργασία 08.00 –
14.00 και εφηµερία ετοιµότητας στη συνέχεια. Η αµοιβή
καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφηµερίας.
2. Το άρθρο 2 του ν. 3754/2009 (Α΄43) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 2
«Για τις ανάγκες κατάρτισης προγραµµάτων εφηµεριών δεν εφαρµόζονται ελαστικά ωράρια και ελαστικές
εργασιακές σχέσεις. Το ωράριο εργασίας των νοσοκοµειακών ιατρών είναι επτάωρο, συνεχές, πρωινό και πενθήµερο από Δευτέρα έως Παρασκευή. Την επόµενη εργάσιµη ηµέρα που ακολουθεί κάθε ενεργό εφηµερία παρέχεται στον ιατρό -ειδικευµένο ή ειδικευόµενο ή πανεπιστηµιακό ή υπηρεσίας υπαίθρου- εικοσιτετράωρη ανάπαυση, εκτός εάν προκύπτουν έκτακτες, λόγω έλλειψης
προσωπικού, ανάγκες ή ανάγκες για την αντιµετώπιση
απρόβλεπτων και επειγόντων γεγονότων, οπότε η εικοσιτετράωρη ανάπαυση δίνεται µέσα σε διάστηµα πέντε
(5) ηµερών.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 της κοινής υπουργικής απόφασης 29587/7419/26.3.1984 (Β΄198) τροποποιείται ως εξής:
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«Οι ειδικευόµενοι ιατροί αλλοδαποί υπότροφοι, κατά
το χρόνο της ειδίκευσής τους και κατ’ εφαρµογή του άρθρου 25 του π.δ. 38/2010 (Α΄78), συµπεριλαµβάνονται
στο πρόγραµµα εφηµεριών του τµήµατος ειδίκευσής
τους µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν
για τους ειδικευόµενους ιατρούς Έλληνες και κοινοτικούς υπηκόους. Για τις εφηµερίες που πραγµατοποιούν
τους καταβάλλεται αποζηµίωση σύµφωνα µε τον ισχύοντα βασικό µισθό του ειδικευόµενου ιατρού.»
4. Εφηµερίες µικτού τύπου και εφηµερίες ετοιµότητας
µπορεί να πραγµατοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών,
επιστηµονικό προσωπικό των νοσοκοµείων. Η αµοιβή καθορίζεται αντιστοίχως στο 70% και 40% της ενεργού εφηµερίας.
Άρθρο 66
Κίνητρα για άγονες - νησιωτικές περιοχές
Άγονο ιατρείο
1. Η παρ. 4 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«Για την κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ. ή την
πρόσληψη στο Π.Ε.Δ.Υ., η προϋπηρεσία του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου (υπόχρεου και επί θητεία) στις νησιωτικές περιοχές και στις άγονες ή προβληµατικές περιοχές,
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, αναγνωρίζεται και υπολογίζεται στο πενταπλό σε σχέση µε την
προϋπηρεσία των υπολοίπων ιατρών.
Για τους επί θητεία ειδικευµένους ιατρούς, η προϋπηρεσία στις παραπάνω περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό».
Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από τις 18.11.2013, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) για τους
ιατρούς που αποφοίτησαν από αυτήν την ηµεροµηνία και
εντεύθεν και για τους ιατρούς που αποφοίτησαν πριν
την ηµεροµηνία αυτή έχει ισχύ από τη δηµοσίευση του
νόµου.
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 6 του άρθρου 26
του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, τροποποιείται ως
εξής:
Μετά τις λέξεις «οι αιτούντες ιατροί » διαγράφονται οι
λέξεις «κατηγορίας επί θητεία» και αντικαθίστανται από
τις λέξεις «υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου».
3. Στην παρ. 2 της µε αριθµό Α2δ/Γ.Π οικ.
137/31.12.2014 υπουργικής απόφασης (Β΄ 27 /2015)
προστίθεται εδάφιο µετά το β΄ εδάφιο ως ακολούθως:
«Για την απόκτηση του τίτλου ειδικότητας της Παθολογίας και της Χειρουργικής επιτρέπεται η υποβολή δύο
(2) αιτήσεων, µία σε µερικής και µία σε πλήρους άσκησης
νοσοκοµεία, µόνον στην περίπτωση υποβολής αιτήσεως
µερικής άσκησης σε νοσοκοµείο νησιωτικών, άγονων ή
προβληµατικών περιοχών και µε την υποχρέωση της παραµονής του ειδικευόµενου ιατρού σε αυτό ολόκληρο το
χρονικό διάστηµα της σύµβασής του. Σε περίπτωση που
παραιτηθεί και αποχωρήσει από το εν λόγω νοσοκοµείο
πριν τη λήξη της σύµβασής του, η αίτησή του για το νοσοκοµείο πλήρους άσκησης διαγράφεται.»
4. Στην παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 4025/2011 (Α΄
228) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευµένων ιατρών του
Ε.Σ.Υ. που διανύθηκε σε Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή σε
Π.Ε.Δ.Υ. Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ. Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε Π.ΕΔ.Υ. Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληµατικές

περιοχές, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 (Α΄ 73) και
σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί θητεία, προσµετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την επιστηµονική τους εξέλιξη.»
5. Η παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 (Α΄236)
τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύνανται να
χαρακτηρίζονται ή να αποχαρακτηρίζονται τα Π.Ε.Δ.Υ.Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ.-Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Π.Ε.Δ.Υ. - Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία και
Π.Ε.Δ.Υ. - Κέντρα Υγείας ως Περιφερειακά Ιατρεία και
Κέντρα Υγείας άγονων και προβληµατικών περιοχών και
να παρέχονται οικονοµικά και άλλα κίνητρα στους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που διορίζονται σε αυτά.»
6. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών µπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυµα διαµονής ή και χρηµατικά επιδόµατα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.
Άρθρο 67
Ιατροί Υπηρεσίας Υπαίθρου
1. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της
παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως εξής:
«Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της προκήρυξης ανακοινώνεται νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος, κατά παρέκκλιση του προηγουµένου εδαφίου, στην οποία συµπεριλαµβάνονται αφενός οι θέσεις που δεν καλύπτονται και αφετέρου οι θέσεις που είναι κενές και αφορούν
σε νησιωτικές ή άγονες ή προβληµατικές περιοχές, καθώς και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία. Προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος
τηρείται η οριζόµενη στην εκάστοτε ισχύουσα υπουργική απόφαση διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου.»
2. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 6 του άρθρου 26 του
ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει, προστίθεται, πριν το
τελευταίο εδάφιο, εδάφιο ως εξής:
«Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη θέσεων, που, ενώ
είχαν καλυφθεί από την προκήρυξη, έµειναν κενές λόγω
αιφνίδιας παραίτησης του ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου ή
που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστηµα ενός (1) έως
και πέντε (5) µηνών λόγω συµπλήρωσης του χρόνου της
θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, πλην δεν
πληρούνται για αυτές οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη κενής θέσης σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου.»
3. Στην παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997
(Α΄165), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση ε΄ ως εξής:
«ε. Τα οριζόµενα στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ της
παρούσας παραγράφου αφορούν και στις προσκλήσεις
ενδιαφέροντος.»
4.α. Η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4208/2013 ( Α΄ 252)
αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Οι ιατροί ελληνικής υπηκοότητας ή κοινοτικοί υπήκοοι, οι οποίοι επιθυµούν να αποκτήσουν τίτλο ειδικότητας στη χώρα µας οφείλουν να έχουν εκπληρώσει την
υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου πριν τη συµµετοχή
τους στις απαιτούµενες εξετάσεις , ή να έχουν νόµιµη απαλλαγή.
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β. Οι κατηγορίες των ιατρών που πληρούν τις προϋποθέσεις νόµιµης απαλλαγής από την υποχρεωτική εκπλήρωση υπηρεσίας υπαίθρου είναι οι παρακάτω:
1. Αλλοδαποί υπήκοοι, δηλαδή οι έχοντες υπηκοότητα
τρίτης χώρας και µη υπαγόµενοι στις διατάξεις του
ν. 4251/2014 (Α΄ 80).
2. Οι ιατροί που έχουν ασκηθεί στην ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής σύµφωνα, µε την παρ. 1 του άρθρου 21
του ν. 2071/1992 (Α΄123).
3. Οι ιατροί που έχουν την ιδιότητα µόνιµου υπαλλήλου του Δηµοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., σύµφωνα µε την
παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 2071/1192 (Α΄ 123).
4. Οι έχοντες γνωµάτευση Υγειονοµικής Επιτροπής
που να προκύπτει αναπηρία σε ποσοστό άνω του 67%
σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 2071/1192
(Α΄ 123) και την παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 2194/1994
(Α΄ 34).»
5. Η οριζόµενη στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 106/2014 αρµοδιότητα του Τµήµατος Ιατρών υπόχρεων και επί θητεία υπηρεσίας υπαίθρου, περί
της απόσπασης των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σε νοσοκοµεία της χώρας, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.
3 του άρθρου 20 του ν. 1963/1991 (Α΄138), εκχωρείται
στον Διοικητή της αρµόδιας Υ.Πε..
6. Το άρθρο 10 του ν. 4316/2014 (Α΄270) καταργείται.
Άρθρο 68
Ιατροί ΑΜΕΑ
1. Στη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15 του
ν. 2920/2001(Α΄131) και στη διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2519/1997
(Α΄165), όπως ισχύουν, εµπίπτουν και οι ειδικευµένοι ιατροί και οδοντίατροι µε κινητική αναπηρία – παραπληγία.
2. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 2920/2001 (Α΄ 131), όπως ισχύει, µετά τη
λέξη «βιολόγων», προστίθενται οι λέξεις «χηµικών και
βιοχηµικών».
Άρθρο 69
Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική,
Παθολογική Ογκολογία
1. Η παρ. β.2 του άρθρου 29 του ν. 3209/2003 (Α΄304),
όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4272/2014 (Α΄145), αντικαθίσταται ως εξής:
«β.2. Η Στοµατική και Γναθοπροσωπική Χειρουργική
καθορίζεται ως ιατρική και οδοντιατρική ειδικότητα που
απαιτεί τις γνώσεις της ιατρικής και της οδοντιατρικής επιστήµης, είναι δε καταχωρηµένη στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή Ιατρική Οδηγία.»
2. Στους ιατρούς παθολόγους, οι οποίοι υπηρετούν ως
Επιµελητές Ε.Σ.Υ. σε αναγνωρισµένα ογκολογικά τµήµατα νοσοκοµείων και κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου έχουν συµπληρώσει τρία (3) έτη υπηρεσίας,
χορηγείται, κατόπιν εξετάσεων, ο τίτλος της ιατρικής ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας.
Άρθρο 70
Διάρθρωση Ιατρικής Υπηρεσίας, Επιστηµονικό
Συµβούλιο Νοσοκοµείων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 2889/2001 (Α΄37), όπως ισχύει µετά την αντικατάστα-

σή του µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄
129), αντικαθίσταται ως εξής:
«Διευθυντής τοµέα ορίζεται ιατρός µε θέση Συντονιστή Διευθυντή. Εάν στον τοµέα δεν υπηρετεί Συντονιστής Διευθυντής ή εάν εκείνος που υπηρετεί δεν θέτει υποψηφιότητα για τη θέση του Διευθυντή του τοµέα, τότε
µπορεί να ορίζεται ιατρός Διευθυντής Ε.Σ.Υ. που προϊσταται τµήµατος εργαστηρίου ή µονάδας του αντίστοιχου τοµέα.»
2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 9
του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύουν µετά την αντικατάστασή τους µε την παρ.13 του άρθρου 8 του
ν. 3868/2010 (Α΄ 129), αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Έναν (1) ιατρό µε θέση Συντονιστή Διευθυντή, που
εκλέγεται από όλους τους έχοντες θέση Συντονιστή Διευθυντή του νοσοκοµείου, µε τον αναπληρωτή του, ως
Πρόεδρο. Στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. ο
Πρόεδρος µπορεί να είναι µέλος ΔΕΠ πρώτης βαθµίδας
ή Διευθυντής Ε.Σ.Υ..
β) Δύο (2) ιατρούς µε βαθµό Διευθυντή Ε.Σ.Υ., που εκλέγονται από όλους του Διευθυντές Ε.Σ.Υ. του νοσοκοµείου, πλην Συντονιστών Διευθυντών, µε τους αναπληρωτές τους.»
3. Η παρ. 14 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
καταργείται.
4. Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129)
καταργείται. Οι περιπτώσεις δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, και η΄ της
παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3329/2005 (Α΄81) αναριθµούνται αντιστοίχως σε γ΄, δ΄, ε΄, στ΄ και η΄.
Άρθρο 71
Επιστηµονικά Υπεύθυνοι των Κέντρων Υγείας
και Μονάδων Υγείας
Τα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εδάφια της παρ.
2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπεύθυνος για το Συντονισµό της Επιστηµονικής Λειτουργίας του Κέντρου Υγείας ή της Μονάδας Υγείας ορίζεται µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε. ιατρός κλάδου Ε.Σ.Υ. εκ των υπηρετούντων ειδικότητας
Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ή Παιδιατρικής και εν ελλείψει αυτού ιατρός οποιασδήποτε ειδικότητας ή οδοντίατρος µε βαθµό Διευθυντή και εν ελλείψει αυτού Επιµελητής Α΄, µε τριετή θητεία. Στην ίδια απόφαση και µε
τις ανωτέρω προϋποθέσεις ορίζεται και ο αναπληρωτής
του.»
Άρθρο 72
Υπηρεσιακό Συµβούλιο υπηρεσιακής
κατάστασης ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Το άρθρο 29 του ν. 2072/1992 (Α΄125) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 29
«Συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο αρµόδιο για
τα παρακάτω θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης ιατρών
κλάδου Ε.Σ.Υ. όλων των κατηγοριών:
α. Θέση σε διαθεσιµότητα λόγω νόσου, που παρεµποδίζει την άσκηση των καθηκόντων.
β. Απόλυση λόγω σωµατικής ή πνευµατικής ανικανό-
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τητας.
γ. Απόδοση ηθικών αµοιβών.
δ. Αναγνώριση συνάφειας µεταπτυχιακών τίτλων
σπουδών και διδακτορικών σε ιατρούς Ε.Σ.Υ., για τη χορήγηση των σχετικών επιδοµάτων.
ε. Ζητήµατα για τα οποία επιλαµβάνονται συµβούλια,
σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων, που ρυθµίζουν την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών του Ε.Σ.Υ. και δεν εµπίπτουν στην αρµοδιότητα άλλου συµβουλίου.
Το Συµβούλιο αποτελείται από:
1) Έναν Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, µε αναπληρωτή του Νοµικό Σύµβουλο του Κράτους, οριζόµενους από
τον Πρόεδρο του Ν.Σ.Κ., ως Πρόεδρο.
2) Έναν Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή του Διοικητή
άλλης Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
3) Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου
(Π.Ι.Σ.), µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου
Συλλόγου. Όταν εξετάζονται θέµατα οδοντιάτρων, αντί
του Προέδρου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου µετέχει ο Πρόεδρος της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο της ίδιας
Οµοσπονδίας.
4) Έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, µε
αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
5) Τον Πρόεδρο της Οµοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκοµειακών Ιατρών Ελλάδος (ΟΕΝΙΕ) µε αναπληρωτή του
τον Αντιπρόεδρο της ίδιας Οµοσπονδίας.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και
η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Χρέη Εισηγητή στο Συµβούλιο εκτελεί ο εκάστοτε
Προϊστάµενος της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων Νοµικών Προσώπων του Υπουργείου Υγείας, µε αναπληρωτή το νόµιµο αναπληρωτή του.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ µε τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία στο Δηµόσιο ή τουλάχιστον τριετή προϋπηρεσία για τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας
Διοίκησης.
Στον Πρόεδρο, τα µέλη, τον Εισηγητή και το Γραµµατέα του παραπάνω Υπηρεσιακού Συµβουλίου καταβάλλονται αµοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων
καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Υγείας.»
2. Ο Διοικητής της οικείας Υ.Πε. είναι αρµόδιος για τη
χορήγηση στους ιατρούς Ε.Σ.Υ.: 1) κανονικής άδειας απουσίας χωρίς αποδοχές µέχρι τριάντα (30) ηµέρες συνολικά εντός του ηµερολογιακού έτους και 2) χορήγησης άδειας απασχόλησης εκτός ωραρίου.
3. Το άρθρο 8 του ν. 3204/2003 (Α΄296) καταργείται.
Άρθρο 73
Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Η παρ. 3 του άρθρου 34 του ν. 1397/1983 (Α΄143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστάται, µε έδρα στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, πενταµελές Κεντρικό Πειθαρχικό
Συµβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ., αποτελούµενο από:
α) έναν Αντιπρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του έναν Νοµικό
Σύµβουλο του Κράτους, που ορίζονται από τον Πρόεδρο

του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
β) έναν Διοικητή Υ.Πε., µε αναπληρωτή του Διοικητή
άλλης Υ.Πε., που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας,
γ) τον Πρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ., µε αναπληρωτή του τον
αντιπρόεδρο του ΚΕ.Σ.Υ.,
δ) τον Πρόεδρο του Ανώτατου Πειθαρχικού Συµβουλίου του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, µε αναπληρωτή
του τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Συµβουλίου ή τον Πρόεδρο, µε αναπληρωτή του τον Αντιπρόεδρο, του Πειθαρχικού Συµβουλίου της Ελληνικής Οδοντιατρικής Οµοσπονδίας, προκειµένου για πειθαρχική δίωξη οδοντιάτρων,
ε) έναν Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας, µε
αναπληρωτή του άλλον Γενικό Διευθυντή του ίδιου Υπουργείου, που ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.
Η θητεία των µελών του Συµβουλίου είναι τριετής και
η συγκρότησή του γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζεται µε την απόφαση
της συγκρότησής του υπάλληλος του Υπουργείου Υγείας ή Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγεται στην εποπτεία του, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε τουλάχιστον δεκαετή προϋπηρεσία στο
Δηµόσιο ή τουλάχιστον πενταετή προϋπηρεσία για τους
αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης.
Ο υπάλληλος, που ορίζεται κατά τα παραπάνω Γραµµατέας του Κεντρικού Πειθαρχικού Συµβουλίου ιατρών
Ε.Σ.Υ., για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, απαλλάσσεται των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του και απασχολείται αποκλειστικά στο Συµβούλιο.»
2. Η παρ. 5 του άρθρου 39 του ν. 2519/1997 (Α΄165)
καταργείται.
Άρθρο 74
Κινητικότητα του νοσηλευτικού παραϊατρικού
και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών Ε.Σ.Υ, εντός
των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας Δ.Υ.Πε.
1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές,
που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού,
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών
Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Φ.Π.Υ.Υ.), µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις συνυπηρετήσεις µε ένστολο σύζυγο και τις συνυπηρετήσεις σε παραµεθόριο περιοχή.
2. Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε.. Οι αποσπάσεις του προσωπικού, πλην
των Ιατρών του Ε.Σ.Υ, των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε
Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των
Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη
γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των αποσπάσεων ορίζεται στα δύο (2) χρόνια
µε δυνατότητα παράτασης για ένα (1) επιπλέον έτος, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.
3. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές,
που ρυθµίζουν θέµατα µετατάξεων του νοσηλευτικού
παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού, πλην των Ιατρών
Ε.Σ.Υ., των Φ.Π.Υ.Υ., πλην αυτών του άρθρου 72 του
ν. 3528/2007.
4. Οι µετατάξεις του ως άνω προσωπικού, που βρίσκονται στην ίδια Δ.Υ.Πε, γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε. Οι µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥ.Πε.
σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης Δ.Υ.Πε, γίνονται µε κοινή απόφαση
των Διοικητών των αντίστοιχων Υ.Πε., µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση της Π.Υ.Σ. που προβλέπει η
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παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4002/2011 (Α΄180).
5. Οι αιτήσεις για µετάταξη υποβάλλονται δύο (2) φορές το χρόνο, κάθε Μάρτιο και Οκτώβριο. Εξαιρούνται οι
µετατάξεις για λόγους υγείας, που υποβάλλονται οποτεδήποτε. Για τις µεταθέσεις του προσωπικού, πλην των
Ιατρών του Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις
του άρθρου 67 του ν. 3528/2007 (Α΄26).
6. Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών
του Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ., που βρίσκονται στην ίδια
Δ.Υ.Πε., γίνονται µε αποφάσεις του Διοικητή της Υ.Πε..
Οι µετακινήσεις του προσωπικού, πλην των Ιατρών του
Ε.Σ.Υ. των Φ.Π.Υ.Υ. µιας Δ.Υ.Πε. σε Φ.Π.Υ.Υ. άλλης
Δ.Υ.Πε., γίνονται µε κοινή απόφαση των Διοικητών των
αντίστοιχων Υ.Πε., χωρίς γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων. Το χρονικό όριο των µετακινήσεων
ορίζεται σε τρεις (3) µήνες µε δυνατότητα παράτασης
τριών (3) επιπλέον µηνών, εντός του ιδίου ηµερολογιακού έτους, µετά από αίτηση του υπαλλήλου.
7. Δεν επιτρέπεται απόσπαση, µετάταξη και µετάθεση
του προσωπικού, πλην των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. των
Φ.Π.Υ.Υ., πριν παρέλθουν πέντε (5) έτη από το διορισµό
ή από προηγούµενη µετάταξη ή µετάθεση, µε εξαίρεση
τις διατάξεις που προβλέπουν τη µετάταξη σε παραµεθόριες περιοχές ή την αµοιβαία µετάταξη ή µετάθεση
των υπαλλήλων ή εφόσον πρόκειται για µετάταξη για
λόγους υγείας.
8. Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, υπάλληλοι του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου δύνανται, µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται για χρονικό διάστηµα έως δύο (2) ετών σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο
Υγείας Ν.Π.Δ.Δ.. Οι εν λόγω αποσπάσεις διενεργούνται
µετά από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου Παπαγεωργίου και γνώµη του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του φορέα υποδοχής.
9. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων, µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού παραϊατρικού και λοιπού
προσωπικού, συµπεριλαµβανόµενης της δηµιουργίας και
εφαρµογής σχετικού κεντρικού ηλεκτρονικού συστήµατος.
Άρθρο 75
Επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια
υγειονοµικού προσωπικού
Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 (Α΄123),
αναφορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια µετ’
αποδοχών, εφαρµόζονται και στο πάσης φύσεως, πλήρους απασχόλησης, προσωπικό της Ιατρικής (πλην των
ιατρών) και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, που εργάζεται
αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.)
και Χειρουργεία των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.Π.Ι.Δ., εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και σε Τµήµατα ή Ειδικές Μονάδες των εν λόγω νοσοκοµείων και νοσηλευτικών ιδρυµάτων που καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.
Άρθρο 76
Διοιητικά Συµβούλια Νοσοκοµείων
1. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 60 του

ν. 4342/2015 (Α΄143) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση που έχουν εκλείψει ή αποχωρήσει
για οποιονδήποτε λόγο και ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης των
διασυνδεόµενων νοσοκοµείων της παρ. 3 του άρθρου 70
του ν. 3918/2011 (Α΄31) και της παρ. 11 του άρθρου 66
του ν. 3984/2011 (Α΄150), καθήκοντα Προέδρου εκτελεί
ο Αναπληρωτής Διοικητής του έτερου νοσοκοµείου και
εφόσον αυτός δεν υπάρχει, ο Διευθυντής της Διοικητικής Οικονοµικής Υπηρεσίας της έδρας του ενιαίου συλλογικού οργάνου διοίκησης.»
2. Στο τέλος του άρθρου 60 του ν. 4342/2015 (Α΄143)
προστίθενται παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Η διάταξη της παραγράφου 2 του παρόντος εφαρµόζεται και για τα Διοικητικά Συµβούλια των νοσοκοµείων δυναµικότητας άνω των 400 κλινών, των οποίων το
Διοικητικό Συµβούλιο συγκροτείται µε βάση τις διατάξεις
του άρθρου 8 του ν. 3868/2010 (Α΄129).
4. Στις περιπτώσεις των νοσοκοµείων δυναµικότητας
κάτω των 400 κλινών, στα οποία το Διοικητικό Συµβούλιο
συγκροτείται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 8 του
ν. 3868/2010 (Α΄129) και στα οποία έχει εκλείψει ή αποχωρήσει για οποιονδήποτε λόγο ο Διοικητής, το Διοικητικό Συµβούλιο µπορεί να λειτουργήσει νοµίµως µέχρι το
διορισµό νέου Διοικητή, ακόµα και µετά την πάροδο του
κατά το άρθρο 13 του ν. 2690/1999 (Α΄45) τριµήνου, εφόσον τα λοιπά µέλη επαρκούν για το σχηµατισµό απαρτίας.»
Άρθρο 77
Ρυθµίσεις θεµάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Οι διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4316/2014
(Α΄270) τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε έδρα την έδρα του Οργανισµού, πενταµελές Υπηρεσιακό Συµβούλιο, αρµόδιο για
τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονοµικού και Ιατρικού Προσωπικού του Οργανισµού,
µόνιµου και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) προϊσταµένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και υπηρετούντων στην έδρα του, µε τους αναπληρωτές
τους.
β. Δύο (2) αιρετούς εκπροσώπους των υπαλλήλων, µε
ισάριθµους αναπληρωτές, και µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄,
των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής
του από τα τακτικά µέλη της περίπτωσης α΄ της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο
αναπληρωτής του Προέδρου, συµµετέχει ως τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε αναπληρωτή του
τον προϊστάµενο τµήµατος που χειρίζεται θέµατα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας, γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε βαθµό
τουλάχιστον Δ΄, µε αναπληρωτή του οµοιόβαθµο υπάλληλο του Οργανισµού.
5. Στο ανωτέρω Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

145
µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που είναι αρµόδιο
για τα υπηρεσιακά θέµατα του διοικητικού και υγειονοµικού προσωπικού του Οργανισµού, καθώς και οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ιατρών
και Οδοντιάτρων του Οργανισµού. Από τη δηµοσίευση
της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και κάθε άλλη διάταξη
σχετική µε τη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία αυτών.»
2.α. Στην παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
(Α΄31), όπως ισχύει, προστίθεται υποπαράγραφος Α΄ ως
εξής:
«1.Α) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αποτελεί καθολικό διάδοχο των
φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρµοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος. Η καθολική διαδοχή του προηγούµενου εδαφίου καταλαµβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό, καθώς και δικηγόρους µε έµµισθη εντολή, εφόσον µεταφέρονται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
β. Το πρώτο εδάφιο 1 του άρθρου 29 του ν. 3918/2011
(Α΄31), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
11 της ΠΝΠ της 19.12.2012 (Α΄229), που κυρώθηκε µε το
ν. 4111/2013 (Α΄18), αναριθµείται σε υποπαράγραφο Β΄.
γ. Η παρ. 9 του άρθρου 33 του ν. 3918/2011 (Α΄31) αντικαθίσταται ως εξής:
« α. Εκκρεµείς δίκες που αφορούν το περιεχόµενο της
καθολικής διαδοχής του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., όπως αυτό προσδιορίζεται στην υποπαράγραφο Α΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 29 του παρόντος, συνεχίζονται από τον Οργανισµό χωρίς να επέρχεται διακοπή της δίκης.
β. Δικαστικές αποφάσεις που αφορούν προσωπικό που
δεν µεταφέρθηκε στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ακόµα και εάν οι σχετικές δίκες διεξήχθησαν από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., εκτελούνται σε βάρος του προϋπολογισµού του φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στον οποίο, πριν από την ένταξη στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανήκε το προσωπικό. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει αναδροµικά από 1.1.2012.»
3. Η εργασιακή σχέση των ιατρών – οδοντιάτρων και
φαρµακοποιών, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ενταχθέντα
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ταµεία, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου µερικής απασχόλησης και µεταφέρθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µετατρέπεται σε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου πλήρους απασχόλησης, µετά από αίτησή τους και µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού, για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών.
4. Η ισχύς των υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος συµβάσεων µεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών
εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 31.3.2016. Οι
δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλµατοποιούνται και εκκαθαρίζονται
από αυτόν.
5. Η ισχύς των υφισταµένων µεταξύ οδοντοτεχνιτών
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµβάσεων παρατείνονται µέχρι τις
30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να
διενεργείται η ενταλµατοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατικά, που θα εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόµενη
ηµεροµηνία.

Άρθρο 78
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΚΑΒ
1. Στους διενεργούµενους διαγωνισµούς ανάδειξης
προµηθευτή υγρών καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) οι
νοµοθετηµένες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων
επιβαρύνουν το Ε.Κ.Α.Β. ως αναθέτουσα αρχή.
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4024/
2011 (Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Στα ως άνω καταργούµενα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις δεν περιλαµβάνεται η ειδική αποζηµίωση
της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/1994 (Α΄196) που
παρέχεται στα πληρώµατα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που εκτελούν διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα για την παροχή Α΄ βοηθειών σε ασθενείς. Σε περίπτωση που η ειδική
αυτή αποζηµίωση έχει καταβληθεί στα πληρώµατα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β.
και µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α΄226),
δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.»
3. Στο ΕΚΑΒ δηµιουργείται ειδικό µητρώο ασθενοφόρων αυτοκινήτων, ιδιωτικών φορέων, καθώς και των πληρωµάτων τους, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας, οι
οποίες έχουν εκδώσει τις άδειες κυκλοφορίας τους. Το
ειδικό αυτό µητρώο περιλαµβάνει τα ασθενοφόρα οχήµατα των δικαιούχων φορέων κυκλοφορίας τους που
προβλέπονται στην υπουργική απόφαση υπ΄αριθµ.
Α5/4730/635/15.5.2013 (Β΄ 1328) και ανανεώνεται ανά
τακτά χρονικά διαστήµατα.
Σε κάθε περίπτωση έκδοσης άδειας κυκλοφορίας ασθενοφόρων, ιδιωτικών φορέων, απαιτείται και προσκόµιση βεβαίωσης καταλληλότητας του οχήµατος από το
ΕΚΑΒ βάσει του ισχύοντος κανονιστικού πλαισίου. Όσον
αφορά τη σήµανση αυτών, απαγορεύεται να έχουν το
χρωµατισµό και τα διακριτικά σήµατα του ΕΚΑΒ, ούτε οποιαδήποτε άλλο χαρακτηριστικό που να προσοµοιάζει
σε ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Το προσωπικό που στελεχώνει τα εν λόγω ασθενοφόρα πρέπει, τουλάχιστον το ένα από τα δύο άτοµα, να έχει το τυπικό προσόν της ειδικότητας Διασώστης - Πλήρωµα Ασθενοφόρου. Οµοίως διαθέτει πιστοποίηση του
Εθνικού Οργανισµού Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελµατικού Προσανατολισµού και άδεια άσκησης επαγγέλµατος.
Από τις αρµόδιες Υπηρεσίες του ΕΚΑΒ διενεργείται
περιοδικός έλεγχος στους φορείς που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και αποκτούν άδεια κυκλοφορίας
ασθενοφόρων αυτοκινήτων µε τους κατά περίπτωση όρους χορήγησής της κατά τις κείµενες διατάξεις. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης καθορίζεται κάθε λεπτοµέρεια για τις διαδικασίες και το αντικείµενο των περιοδικών ελέγχων.
4. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Επίσης, δεν εµπίπτουν οι µετακινήσεις εκτός έδρας
του πάσης φύσεως προσωπικού του Ν.Π.Δ.Δ. Εθνικό Κέντρο Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ).»
5. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 24 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο

146
ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρείται, για το έτος 2016, η
χορηγούµενη αποζηµίωση για την προµήθεια στολής
στους Διασώστες Πληρώµατα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ,
που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου 30 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.»
6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (Α΄94) προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Από τη ρύθµιση αυτή εξαιρούνται οι παροχές που αφορούν την προβλεπόµενη από την παρ. 5 του άρθρου 5
του ν. 2194/1994 (Α΄ 34) ασφάλιση του προσωπικού του
ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά µέσα) επειγόντων περιστατικών.»
Άρθρο 79
Ρύθµιση θεµάτων Ε.ΚΕ.Α.
1. Μεταβατικά και έως 31.12.2016, το δεύτερο εδάφιο
της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 3402/2005 (Α΄258) «Αναδιοργάνωση του συστήµατος αιµοδοσίας και λοιπές
διατάξεις», όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και
Υγείας, µετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Ε.ΚΕ.Α., ρυθµίζονται η οργάνωση του Ε.ΚΕ.Α. και η διάρθρωση των υπηρεσιών του. Ορίζονται η κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα θέσεις προσωπικού, τα προσόντα διορισµού και
τα καθήκοντα των υπαλλήλων κατά κλάδο και ειδικότητα, καθώς και οι αρµοδιότητες του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Διευθυντή.»
2. Η παρ. 25 του άρθρου 10 του ν. 3402/2005 (Α΄258)
τροποποιείται ως εξής:
« 25. Μπορούν να αναλάβουν αυξηµένες κλινικοεργαστηριακές αρµοδιότητες µε απόφαση του Υπουργού Υγείας».
3. Η υπ. αριθµ. οικ.2/16519/0022/24.2.2012 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 465) µε θέµα «Καθορισµός επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της παρ.
1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)», έχει εφαρµογή και για το προσωπικό των προβλεπόµενων σε αυτή
κατηγοριών και ειδικοτήτων που υπηρετεί στο Εθνικό
Κέντρο Αιµοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.).
4. Η παρ. 6 του άρθρου 19 του ν. 3534/2007 (Α΄40) καταργείται.
Άρθρο 80
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΜ
1. Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 13 του
ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται τα
αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων,
τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
2. Το εδάφιο 2 της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 3984/
2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, καθορίζονται τα
αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τα-

κτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων
τα κριτήρια αξιολόγησης της τήρησης του πλαισίου ποιότητας και ασφάλειας του άρθρου 12 και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
3. Η παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων, καθορίζονται τα προσόντα και τα καθήκοντα των Συντονιστών
Μεταµοσχεύσεων, η οργάνωση και το περιεχόµενο του
εκπαιδευτικού προγράµµατος, οι προϋποθέσεις κτήσης
του πιστοποιητικού ειδικής εκπαίδευσης, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα.»
4. Η παρ. 4 του άρθρου 51 του ν. 3984/2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και γνώµη του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων και του ΚΕ.Σ.Ύ.,
ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο Οργανισµός Προµήθειας όσον αφορά τις εγκαταστάσεις,
τον εξοπλισµό, την οργάνωση, το αναγκαίο ιατρικό, νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό, τα όργανα, καθώς και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. Οµοίως, καθορίζονται οι όροι
και ο τρόπος λειτουργίας των οργανισµών προµήθειας.
Επίσης, ορίζεται η διαδικασία για τη χορήγηση, την ανανέωση ή την ανάκληση της άδειας στους Οργανισµούς
Προµήθειας, καθώς και οι τεχνικές λεπτοµέρειες διασύνδεσης των ιδιωτικών κλινικών µε τον Εθνικό Οργανισµό
Μεταµοσχεύσεων και τις Μονάδες Εφαρµογής Ιστών και
Κυττάρων.»
5. Το εδάφιο 2 της παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 3984/
2011 (Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με την απόφαση του Υπουργού Υγείας της παραγράφου 4 καθορίζονται τα αρµόδια όργανα ελέγχου, η συχνότητα διενέργειας τακτικών ελέγχων και η δυνατότητα διενέργειας έκτακτων, τα κριτήρια αξιολόγησης της
τήρησης των προϋποθέσεων ποιότητας και ασφάλειας
και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
6. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 3984/
2011 (Α΄150) προστίθεται περίπτωση ως ακολούθως:
«Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας τη σκοπιµότητα ίδρυσης Μονάδων Μεταµόσχευσης Οργάνων και Μονάδων Αλλογενούς Εφαρµογής Μυελού των Οστών, του
άρθρου 15 και του άρθρου 57, αντίστοιχα, του παρόντος
νόµου.»
7. α. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 2 του ν. 3984/2011
(Α΄150) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Οι διατάξεις των Κεφαλαίων Α΄ έως Ζ΄ του παρόντος
εφαρµόζονται στη δωρεά, τον έλεγχο, το χαρακτηρισµό,
την αφαίρεση, τη συντήρηση, τη µεταφορά και τη µεταµόσχευση ανθρώπινων οργάνων (εφεξής «οργάνων»)
που προορίζονται για µεταµόσχευση.»
β. Το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄» «ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» του ν. 3984/2011
(Α΄150) µετονοµάζεται σε «ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄» «ΤΕΛΙΚΕΣ
ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ».
Άρθρο 81
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΦ
1. Στο τέλος της παρ. ΙΙ του άρθρου 6 του ν. 1316/1983
(Α΄3), µετά την περίπτωση 11 προστίθεται περίπτωση
12, ως ακολούθως:
«12. Οµοίως δύναται να εξουσιοδοτεί τους διευθυ-
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ντές, τους τµηµατάρχες και τους υπαλλήλους του Οργανισµού να υπογράφουν, µε εντολή του, πράξεις ή άλλα
έγγραφα της αρµοδιότητάς του.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄226) εφαρµόζεται σε όλες τις Επιτροπές και εν γένει συλλογικά όργανα του ΕΟΦ.
3. Η ισχύς της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3918/2011
(Α΄ 31) άρχεται από τη δηµοσίευση του παρόντος.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε3
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΛΗΠΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 82
Λίστα Χειρουργείου
Για τη διασφάλιση της ισότητας και της µη διάκρισης
των ασθενών στην παροχή χειρουργικών επεµβάσεων
στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953 (Α΄
254), στα Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία και Τµήµατα, καθιερώνεται η Λίστα Χειρουργείου. Βασικοί όροι για την
κατάρτισή της αποτελούν η κατόπιν ιατρικής τεκµηρίωσης αξιολόγηση της σοβαρότητας της νόσου και της δυνατότητας χρόνου αναµονής, µε ασφάλεια για την υγεία
του ασθενή, από ειδικευµένους ιατρούς των ΤΕΠ, των
Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και των Νοσηλευτικών
Τµηµάτων των παραπάνω φορέων, καθώς και των Μονάδων Πρωτοβάθµιας Φροντίδας. Με την κατάρτιση της Λίστας Χειρουργείου ενηµερώνεται πάραυτα ο ασθενής
για την ηµεροµηνία επέµβασης. Από τη Λίστα εξαιρούνται τα επείγοντα περιστατικά τα οποία έχουν άµεση ανάγκη χειρουργικής επέµβασης.
Με απόφαση του Υπουργείου Υγείας καθορίζονται ο
τρόπος κατάρτισης της Λίστας Χειρουργείου, οργάνωσης και βέλτιστης λειτουργίας της για τους ασθενείς και
τους επαγγελµατίες υγείας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 83
Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
1. Απαλείφεται η δεύτερη πρόταση της παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ.106/2014 (Α΄ 173).
2. Aπαλείφεται το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
17, καθώς και το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 3 του ιδίου
άρθρου και προστίθενται ως εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του
άρθρου 8 στο π.δ. 106/2014 (Α΄173).
Άρθρο 84
Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων
των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Υγείας Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας. Η Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας είναι ενδεκαµελής και αποτελείται από:
α) τρείς ιατρούς διαφορετικών ειδικοτήτων, µεταξύ
των οποίων ένας παιδίατρος,
β) δύο νοσηλευτές ή έναν νοσηλευτή και έναν από
τους λοιπούς επαγγελµατίες υγείας,
γ) έναν κοινωνικό λειτουργό,
δ) δύο νοµικούς και

ε) τρεις εκπροσώπους Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας από
συλλόγους ή ενώσεις ασθενών.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής, καθώς και οι
Αναπληρωτές τους ορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Υγείας µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής.
Η Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει την προστασία των
δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας στους φορείς ή µονάδες της πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και
τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας και περίθαλψης του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα, όπως το δικαίωµα πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας χωρίς διακρίσεις, το δικαίωµα
σε αξιοπρεπείς συνθήκες φροντίδας υγείας και περίθαλψης, το δικαίωµα στη συνέχεια της φροντίδας υγείας, το
δικαίωµα σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, το δικαίωµα
στην πληροφόρηση για την παροχή κατάλληλης και τεκµηριωµένης υπηρεσίας υγείας, το δικαίωµα στον αυτοκαθορισµό, το δικαίωµα στη συναίνεση και ενηµέρωση,
το δικαίωµα πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο και αρχεία,
το δικαίωµα στο απόρρητο, στην ιδιωτικότητα και στην
προστασία των προσωπικών δεδοµένων, το δικαίωµα
προστασίας της γενετικής ταυτότητας και το δικαίωµα αναφοράς και λήψης γραπτής απάντησης.
Ειδικότερα η Επιτροπή:
α) δέχεται παράπονα, αναφορές ή καταγγελίες από
κάθε λήπτη υπηρεσίας υγείας χωρίς διακρίσεις, από κάθε οργάνωση, Φορέα, Επιτροπή ή Αρχή,
β) δύναται να επισκέπτεται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τις υπηρεσίες υγείας,
γ) πραγµατοποιεί αυτεπαγγέλτως ή µετά από καταγγελίες έκτακτες επισκέψεις σε υπηρεσίες υγείας,
δ) συνεργάζεται και δέχεται εξαµηνιαίες εκθέσεις των
Γραφείων Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
των Νοσοκοµείων,
ε) συνεργάζεται µε την Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων του Υπουργείου Υγείας,
στ) ενηµερώνει τον πληθυσµό για τα δικαιώµατα των
Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας µέσα από εκδηλώσεις, ενηµερωτικά φυλλάδια, τηλεοπτικά ή άλλα µηνύµατα, αναρτήσεις στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας των πορισµάτων και εκθέσεών της,
ζ) ενηµερώνει τον Υπουργό Υγείας για τυχόν παραβιάσεις των δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας
για τις δικές του ενέργειες και σε περίπτωση που διαπιστώνει σοβαρές παραβιάσεις δικαιωµάτων προβαίνει σε
συστάσεις και αποστέλλει αναφορά στο αρµόδιο όργανο
για πειθαρχική ή ποινική δίωξη.
2. Η Επιτροπή υποστηρίζεται διοικητικά από υπάλληλο
του Υπουργείου Υγείας.
3. Καταργείται το άρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο β΄ του
ν. 2519/1997 (Α΄165), όπως ισχύει.
Άρθρο 85
Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας
Το άρθρο 9 του ν. 3868/2010 (Α΄ 129) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 9
Σε κάθε Νοσοκοµείο συστήνεται «Γραφείο Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας», το οποίο
είναι αρµόδιο για την υποδοχή, ενηµέρωση σχετικά µε
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τις ενδονοσοκοµειακές διαδικασίες και τα δικαιώµατα
των ληπτών υπηρεσιών υγείας, την παρακολούθηση διακίνησης του λήπτη εντός του Νοσοκοµείου ή σε εξωνοσοκοµειακή υπηρεσία του, τη διοικητική υποστήριξη, τη
συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και παραπόνων,
τη διευκόλυνση υποβολής αναφορών στο Συνήγορο του
Πολίτη, στις Εθνικές Επιτροπές Δικαιωµάτων του Ανθρώπου και Βιοηθικής, στις Επιτροπές Δικαιωµάτων στο
Υπουργείο Υγείας και άλλες αρµόδιες ελεγκτικές αρχές.
Τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας υπάγονται διοικητικά στον Αναπληρωτή Διοικητή σε Νοσοκοµεία µε οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), άλλως στον Αντιπρόεδρο. Ενηµερώνουν, συνεργάζονται και αναφέρονται για την παραβίαση των δικαιωµάτων στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων του Υπουργείου Υγείας και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του παρόντος νόµου. Οι Διοικήσεις των Νοσοκοµείων υποχρεούνται να παραχωρήσουν
χώρο εντός των Νοσοκοµείων για τη στέγαση των Γραφείων Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας και τριµελές προσωπικό για τη στελέχωσή τους.
Κάθε εξάµηνο συντάσσονται πορίσµατα για την κατάσταση των δικαιωµάτων, καθώς και ετήσια έκθεση πεπραγµένων, που περιέχει στατιστικά στοιχεία από την
καταγραφή των θεµάτων που προέκυψαν και αντιµετωπίστηκαν, προτάσεις και κάθε άλλο αναγκαίο στοιχείο για
την προστασία των δικαιωµάτων και τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των ληπτών. Τα παραπάνω πορίσµατα και
εκθέσεις υποβάλλονται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Προστασίας Δικαιωµάτων και στην Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωµάτων των Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας. Εκτός της λειτουργίας τους
κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες και τις ώρες επισκεπτηρίου, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών
Υπηρεσιών Υγείας εξυπηρετούν το κοινό και στο πλαίσιο
της λειτουργίας του Νοσοκοµείου πέραν του τακτικού ωραρίου, καθώς και συνδέονται µε τα Τµήµατα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του
κοινού τις ηµέρες εφηµερίας.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών Υγείας, συνεργασίας µε το Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.»
Άρθρο 86
Διαµεσολαβητές Υγείας - Συντονιστές
Υπηρεσιών Υγείας
1. Θεσπίζονται οι «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» µε
αποστολή την αρωγή σε ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές)
οµάδες του πληθυσµού για άρση των εµποδίων στην
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες υγείας του Δηµοσίου Συστήµατος. Ως «Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας πρόσωπα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας που ανήκουν ή προέρχονται από την
τοπική κοινωνία ή τις ευπαθείς οµάδες του πληθυσµού.
2. Καθιερώνονται οι «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ευάλωτες και ειδικές) οµάδες
του πληθυσµού µε καθήκον την κάλυψη των αναγκών υγείας και την παροχή υπηρεσιών υγείας. Ως «Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας (Σ.Υ.Υ.)» ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας επαγγελµατίες υγείας που ασχολούνται
µε την κοινοτική ή τη δηµόσια υγεία και υπηρετούν σε

φορείς ή µονάδες του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου
Υγείας, των Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ.
2592/1953, καθώς και άλλων υπηρεσιών υγείας του δηµοσίου ή των εποπτευόµενων και επιχορηγούµενων ολικά ή µερικά από το δηµόσιο, φορέων ή µονάδων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού ρυθµίζονται οι όροι,
οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, το αντικείµενο
του έργου, η επιµόρφωση – κατάρτιση των προσώπων
στα οποία ανατίθεται ο ρόλος του «Διαµεσολαβητή Υγείας (Δ.Υ.)» και των «Συντονιστών Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Υ.Υ.)» για ευπαθείς (ειδικές και ευάλωτες) οµάδες
πληθυσµού.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4
ΙΔΡΥΣΗ Γ.Ν. ΘΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.»
ΜΕ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (Κ.Ε.Ο.Λ.)
ΤΗΣ Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
Άρθρο 87
Πλαίσιο λειτουργίας
Νοσηλευτικής µονάδας Γ. Ν. Θήρας
Δηµόσιος χαρακτήρας Γ. Ν. Θήρας
Έναρξη λειτουργίας
1. Το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας (Γ.ν. Θήρας) λειτουργεί υπό την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ως παράρτηµά της, µε σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών υπηρεσιών φροντίδας
υγείας του πληθυσµού του Νοµού Κυκλάδων, και γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον. Έχει ανεγερθεί µε δαπάνες
του ελληνικού κράτους, σε ιδιόκτητο οικόπεδο της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. το οποίο βρίσκεται στον Καρτεράδο Θήρας, περιελθόντος σε αυτήν, µε το υπ’ αριθµ. 1377/2008
συµβόλαιο της συµβολαιογράφου Θήρας Κ. Ρούσσου και
ανεγέρθηκε σε αυτό µε την επέχουσα θέση οικοδοµικής
άδειας Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας κοινή απόφαση µε
αριθµό 1062 των Υπουργών Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δηµοσίων Έργων και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που δηµοσιεύθηκε στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δηµοκρατίας µε αρ. φύλλου
115/18 Μαρτίου 2009 υπό την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., και ως υποκατάστηµά της, χάριν του δηµοσίου συµφέροντος.
2. Η νοσηλευτική µονάδα, φέρει το διακριτό τίτλο και
επωνυµία: «ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΗΡΑΣ», για κάθε
νόµιµη χρήση και συνέπεια. Η σφραγίδα του νοσοκοµείου φέρει τον τίτλο: «Γ.ν. ΘΗΡΑΣ» περιµετρικά αυτής, και
στο κέντρο της: «Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.». Στο χώρο δε του Νοσοκοµείου, τοποθετείται ευδιάκριτη εντοιχισµένη µαρµάρινη πλάκα ή ανάλογη αναµνηστική στήλη µε την ένδειξη
ότι το Νοσοκοµείο χτίστηκε µε δωρεά του οικοπέδου από την Ιερά Μονή Αγίου Νικολάου Ηµεροβιγλίου Θήρας.
3. Η νοσηλευτική µονάδα του Γενικού Νοσοκοµείου
Θήρας είναι δηµόσιου χαρακτήρα και ανήκει στην
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Δεν µπορεί να εκποιηθεί σε ιδιώτη για κανέναν λόγο ούτε να αποσχισθεί ως επιχειρηµατικός κλάδος και δραστηριότητα. Το Νοσοκοµείο τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και τη διοικητική, οικονοµική, λειτουργική, οργανωτική, επιστηµονική, διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για οποιονδήποτε λόγο, ή κατάργησής της, το Γ.ν. Θήρας, το υπηρετούν προσωπικό και ο
πάσης φύσεως εξοπλισµός του, στο σύνολό του, περιέρχεται στην ιδιοκτησία και δικαιοδοσία του Υπουργείου Υ-
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γείας.
4. Ως ηµεροµηνία έναρξης λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας,
για κάθε νόµιµη συνέπεια, λογίζεται η ηµεροµηνία θέσης
σε ισχύ του νέου Κεντρικού Εσωτερικού Κανονισµού
Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ..
Άρθρο 88
Άδεια λειτουγίας
Το παρόν άρθρο, επέχει θέσης άδειας λειτουργίας του
Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας, καθώς και για τα πάσης
φύσεως εργαστήρια και µονάδες του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 89
Στελέχωση - συνεργασία µε µονάδες Ε.Σ.Υ.
1. Το Γ.ν. Θήρας, εφηµερεύει στο πλαίσιο εφηµερίας
των Νοσοκοµείων και Κ.Υ. του Νοµού Κυκλάδων, καθώς
και στο πλαίσιο της λειτουργίας των µονάδων της 2ης
Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου. Το Γ.ν. Θήρας συνεργάζεται
µε τη 2η Υγειονοµική Περιφέρεια για την παροχή συνδροµής σε έκτακτα υγειονοµικά περιστατικά και σε κάθε
αίτηµα που ζητηθεί η συνδροµή του. Για την εξειδίκευση
τους συνεργασίας και της σχέσης του Γ.ν. Θήρας και της
2ης Δ.Υ.Πε., συντάσεται ειδική προγραµµατική σύµβαση
µεταξύ του Υπουργείου Υγείας, της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και
της διοίκησης της 2ης Δ.Υ.Πε., η οποία καθορίζει τις λεπτοµέρειες και τους όρους (υποχρεώσεις και δικαιώµατα) των συµβαλλοµένων µερών και υπογράφεται νοµίµως και αρµοδίως από τα τρία (3) συµβαλλόµενα µέρη.
Το Γ.ν. Θήρας µπορεί να συνεργάζεται µε κλινικές και
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., ή µε πανεπιστηµιακές κλινικές
δηµόσιων Νοσοκοµείων, για εκπαιδευτικούς σκοπούς,
την εκπόνηση συγκεκριµένων προγραµµάτων ιατρικής
φροντίδας και ποιοτικών νοσηλευτικών υπηρεσιών, µεταφορά ιατρικής εµπειρίας και επιστηµονικής γνώσης.
2. Στο Γ.ν. Θήρας, µπορούν να µεταφέρονται θέσεις
καθηκόντων, προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων που υπηρετεί σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.. Για τη µεταφορά των παραπάνω θέσεων καθηκόντων προσωπικού
Νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατόπιν αιτήµατος του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε. και γνώµης της Διοίκησης της οικείας Υ.Πε..
3. Οι οργανικές θέσεις των µεταφερόµενων θέσεων
καθηκόντων, διατηρούνται στο φορέα προέλευσης. Η
δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω µεταφερόµενου προσωπικού, βαρύνει το φορέα προέλευσής του και συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης, όταν
πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται στις ρυθµίσεις του ν. 4024/2011. Η σχέση εργασίας, υπηρεσιακή
και µισθολογική εξέλιξη του πάσης φύσεως προσωπικού
των µεταφερόµενων θέσεων καθηκόντων της παραπάνω
παραγράφου, παραµένει αυτή του φορέα προέλευσης, ο
οποίος έχει και τη διοικητική ευθύνη παρακολούθησής
τους.
4. Με απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Υγείας µε την έκδοση υπουργικής απόφασης, δύναται να προσλαµβάνεται στην
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου, πάσης φύσεως προσωπικό για την αντιµετώπιση
έκτακτων και εποχιακών αναγκών του Νοσοκοµείου Θήρας, για εξάµηνο χρονικό διάστηµα, δυνάµενο να παραταθεί για ένα ακόµη εξάµηνο. Η δαπάνη µισθοδοσίας του
έκτακτου ή εποχικού προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά
την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..

5. Προσωπικό όλων των κλάδων και κατηγοριών, που
υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ. και σε µονάδες των Π.Ε.Δ.Υ. των Δ.Υ.Πε. µπορεί µε αίτησή του,
να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για τις ανάγκες της νοσηλευτικής µονάδας του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας,
µετά από γνώµη του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για διετές
χρονικό διάστηµα δυνάµενο να παραταθεί για ένα ακόµη
έτος, προκειµένου να διευκολυνθεί η λειτουργία του. Η
απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων για τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., χωρίς να απαιτείται γνώµη του Δ.Σ.
του οικείου νοσηλευτικού ιδρύµατος. Στους αποσπασµένους υπαλλήλους του παρόντος άρθρου, δύναται να ανατεθούν καθήκοντα προϊσταµένου, οποιασδήποτε βαθµίδας, µετά από απόφαση του Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η
δαπάνη µισθοδοσίας του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει
το φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλήλου και
συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται
στις ρυθµίσεις του ν. 4024/2011.
6. α. Στη νοσηλευτική µονάδα του Γ.ν. Θήρας, συστήνονται θέσεις ειδικευµένου ιατρικού προσωπικού επί
συµβάσει, κατ’ αναλογία της διαδικασίας πρόσληψης του
επικουρικού ιατρικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ.. Η σύσταση
των θέσεων αυτών, ο τρόπος πλήρωσής τους, ο αριθµός
και οι ειδικότητες του ιατρικού προσωπικού, η τοποθέτησή του και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Η δαπάνη
µισθοδοσίας του επί συµβάσει ιατρικού προσωπικού του
παρόντος εδαφίου, βαρύνει την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ακολουθεί τη µισθοδοσία του επικουρικού ιατρικού προσωπικού Ε.Σ.Υ..
β. Κατά τον ίδιο παραπάνω τρόπο και διαδικασία συστήνονται θέσεις επί συµβάσει του λοιπού, πλην ιατρών,
προσωπικού της νοσηλευτικής µονάδας του Γ.ν. Θήρας.
Η δαπάνη µισθοδοσίας του επί συµβάσει προσωπικού
του παρόντος εδαφίου, βαρύνει την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και ακολουθεί τη µισθοδοσία του επικουρικού προσωπικού
των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ..
7. Ο χρόνος υπηρεσίας του προσωπικού των παραγράφων 2, 5, 6, του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως χρόνος
πραγµατικής δηµόσιας υπηρεσίας για τη βαθµολογική εξέλιξη αυτού στο Ε.Σ.Υ. και το Δηµόσιο γενικότερα, και
εποµένως και για κάθε άλλη έννοµη συνέπεια υπηρεσιακής φύσεως και συνταξιοδοτικού δικαιώµατος. Το προσωπικό των ανωτέρω παραγράφων του παρόντος άρθρου, υπάγεται οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστηµονικά στη δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του
Γ.ν. Θήρας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη
εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία και η διοικητική οµοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και
του επιστηµονικού έργου του Νοσοκοµείου.
8. Το πάσης φύσεως προσωπικό του Γ.ν. Θήρας, τακτικό και επί συµβάσει, είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ισχύουν δε για τους υπαλλήλους του Νοσοκοµείου, ανεξαρτήτως της σχέσης εργασίας τους, οι
περιορισµοί, απαγορεύσεις και κωλύµµατα των σχετικών
διατάξεων του ν. 3528/2007, όπως αυτός ισχύει. Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών ή άλλων πρόσθετων αµοιβών του συνόλου του προσωπικού του Γ.ν. Θήρας,
βαρύνει τον προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζηµιώνεται, σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή µισθολογικό
καθεστώς.
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Άρθρο 90
Εποπτεία - Έλεγχος
1. Η εποπτεία και ο έλεγχος της νοσηλευτικής µονάδας του Γ.ν. Θήρας ασκείται από τον Υπουργό Υγείας και
περιλαµβάνει:
α) τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών υγείας ,
β) το διοικητικό και οικονοµικό έλεγχο,
γ) τον τρόπο άσκησης του ιατρικού και νοσηλευτικού
έργου του ιδρύµατος,
δ) την ορθή εφαρµογή της ειδικής προγραµµατικής
σύµβασης της παραγράφου 1 του άρθρου 51 του παρόντος νόµου.
Για τους σκοπούς της παρούσης παραγράφου, συγκροτείται στο Υπουργείο Υγείας, µε απόφαση του Υπουργού, η οποία καθορίζει τη σύνθεσή της και το αντικείµενο ελέγχου, Επιτροπή Ελέγχου του Γ.ν. Θήρας, η οποία θα επισκέπτεται το Γ.ν. Θήρας, τουλάχιστον µία φορά κατ’ έτος, προκειµένου να ελέγχει τη συµµόρφωση
του Νοσοκοµείου µε τις συνθήκες λειτουργίας του. Η έκθεση της Επιτροπής, υποβάλλεται στον Υπουργό Υγείας,
καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου και
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Η Επιτροπή συνέρχεται και λειτουργεί
σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία περί συλλογικών
οργάνων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, εκδίδεται,
ετησίως, βεβαίωση καλής λειτουργίας του Νοσοκοµείου
και των εργαστηρίων του, κατόπιν σχετικής έκθεσης ελέγχου της ανωτέρω Επιτροπής.
2. Κάθε χρόνο, και έως δύο (2) µήνες από τη λήξη του,
η διοίκηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., υποβάλει στον Υπουργό Υγείας, πλήρη και αναλυτικά οικονοµικά στοιχεία λειτουργίας, καθώς και έκθεση πεπραγµένων του Γ.ν. Θήρας. Ο
Υπουργός Υγείας, δύναται, οποτεδήποτε, να διατάξει έκτακτο έλεγχο οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης
του Νοσοκοµείου. Οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν την
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
3. Το Γ.ν. Θήρας, υποχρεούται να χορηγεί κάθε µορφής στοιχεία, µε κάθε πρόσφορο τρόπο, σε αρµόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, σύµφωνα µε την καθορισµένη, προτυποποιηµένη κάθε φορά µορφή και να διασυνδέεται µε ηλεκτρονικό ή άλλον τρόπο µε συστήµατα διαχείρισης πληροφοριών του Υπουργείου Υγείας και του
Ε.Σ.Υ..
Άρθρο 91
Πόροι - Χρηµατοδότηση - Περιουσιακά στοιχεία
Οι πόροι για τη λειτουργία της νοσηλευτικής µονάδας
του Γενικού Νοσοκοµείου Θήρας εξασφαλίζονται σύµφωνα µε την οικονοµική της οντότητα ως υποκατάστηµα
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και θα βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό ως εισφορά προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Για το σκοπό αυτόν, δηµιουργείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ειδικός κωδικός οικονοµικής διαχείρισης, σύµφωνα µε το εφαρµοζόµενο από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. λογιστικό σύστηµα για την εξυπηρέτηση των πάσης φύσεως δαπανών και εσόδων
του Γ.ν. Θήρας.
Πόροι του Γ.ν. Θήρας αποτελούν:
α) Τα ηµερήσια νοσήλια και οι εισπράξεις από τις πάσης φύσεως λοιπές ιατρικές πράξεις, όπως προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.
β) Τα πάσης φύσεως έσοδα από τα εξωτερικά ιατρεία,
το τµήµα ηµερήσιας - βραχείας νοσηλείας και τις υπόλοιπες δοµές του Νοσοκοµείου.

γ) Τα έσοδα από την εκποίηση παλαιών µηχανηµάτων,
επίπλων, σκευών και κάθε είδους υλικού που δύναται να
αποφέρει έσοδα.
δ) Τα έσοδα προερχόµενα από δραστηριότητες προς
εξυπηρέτηση του προσωπικού και των νοσηλευοµένων,
επισκεπτών κ.λπ. (εκµετάλευση, ενοικίαση κυλικείου, εστιατορίου και άλλων χώρων του Νοσοκοµείου).
ε) Ετήσια επιχορήγηση του Δηµοσίου, η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις δηµοσιονοµικές συγκυρίες. Το Δηµόσιο αναλαµβάνει µε την επιχορήγησή
του, το µισθολογικό κόστος του τακτικού και επί συµβάσει προσωπικού του Γ.ν. Θήρας, εκτός των εφηµεριών, υπερωριών και πρόσθετων αµοιβών. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., µπορεί να αιτηθεί πρόσθετης έκτακτης επιχορήγησης, µε
πλήρη οικονοµική ανάλυση, τεκµηρίωση και αιτιολόγηση, η έγκριση της οποίας εξετάζεται αυτοτελώς από τον
Υπουργό Υγείας.
στ) Τα έσοδα από εκπαιδευτικές δράσεις, σεµινάρια,
συνέδρια κ.λπ., σχετικά µε το αντικείµενο του Νοσοκοµείου.
ζ) Τα έσοδα από δράσεις ιατρικού τουρισµού, καθώς
και κάθε είδους συνεργασιών, συµβάσεων µε δηµόσιους
ή ιδιωτικούς φορείς ή αυτά που προέρχονται από άλλη
δραστηριότητα, σύµφωνη µε τους σκοπούς και περιορισµούς που προβλέπονται για την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και προβλέπονται στο καταστατικό ή στον κεντρικό εσωτερικό
κανονισµό οργάνωσης και λειτουργίας της.
Τα πάσης φύσεως έσοδά του, θα διατίθενται για την
κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών, τη συντήρηση,
ανανέωση και εκσυγχρονισµό του ιατρικού και λοιπού εξοπλισµού του και των δοµών του. Τυχόν πλεόνασµα,
µετά το κλείσιµο της ετήσιας οικονοµικής χρήσης, θα
διατίθεται στο Ελληνικό Δηµόσιο, για σκοπούς του Υπουργείου Υγείας. Μέρος του πλεονάσµατος αυτού, δύναται να παραµένει στη διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. για
κάλυψη αναγκών του Γ.ν. Θήρας ή και άλλων δοµών της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., µε ειδική αιτιολογηµένη και τεκµηριωµένη
έκθεση αναγκαιότητας.
Η νοσηλευτική µονάδα του Γ.ν. Θήρας, δύναται να έχει
πόρους ή να δέχεται κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές
κινητών ή ακινήτων, χρηµάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νοµικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από
αυτές. Τα πάσης φύσεως αποκτήµατα του Γ.ν. Θήρας,
δύνανται να αξιοποιηθούν και να χρησιµοποιηθούν µόνο
προς όφελος της Νοσηλευτικής Μονάδας του Γ.ν. Θήρας. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. δεν µπορεί για κανέναν λόγο να
χρησιµοποιήσει τα αποκτήµατα παρόντος άρθρου που απευθύνονται στο Γ.ν. Θήρας ή κάθε µορφής ωφέλεια που
προκύπτει από αυτά, για άλλον σκοπό, πλην του οφέλους και συµφέροντος του Γ.ν. Θήρας αποκλειστικά. Τα
πάσης φύσεως αποκτήµατα του παρόντος άρθρου, παραµένουν στην κυριότητα του Γ.ν. Θήρας, ακόµα και στο
ενδεχόµενο διαχωρισµού του Γ.ν. Θήρας από την
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. ή διακοπής της λειτουργίας ή κατάργησης
της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. µε οποιονδήποτε τρόπο.
Για το σκοπό της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, τηρείται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., σύµφωνα µε τις ισχύουσες λογιστικές αρχές που αυτή ακολουθεί, ειδικός λογαριασµός τήρησης και αξιοποίησης των αποκτηµάτων
του Γ.ν. Θήρας.
Οι πάσης φύσεως κληρονοµίες, κληροδοσίες, δωρεές
κινητών ή ακινήτων, χρηµάτων, επιχορηγήσεις από τρίτους, φυσικά η νοµικά πρόσωπα και κάθε πρόσοδο από
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αυτές, οι οποίες έχουν αποδέκτη το Γ.ν. Θήρας, πριν τη
λειτουργία της Νοσηλευτικής Μονάδας, εντάσσονται
στις πρόνοιες και απαγορεύσεις του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 92
Τιµολόγηση υπηρεσιών
1. Η Νοσηλευτική Μονάδα του Γ.ν. Θήρας, ακολουθεί
το τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών, νοσηλείας και ιατρικών πράξεων της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.. Στον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του Γ.ν. Θήρας, παρέχεται η
δυνατότητα διακριτής αναφοράς σε δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µε ασφαλιστικά ταµεία του εσωτερικού
και του εξωτερικού, καθώς και ασφαλιστικές εταιρείες,
οι οποίες θα περιέχουν διακριτό τιµοκατάλογο για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες του Γ.ν. Θήρας, για τη νοσηλεία
ασθενών µε ανάλογη προσαρµογή του βασικού του τιµολογίου ανάλογα µε τη σύµβαση. Επίσης, παρέχεται, για
το Γ.ν. Θήρας, µε σχετική πρόβλεψη του Κανονισµού Εσωτερικής Λειτουργίας και Οργάνωσης της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε., η δυνατότητα σύναψης συµφωνιών και συµβάσεων
µε τουριστικά πρακτορεία και τουριστικούς οργανισµούς, ιδίως µε αυτούς που ειδικεύονται στον ιατρικό
τουρισµό, µε σκοπό την προαγωγή και προώθηση προγραµµάτων ή δράσεων ιατρικού τουρισµού. Οι συµβάσεις - συµφωνίες αυτές δύνανται να διαφοροποιούνται
ως προς την τιµολόγηση των ιατρικών – νοσηλευτικών
υπηρεσιών ανάλογα µε την εκτίµηση της Διοίκησης του
Νοσοκοµείου.
2. Η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., όσον αφορά στις υπηρεσίες του
Γ.ν. Θήρας, συµβάλλεται υποχρεωτικά µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς του
Δηµοσίου.
3. Οι κάθε είδους συµβάσεις, συµφωνίες ή ενέργειες
που περιγράφονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν την ανταγωνιστική
λειτουργία του Νοσοκοµείου και την αύξηση των ίδιων
πόρων του, µε στόχο την όσο το δυνατόν κάλυψη των
πάσης φύσεως δαπανών του µε αντίστοιχη ελάφρυνση
της κρατικής χρηµατοδότησης και την αύξηση των πάσης φύσεως κρατικών εσόδων, χωρίς να διακυβεύεται η
αποστολή του Νοσοκοµείου ως παρόχου έργου κοινωνικού οφέλους και η λειτουργία του για χάρη του δηµοσίου συµφέροντος.
4. Το Γ.ν. Θήρας παρέχει δωρεάν νοσηλεία και ιατρική
φροντίδα σε άπορους και ανασφάλιστους ασθενείς,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις για τα δηµόσια Νοσοκοµεία.
Άρθρο 93
Εσωτερικός κανονισµός
Το Δ.Σ. της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. καταρτίζει τον Εσωτερικό
Κανονισµό Λειτουργίας του Νοσοκοµείου, ο οποίος εντάσσεται στον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και
Λειτουργίας (Κ.Ε.Ο.Λ.) της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και εγκρίνεται
από τους Υπουργούς Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Υγείας. Με τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του Νοσοκοµείου,
όπως συµπληρώνει τον Κανονισµό Εσωτερικής Οργάνωσης και λειτουργίας της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα αναφερόµενα κυρίως στην οργάνωση,
διάρθρωση, διοίκηση, στελέχωση και τρόπο λειτουργίας

των Ιατρικών, Διοικητικών και λοιπών Υπηρεσιών, τις οργανικές θέσεις του υπηρετούντος προσωπικού, την κατανοµή των κλινών στους τοµείς, τα τµήµατα και τις µονάδες της Ιατρικής Υπηρεσίας, την υπηρεσιακή κατάσταση, τις υποχρεώσεις για όλο το προσωπικό, την εν γένει
λειτουργία του Νοσοκοµείου, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που είναι απαραίτητη για την επίτευξη των
στόχων του Νοσοκοµείου.
Άρθρο 94
Στο άρθρο 3 του ν. 3293/2004 (Α΄231) προστίθεται περίπτωση θ΄ ως εξής:
«θ) η παροχή δευτεροβάθµιας φροντίδας υγείας, µέσω
του Γ.ν. Θήρας».
Άρθρο 95
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, δύναται να αποσπάται στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., για τις ανάγκες των υποδοµών της, πλην της νοσηλευτικής µονάδας του Γ.ν. Θήρας, πάσης φύσεως προσωπικό (ιατροί κάτοχοι ιατρικής
ειδικότητας, ιατροί Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ., νοσηλευτικό, επιστηµονικό, παραϊατρικό, διοικητικό), από νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ., από µονάδες του Π.Ε.Δ.Υ.,
από την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας και
από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων και για χρονικό διάστηµα έως ένα έτος µε δυνατότητα ανανέωσης για ένα (1) επιπλέον έτος. Η δαπάνη µισθοδοσίας του προσωπικού βαρύνει το
φορέα προέλευσης του αποσπώµενου υπαλλήλου και
συµπεριλαµβάνει τα επιδόµατα της οργανικής του θέσης, όταν πρόκειται για προσωπικό που δεν εντάσσεται
στις ρυθµίσεις του ν. 4024/2011 (Α΄226). Η απόσπαση
διενεργείται για την κάλυψη των έκτακτων υπηρεσιακών
αναγκών της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
Άρθρο 96
Με το παρόν άρθρο, παρέχεται άδεια λειτουργίας, για
κάθε περίπτωση για την οποία αυτή δεν έχει ήδη αποκτηθεί, ανεξαρτήτως αιτίας µη λήψεως και χρόνου λειτουργίας, στα πάσης φύσεως εργαστήρια και µονάδες
που βρίσκονται ήδη εν λειτουργία στις µονάδες της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε..
Άρθρο 97
Κατάργηση κέντρου υγείας Σαντορίνης
1. Με την έναρξη λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας, διακόπτεται η λειτουργία και καταργείται το Κ.Υ. Σαντορίνης
για κάθε νόµιµη συνέπεια. Οι τυχόν οικονοµικές ή άλλες
εκκρεµότητες και απαιτήσεις του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, βαρύνουν τη 2η Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου. Τα περιφερειακά ιατρεία της νήσου Σαντορίνης, υπάγονται
στη δικαιοδοσία της 2ης Υ.ΠΕ..
2. Το σύνολο του προσωπικού του Κ.Υ. Σαντορίνης
(µόνιµο και Ι.Δ.Α.Χ.), µεταφέρεται λειτουργικά και εντάσσεται στην ολοήµερη λειτουργία του Γ.ν. Θήρας, µε
την ίδια σχέση εργασίας, µισθολογικό καθεστώς και υπηρεσιακή εξέλιξη, ίδιο κλάδο και κατηγορία (ειδικότητα)
για κάθε νόµιµη συνέπεια. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται
απόφαση του Υπουργού Υγείας. Οι οργανικές θέσεις του
πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, δεν καταργούνται, αλλά παρα-
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µένουν στο οργανόγραµµα της 2ης Υ.Πε. και ακολουθούν τις υπηρεσιακές µεταβολές των λοιπών οργανικών
θέσεων της 2ης Υ.ΠΕ.. Με την µε οποιονδήποτε τρόπο
αποχώρηση του µεταφερθέντος υπαλλήλου από το Γ.ν.
Θήρας, αυτός δε µπορεί να επιστρέψει σε αυτό. Το προσωπικό του Κ.Υ. Σαντορίνης, που δεν επιθυµεί να µεταφερθεί στο Γ.ν. Θήρας και δηλώνει την επιθυµία του αυτή µε αίτησή του προς τη Διοίκηση της οικείας Δ.Υ.Πε.,
εντός διµήνου από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόµου,
τοποθετείται σε άλλη θέση εργασίας, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες της Δ.Υ.Πε..
3. Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης που µεταφέρεται στο Γ.ν. Θήρας, υπάγεται στη δικαιοδοσία της
2ης Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου για κάθε υπηρεσιακή και
µισθολογική του εξέλιξη και µεταβολή, ως προσωπικό
της 2ης Υ.Πε.. Η δε µισθοδοσία του ανωτέρω προσωπικού βαρύνει και καταβάλλεται αποκλειστικά από τον
προϋπολογισµό της 2ης Υ.Πε.. Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών του ανωτέρω προσωπικού, βαρύνει τον
προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζηµιώνεται
σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή µισθολογικό καθεστώς.
Οι πάσης φύσεως αποσπάσεις, µεταθέσεις, µετατάξεις,
µετακινήσεις του ανωτέρω προσωπικού, εκτελούνται διοικητικά από τη 2η Υ.Πε., σύµφωνα µε τις διατάξεις που
κάθε φορά ισχύουν για το προσωπικό αυτό, µετά από
σύµφωνη γνώµη του Γενικού Διευθυντή του Γ.ν. Θήρας.
4. Το προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται
οργανωτικά, ιεραρχικά, διοικητικά και επιστηµονικά στη
δοµή λειτουργίας και οργάνωσης του Γ.ν. Θήρας, προκειµένου να εξασφαλίζεται η απαραίτητη εύρυθµη καθηµερινή λειτουργία και η διοικητική οµοιογένεια και αυτοτέλεια των διοικητικών διαδικασιών και του επιστηµονικού έργου του Νοσοκοµείου. Πειθαρχικά, το µετεφερθέν
προσωπικό του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, υπάγεται στο
πειθαρχικό Συµβούλιο της 2ης Υ.Πε., στο οποίο ο υπάλληλος παραπέµπεται υποχρεωτικά, µετά από αιτιολογηµένη αναφορά προς τη Διοίκηση της 2ης Υ.Πε., του Γενικού Διευθυντή του Γ.ν. Θήρας και του άµεσα διοικητικά
προϊσταµένου του υπαλλήλου.
5. Τα πάσης φύσεως και είδους υλικά (συµπεριλαµβανοµένων των αναλωσίµων) και ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός του Κ.Υ. Σαντορίνης, περιέρχονται σε χρήση
του Γ.ν. Θήρας, εφόσον κριθούν αυτά αναγκαία για την
εξυπηρέτηση του σκοπού και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας.
6. Ειδικότεροι όροι για την εφαρµογή των παραγράφων, καθώς και το ακριβές χρονοδιάγραµµα έναρξης λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας και της µεταφοράς του προσωπικού του πρώην Κ.Υ. Σαντορίνης, ορίζονται µε την υπογραφή ειδικής προγραµµατικής σύµβασης του άρθρου 3,
παράγραφος 1 του παρόντος νόµου.

ση είναι δυνατόν να παρέχεται από τον Διοικητή της
Υ.Πε. κατ’ εξουσιοδότηση του αρµόδιου Υπουργού Υγείας, µε σχετική απόφασή του.».
2. Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που
πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2015 έως και 31.1.2015, για
την κάλυψη των αναγκών του Πρωτοβάθµιου Συστήµατος Υγείας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείµενης περί προµηθειών νοµοθεσίας, όσο
και των διατάξεων του π.δ. 113/2010 και του
ν. 3871/2010, µε την προϋπόθεση της ύπαρξης των αντίστοιχων πιστώσεων στον προϋπολογισµό τους.

ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1. Στην περίπτωση Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), όπως ισχύει, προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
« Στις περιπτώσεις που έχει εκδοθεί τυπικός ή ουσιαστικός νόµος, ο οποίος ορίζει τα σχετικά µε τις προϋποθέσεις νόµιµης άσκησης του επαγγέλµατος και λήψης
της σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλµατος, και µεταξύ
αυτού και της σχετικής προκήρυξης δεν είναι δυνατόν
να συµπληρωθεί χρονικά η συνολική εµπειρία των ογδόντα τεσσάρων (84) µηνών, σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο
της παρούσας περίπτωσης Β΄, δύναται, κατ΄ εξαίρεση,
να αναγνωρισθεί η εµπειρία στο αντικείµενο της θέσης,
ως εµπειρίας νοούµενης της απασχόλησης µε σχέση ερ-

Άρθρο 98
Προέγκριση δαπανών Δ.Υ.Πε.
1. Στο τέλος της παρ. 22 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (Α΄150) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι
θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα οικονοµικά έτη του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής τις Δ.Υ.Πε., ως φορείς Γενικής
Κυβέρνησης, εποπτείας του Υπουργείου Υγείας, η έγκρι-

Άρθρο 99
Παράταση - Έναρξη ισχύος ορίων Δ.Υ.Πε.
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις 31.12.2016. Η ισχύς των διατάξεων
αυτών αρχίζει από 1.1.2017.
2. Το εδάφιο γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2017 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε
Αποκεντρωµένη Διοίκηση».
Άρθρο 100
Ρυθµίσεις ζητηµάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
Θεωρούνται νόµιµες οι συµβάσεις έργου διάρκειας έντεκα (11) µηνών, που είχαν συναφθεί µεταξύ του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και Ιατρών και Νοσηλευτών, σε εκτέλεση
των µε αριθµ. Υ10β/Γ.Π. 164203/14.12.2009 και
Υ10β/Γ.Π.οικ. 1432/4.1.2012 εγκριτικών αποφάσεων του
Υπουργού και Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αντίστοιχα, για την άµεση στελέχωση και ενίσχυση των Μ.Ε.Θ. και άλλων τµηµάτων ή µονάδων των
νοσοκοµείων για λόγους προστασίας της Δηµόσιας Υγείας, που είχαν προκύψει την περίοδο εκείνη, χωρίς τη
διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006,
όπως ισχύει.
Άρθρο 101
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 και 12 του παρόντος νόµου αρχίζει από 1.1.2017. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του
Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2017.»
Άρθρο 102
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γασίας ή σύµβαση έργου στο δηµόσιο ή τον ιδιωτικό τοµέα ή άσκηση επαγγέλµατος σε καθήκοντα ή έργα συναφή µε το γνωστικό αντικείµενο του τίτλου ή της προς
πλήρωση θέσης µετά την απόκτηση του τίτλου σπουδών.»
2. Τα εδάφια, δεύτερο και τρίτο, της παρ. 5 του άρθρου
31 του ν. 3868/2010 (Α΄129) καταργούνται.
Άρθρο 103
1. Η προθεσµία της παρ. 9 του άρθρου 66 του ν. 4316/
2014 (Α΄270), όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 5 του
άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), παρατείνεται έως
την 30ή Ιουνίου 2016.
2. Από τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 100 του
ν. 4172/2013 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξαιρούνται οι πάσης φύσεως µη κερδοσκοπικοί φορείς
προνοιακού χαρακτήρα και το ειδικό νοσήλειο-τροφείο
του άρθρου 48 του ν. 4316/2014 (Α΄270).
3. Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισµού
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονοµικού έτους 2012 παρατείνεται µέχρι και τις 30.6.2016.

στική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση
της παρούσας και έως την 30ή Ιουνίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
Άρθρο 107
Η εποπτεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία
«Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε. (Ε.Α.Β. Α.Ε.)»,
ασκείται αποκλειστικά από τον αρµόδιο για την Αµυντική
Βιοµηχανία Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 108

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 34 του ν.
4351 / 2015 (Α΄ 164) µετά τη λέξη «Νοσοκοµείων» προστίθεται η φράση « και λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας».

Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2013 έως και τη δηµοσίευση του παρόντος άρθρου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος ή και του επόµενου έτους του Υπουργείου Εξωτερικών θεωρούνται σύννοµες και δύνανται να εκκαθαρισθούν κατά παρέκκλιση των διατάξεων:
α) των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 και του π.δ.
113/2010, β) των άρθρων 2-4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112)
και γ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) και της
κ.υ.α. Π1/2380/18.12.2012 (Β΄3400), εφαρµοζόµενων
κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του
ν. 4270/2014.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 104

Άρθρο 105
Άρθρο 109
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση
της παρούσας και έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες
µετά την ολοκλήρωση της κεφαλαιοποίησης των χρεών
της, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4237/2014 (Α΄ 36),
χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων.
2. Από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως τη λήξη
της προθεσµίας χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
3. O χρονικός περιορισµός των έξι (6) µηνών που προβλέπεται στο τέλος της παρ.6 του άρθρου 7 του
ν. 4237/2014, παύει να ισχύει.
Άρθρο 106
Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Ε.Π.Ε.» ασφαλι-

Στο άρθρο 21, παρ. 2, περίπτωση β΄ του ν. 4015/2011
(Α΄ 210) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους σταθµούς ΑΠΕ από βιοµάζα, οι οποίοι εγκαθίστανται σε αγροτεµάχια τα οποία χαρακτηρίζονται
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄ της παρ. 6 του άρθρου 56
του ν. 2637/1998, όπως ισχύει, ως αγροτική γη υψηλής
παραγωγικότητας, απαιτείται κατά την περιβαλλοντική
αδειοδότηση η προσκόµιση οικονοµοτεχνικής µελέτης
του αιτούντος που να τεκµηριώνει ότι οι απαιτούµενες
ποσότητες βιοµάζας προέρχονται από αγροτικές ή δασικές εκµεταλλεύσεις πλησίον της περιοχής εγκατάστασης».
Άρθρο 110
Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α΄202) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε, σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201 ) στις Μονάδες της
Δ.Ε.Η. Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του
ν. 2773/1999 (Α΄ 286) και περιλαµβάνονται στην Ενιαία
Άδεια Παραγωγής της Δ.Ε.Η. Α.Ε., όπως αυτή ισχύει έως 31.12.2015, παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2017. Τα α-

154
ναφερόµενα στην παράγραφο αυτή εφαρµόζονται και σε
όσες από τις παραπάνω Μονάδες της Δ.Ε.Η. Α.Ε. έχουν
µεταβιβαστεί στην εταιρεία «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιµες Α.Ε.».
2. Στις Μονάδες των Δ.Ε.Η. Α.Ε. και «Δ.Ε.Η. Ανανεώσιµες Α.Ε.» στις οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει
εκδοθεί από τις 24.1.2002 µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του παρόντος νόµου και βρίσκονται σε λειτουργία
µέχρι την έκδοση του παρόντος νόµου, χορηγείται µέχρι
τις 31.12.2017 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την
έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α΄
201).
3. Οι Μονάδες Παραγωγής της Δ.Ε.Η. Α.Ε. σε µικρά αποµονωµένα συστήµατα και αποµονωµένα µικροδίκτυα,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σηµεία 26 και 27 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ενταχθούν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, µέχρι τις 31.12.2017 καλύπτονται από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας.
4. Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. και η Δ.Ε.Η. Ανανεώσιµες Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν για όλες τις µονάδες που διέπονται
από ειδικό καθεστώς Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόµενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, έως τις 31.3.2017.
5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Μονάδες των
Δ.Ε.Η. Α.Ε. και Δ.Ε.Η. Ανανεώσιµες Α.Ε. για τις οποίες
έχει ήδη χορηγηθεί ξεχωριστή Άδεια Λειτουργίας.»
Άρθρο 111
1. Στο τέλος της παραγράφου Α.2. του άρθρου 25 του
ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Για την περίοδο 2016-2020 τα έσοδα από πλειστηριασµούς αδιαθέτων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως εξής:
(α) Ποσοστό τουλάχιστον 60% αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασµού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011
(Α΄ 179), όπως ισχύει, από το οποίο, ποσοστό έως 10%
των εσόδων θα καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για
επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε
σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην υπ΄ αριθµ. ΥΑ ΑΠ/21906/2014 (Β΄3304). Τα ανωτέρω ποσοστά καθορίζονται κατόπιν σχετικής γνώµης
της ΡΑΕ, βάσει της εξέλιξης των εκροών και εισροών
του Ειδικού Λογαριασµού.
(β) Το υπόλοιπο ποσοστό από αυτό που καθορίζεται
σύµφωνα µε την περίπτωση α΄, διατίθεται µε την ίδια υπουργική απόφαση σε φορέα, εποπτευόµενο από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την πραγµατοποίηση έργων για την εξυπηρέτηση των σκοπών
που περιγράφονται στην Οδηγία 2003/87/ΕΚ, όπως ισχύει, και συγκεκριµένα, σε έργα εξοικονόµησης ενέργειας
µε την υποστήριξη χαµηλών εισοδηµάτων κατά προτεραιότητα, σε έργα που αποσκοπούν στη µείωση των
συµβατικών καυσίµων από µεταφορές, σε αντιπυρικά έργα, καθαρισµού και διαχείρισης, µε σκοπό τη διατήρηση
και αύξηση του αποθέµατος των δηµοσιών και ιδιωτικών
δασών, καθώς και σε έργα σε αναπτυσσόµενες ή τρίτες
χώρες µε σκοπό τη µείωση των εκποµπών αερίων του
θερµοκηπίου και την προσαρµογή στην κλιµατική αλλα-

γή και σε έργα για την προστασία, διατήρηση και βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος. Με την ίδια υπουργική
απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία χορήγησης των
πόρων.»
2. Στην προτελευταία παράγραφο της παρ. Α.2. του
άρθρου 25 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος, καταργείται η
φράση του τελευταίου εδαφίου «το µέγιστο ποσό ενίσχυσης».
Άρθρο 112
Στο άρθρο 36 του ν. 4342/2015(Α΄ 143) προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Οι υφιστάµενες συµβάσεις των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς
και οι συµβάσεις απασχολούµενων σε αυτούς στο πλαίσιο µίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους µέχρι και τις 31.12.2016 για την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων
της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ
2007-2013. Οι συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου σε
καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες µισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταµείο.»
Άρθρο 113
Η έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής που
προβλέπεται στις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 43 του
ν. 4042/2012 αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016.
Άρθρο 114
Η ισχύς των οικοδοµικών αδειών, που εκδόθηκαν σύµφωνα µε το από 8.7.1993 π.δ. (Δ΄795) και λήγουν από
1.3.2016 έως και 31.12.2017, παρατείνεται κατά τρία (3)
έτη.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 115
Στο άρθρο 16 του ν. 4173/2013, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η προθεσµία σύνταξης και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάµηνης
χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιόδου 10.10.2013 έως
31.12.2014, καθώς και η προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το
ίδιο διάστηµα παρατείνονται έως τις 31.3.2016.»
Άρθρο 116
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159),
όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
«2. Από 2.7.2016 η τιµολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που
εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη διαφήµιση ή τη χορηγία προς το διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση
από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά
στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές και επικοινωνια-
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κές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις 30.6.2016,
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι:
(i) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην
οικεία φορολογική αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες
διατάξεις, και
(ii) σε κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το
αργότερο µέχρι τις 30.9.2016,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι
τις 30.6.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιονδήποτε τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφηµιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και
όλα τα νόµιµα παραστατικά. Παρατάσεις συµβάσεων
που εµπίπτουν στο στοιχείο α΄ παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο
στοιχείο β΄ επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
2. Τιµολόγια για τις πράξεις της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) που τυχόν έχουν εκδοθεί από
τη δηµοσίευση του ν. 4279/2014 µέχρι τη θέση σε ισχύ
του παρόντος, επανεκδίδονται µέχρι τη λήξη του µηνός
Νοεµβρίου 2015.

θεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005) απαλείφεται, η δε υποπερίπτωση στστ΄
της ίδιας περίπτωσης αναριθµείται σε υποπερίπτωση
εε΄.
4. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 32/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται, εντασσόµενη ως παράγραφος 1 στο
άρθρο 73 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και
τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005), ως εξής:
«1. Η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης αποτελείται
από: α) Το Ιδιαίτερο Γραφείο του Γενικού Γραµµατέα,
β) το Νοµικό Γραφείο, γ) το Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης, δ) το Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών και
Κοινοτικών Θεµάτων, ε) το Γραφείο Διοικητικής και Οικονοµικής Υποστήριξης, τα οποία λειτουργούν σε επίπεδο
γραφείου.»
5. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά
στο Γραφείο Συντονισµού και Θεσµικών Θεµάτων, αυτό
µετονοµάζεται εφεξής σε «Γραφείο Συντονισµού, Θεσµικών, Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων». Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Υποστήριξης της Καλής Νοµοθέτησης, αυτό µετονοµάζεται
εφεξής σε «Γραφείο Καλής Νοµοθέτησης». Όπου στην
κείµενη νοµοθεσία περί Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, γίνεται αναφορά στο Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων, η αναφορά αυτή απαλείφεται.

Άρθρο 117
Η προβλεπόµενη, από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.
2 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261), όπως τροποποιήθηκε µε το
άρθρο 57 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69) , προθεσµία για την υποβολή δήλωσης των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις
31.1.2016.»
Άρθρο 118
Τροποποίηση διατάξεων της νοµοθεσίας
για τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης
1. Το άρθρο 3 του π.δ. 18/2010 (Α΄ 46) καταργείται. Το
άρθρο 76Γ του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α΄ 98) απαλείφεται.
2. Οι περιπτώσεις θ΄, ι΄ και ιβ΄ της παρ. 2 του άρθρου
5Β του π.δ. 32/2004 (Α΄ 28), όπως επανέρχονται σε ισχύ
µε βάση τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, µεταφέρονται ως περιπτώσεις στ΄, ζ΄
και η΄ στην παρ. 2 του άρθρου 5Α του π.δ. 32/2004, εντασσόµενες ως περιπτώσεις στ΄, ζ΄ και η΄ στην παρ. 2
του άρθρου 76Α του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005). Η περίπτωση ια΄ της παρ. 2 του άρθρου 5Β του π.δ. 32/2004
(Α΄ 28), όπως επανέρχεται σε ισχύ µε βάση τη διάταξη
του πρώτου εδαφίου της προηγούµενης παραγράφου, αναριθµείται σε περίπτωση θ΄, εντασσόµενη ως περίπτωση θ΄ στην παράγραφο 2 του άρθρου 76Β του Κώδικα
Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005).
3. Το άρθρο 4 του π.δ. 18/2010 (Α΄ 46), µε το οποίο
τροποποιήθηκε η περίπτωση α΄ της παρ. 1 άρθρου 7 του
π.δ. 32/2004, καταργείται. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 78 του Κώδικα Νοµο-

Άρθρο 119
Εκλογή επιτροπής εγχώριας περιουσίας
Κυθήρων-Αντικυθήρων
Μετά την περίπτωση ζ΄ της παρ. 4 του άρθρου 84 του
ν. 1416/1984 «Τροποποίηση και συµπλήρωση διατάξεων
της δηµοτικής και κοινοτικής νοµοθεσίας για την ενίσχυση της αποκέντρωσης και την ενδυνάµωση της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Α΄ 18) προστίθεται η ακόλουθη διάταξη:
«η) Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής Εγχώριας
Περιουσίας των νήσων Κυθήρων και Αντικυθήρων εκλέγεται από εκλεκτορικό σώµα, το οποίο αποτελείται από
τον Δήµαρχο Κυθήρων, τον Πρόεδρο και τα µέλη του Δηµοτικού Συµβουλίου Κυθήρων, από το σύνολο των αιρετών µελών της δηµοτικής Κοινότητας Αντικυθήρων και
από τους προέδρους και τα µέλη των Συµβουλίων των
Τοπικών Κοινοτήτων Κυθήρων, καθώς και από τους αιρετούς εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων Κυθήρων.
Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας εκλέγονται µε πλειοψηφία των δύο τρίτων του όλου αριθµού των µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Εάν
δεν επιτευχθεί εκλογή του όλου ή µέρους των υποψηφίων επαναλαµβάνεται σε οκτώ (8) ηµέρες η εκλογή των
µη εκλεγέντων υποψηφίων, κατά την οποία απαιτείται
πλειοψηφία του ηµίσεως πλέον ενός του όλου αριθµού
των µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Εάν και αυτή η εκλογή αποβεί εν όλω ή εν µέρει άκαρπη, επαναλαµβάνεται για τα µη εκλεγέντα µέλη σε οκτώ (8) ηµέρες, οπότε
αρκεί η πλειοψηφία των παρόντων µελών του εκλεκτορικού σώµατος. Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διατάξεις
του ν. 1416/1984, όπως έχει τροποποιηθεί και συµπληρωθεί µεταγενεστέρως και το εφάπαξ προεδρικό διάταγµα υπ΄αριθµ. 272/1985 (Α΄ 101), όπως έχει τροποποιηθεί
και συµπληρωθεί µεταγενεστέρως.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 120
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.
Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΜΥΝΑΣ

Π. Κουρουµπλής

Π. Καµµένος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Ν. Φίλης

Γ. Κατρούγκαλος

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Ξανθός

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Π. Σκουρλέτης

Θ. Δρίτσας

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Ν. Κοτζιάς

Ν. Παππάς

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Χ. Βερναρδάκης

Α. Αναγνωστοπούλου

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Θ. Φωτίου

Ουρ. Αντωνοπούλου

Ο ΑΝΑΠΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΥΓΕΙΑΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Π. Πολάκης

Ι. Τσιρώνης

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Υγείας «Μέτρα για
την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του προς ψήφιση νοµοσχεδίου,
ρυθµίζονται θέµατα διαφόρων Υπουργείων. Ειδικότερα:

Επί του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
1α. Ορίζεται η Γενική Γραµµατεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων, ως ο φορέας κατάρτισης των
Προγραµµάτων Κοινωφελούς χαρακτήρα για την απασχόληση ανέργων σε Δήµους και Περιφέρειες ή άλλες
δηµόσιες υπηρεσίες, αντί του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.), που ισχύει σήµερα.
β. Προστίθενται στα κριτήρια επιλογής κατάταξης και
µοριοδότησης των ωφελουµένων στα ανωτέρα προγράµµατα, η ηλικιακή οµάδα του ανέργου και η εγγραφή
τους στα Μητρώα ανέργων ΑµεΑ του Ο.Α.Ε.Δ..
γ. Για όσους ωφελούµενους απασχοληθούν κατά τη
διάρκεια των Προγραµµάτων Κοινωφελούς Εργασίας σε
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες, η καταβολή στο Ι.Κ.Α. –
Ε.Τ.Α.Μ. της αντίστοιχης εισφοράς αποτελεί επιλέξιµη
δαπάνη.
δ. Προβλέπεται εφεξής η αµοιβή και κατά τη βραδινή
εργασία του προαναφερόµενου προσωπικού, οριζόµενη
σε 24,76 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερη από 619
ευρώ µηνιαίως για ωφελουµένους ηλικίας 25 ετών και άνω και σε 21,59 ευρώ ηµερησίως και όχι υψηλότερη από
539,75 ευρώ µηνιαίως για ωφελουµένους κάτω των 25 ετών.
ε. Παρέχεται η δυνατότητα στους συναρµόδιους Υπουργούς να προβλέπουν µε απόφασή τους την επιβολή
πρόσθετων κυρώσεων πέραν των οριζοµένων στους επιβλέποντες φορείς, σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν, έναντι των ωφελουµένων στο χώρο απασχόλησής τους, κ.λπ.. (άρθρα 1 – 2)
2. Αναστέλλεται για διάστηµα έξι (6) µηνών από τη
δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, η διαδικασία του δηµόσιου πλειστηριασµού που ενεργείται, για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας «ΦΙΛΚΕΡΑΜ
JOHNSON A.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ».
(άρθρο 3)
3. Επεκτείνεται και εντός του έτους 2016 η δωρεάν
παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, καθώς και η επιδότηση ενοικίου και σίτισης ατόµων και οικογενειών που διαβιούν
σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, προκειµένου να συµπληρωθεί ο απαιτούµενος χρόνος χορήγησης των εν
λόγω παροχών (δύο (2) τετράµηνα για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος και εννέα (9) µήνες για την επιδότηση
ενοικίου και σίτισης).
(άρθρο 4)
4. Η επιχορήγηση των πιστοποιηµένων νοµικών προσώπων µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που παρέχουν υ-
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πηρεσίες κοινωνικής φροντίδας µπορεί να γίνει είτε µέσω των Περιφερειών είτε µέσω των πιστώσεων της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας. Η επιχορήγηση αυτή προβλέπεται και σήµερα σύµφωνα µε το επισπεύδον Υπουργείο.
(άρθρο 5)
5. Συλλέγονται από την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (ΗΔΙΚΑ), τα στοιχεία όλων
των κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα,
που χορηγούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης,
και ορίζεται η σχετική διαδικασία αποστολής και ταυτοποίησης αυτών.
( άρθρο 6)
6.α. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης και λειτουργίας «Κέντρων Κοινότητας » σε κάθε Ο.Τ.Α.Α. α΄ βαθµού.
β. Αναφέρεται ο σκοπός, οι αρµοδιότητες και οι παρεχόµενες υπηρεσίες των ανωτέρω κέντρων.
γ. Με κ.υ.α καθορίζονται οι λειτουργικές και κτιριακές
προδιαγραφές των ανωτέρω κέντρων, η στελέχωση
τους, οι πόροι χρηµατοδότησης τους κλπ. Σε περίπτωση
συγχρηµατοδότησης των ως άνω από πόρους των
ΕΔΕΤ, εφαρµόζονται όλοι οι κανόνες και το σύστηµα
διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020. (άρθρο 7)
7 Παρατείνεται από τη λήξη της (31.12.2015) και µέχρι τις 30.09.2016 η θητεία του επικουρικού προσωπικού,
που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, υπό την
επιφύλαξη της ύπαρξης εγγεγραµµένων πιστώσεων
στους προϋπολογισµούς των ως άνω φορέων και υπό
τον όρο της µη υπέρβασης των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών.
(άρθρο 8)
8. Μεταβάλλεται το είδος της κανονιστικής διοικητικής πράξης (υπουργική απόφαση αντί προεδρικού διατάγµατος που ισχύει σήµερα), µε την οποία αντιµετωπίζονται διάφορα θέµατα σχετικά µε την υποστήριξη των
προσφύγων.
(άρθρο 9)

Επί του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
1.α. Συστήνεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Επιτροπή για την αναθεώρηση
του θεσµικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προσδιορίζεται το έργο αυτής
(καταγραφή υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου, προτάσεις αναµόρφωσης κ.λπ.).
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη συγκρότηση, τη
γραµµατειακή υποστήριξη και τον τρόπο λειτουργίας της
εν λόγω Επιτροπής, προσδιορίζονται δε οι αρµοδιότητες
και υποχρεώσεις των µελών της.
γ. Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης έως και τεσσάρων (4) Οµάδων Εργασίας για επιµέρους ζητήµατα
της Επιτροπής.
δ. Στα µέλη της Επιτροπής και των Οµάδων Εργασίας,
στους εισηγητές και τους γραµµατείς καταβάλλεται αποζηµίωση για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αυτών, η οποία καθορίζεται µε κ.υ.α.
(άρθρο 10)
2.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη θέση σε αργία
των αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α.
β. Επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση, η παραίτηση των Ο.Τ.Α.
από την άσκηση ενδίκων µέσων για µισθολογικές απαιτήσεις κατά πρωτόδικων αποφάσεων που διατάσουν την
παραµονή ή την επάνοδο εργαζοµένων στην υπηρεσία
τους, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
γ. Αίρεται το αξιόποινο των πράξεων, που έλαβαν χώρα µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου και παύ-

ουν οριστικά οι ποινικές, πειθαρχικές διώξεις, καθώς και
κάθε διαδικασία καταλογισµού σε βάρος αιρετών εκπροσώπων των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς
και υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και των υπαλλήλων των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου, επί υποθέσεων σχετικών: i) µε µη άσκηση ένδικων µέσων επί υποθέσεων εργατικών διαφορών του προσωπικού των Ο.Τ.Α. και του
προσωπικού δηµοτικών νοµικών προσώπων (Ν.Π.Δ.Δ.
και Ν.Π.Ι.Δ.) και ii) µε την παράταση ισχύος συµβάσεων
εργασίας ορισµένου χρόνου και συµβάσεων µίσθωσης
έργου του εν λόγω προσωπικού.
(άρθρα 11 – 12)
3.α. Εξαιρούνται της αναστολής προσλήψεων και διορισµών και επιτρέπονται οι διορισµοί τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ και ΔΕ όλων των κλάδων, καθώς
και των κλάδων ΔΕ Χειριστών Μηχανηµάτων Έργου, σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α. α΄ και
β’ βαθµού, καθώς και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών.
β. Επίσης, εξαιρείται από την αναστολή και τους περιορισµούς προσλήψεων και διορισµών, το προσωπικό όλων των κλάδων και ειδικοτήτων των κατηγοριών ΠΕ,
ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ σε νησιωτικούς Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, για το
οποίο δεν απαιτείται η απόφαση κατανοµής της παρ. 5
του άρθρου 11 του ν. 3833/2010.
(άρθρο 13)
4.α. Επιτρέπεται η τροποποίηση, µε αύξηση του ωραρίου εργασίας µέχρι το ανώτατο όριο πλήρους απασχόλησης, συµβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) µειωµένου ωραρίου, που προέκυψαν
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 11 του π.δ
164/2004. Αντίστοιχα, αυξάνονται και οι πάσης φύσεως
αποδοχές των εν λόγω συµβασιούχων.
β. Μειώνεται στις 30 ώρες την εβδοµάδα (αντί 40 που
ισχύει), το ωράριο εργασίας του προσωπικού του κλάδου
Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόµων και συναφών κλάδων
των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών.
(άρθρο 14)
5.α. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα µετάταξης υπαλλήλων Ο.Τ.Α. για την κάλυψη κενών θέσεων Δηµοσίων Υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
β. Προβλέπεται η µεταφορά σε προσωποπαγείς θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των οικείων Δήµων Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), που υπηρετούν σε
Ν.Π.Ι.Δ. των Δήµων, τα οποία λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση, λαµβανοµένου υπόψη του χρόνου που διανύθηκε σ’ αυτά για όλες τις µισθολογικές, βαθµολογικές και
ασφαλιστικές συνέπειες αυτών.
γ. Επεκτείνεται και για το προσωπικό ι.δ.α.χ. και
ι.δ.ο.χ. των ανωνύµων εταιρειών Ο.Τ.Α. των οποίων ποσοστό τουλάχιστον 90% του µετοχικού τους κεφαλαίου
ανήκει στον οικείο Ο.Τ.Α., η δυνατότητα µεταφοράς του
σε Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ.. µε την ίδια σχέση εργασίας, σε περίπτωση λύσης των εν λόγω εταιριών.
(άρθρα 15 – 16)
6.α. Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε την υπογραφή
αποφάσεων µετάταξης προσωπικού στο πλαίσιο του
Προγράµµατος Εθελοντικής Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας.
β. Τίθεται νέα προθεσµία για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων όσων αναγνωρίσθηκαν δικαιούχοι δηµοτικών
ή κοινοτικών οικοπέδων κατ’ εφαρµογή του άρθρου 187
του ν. 3463/2006.
(άρθρα 17 – 18)
7α. Διευρύνονται οι κατηγορίες δικαιούχων µειωµένων δηµοτικών τελών και φόρων ή απαλλαγής από αυτούς, µε την προσθήκη των τρίτεκνων, των µονογονεϊκών οικογενειών, των µακροχρονίων ανέργων, των δικαιούχων του ν. 4325/2015 κ.λπ.
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β. Ρυθµίζονται εκ νέου τα θέµατα αναφορικά µε τη θέσπιση από τις ΔΕΥΑ ειδικών µειωµένων τιµολογίων, τελών ή και απαλλαγή από αυτά, για συγκεκριµένες κατηγορίες δικαιούχων, στις οποίες περιλαµβάνονται µεταξύ
άλλων συνταξιούχοι, νέοι επαγγελµατίες κ.λπ..
(άρθρο 19)
8. Επανακαθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο σχετικά
µε:
- τη δηµιουργία και λειτουργία Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών (ΚΑΝ) και παρέχεται η δυνατότητα στον Ενιαίο Διαβαθµισµένο Σύνδεσµο Νοµού Αττικής (ΕΔΣΝΑ)
να κατασκευάζει και να λειτουργεί ΚΑΝ, σε εκτάσεις ιδιοκτησίας του ή που τους έχουν παραχωρηθεί κατά
χρήση, σύµφωνα µε τις οριζόµενες προϋποθέσεις,
- την επιλογή του τόπου ενταφιασµού.
(άρθρα 20 – 21)
9.α. Θεσπίζεται η υποχρέωση πλήρους συµµόρφωσης
των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, µε πράξεις ή αποφάσεις
οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας για παράνοµη πράξη ή παράλειψη, που
οφείλεται σε ενέργειες των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού.
β. Προβλέπεται η παρακράτηση από τους ΚΑΠ που εγγράφονται κατ’ έτος στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για
τους Ο.Τ.Α., ποσού ίσου προς το πρόστιµο που επιβάλλεται, σε περίπτωση καταδίκης λόγω παράβασης του ενωσιακού δικαίου, εξαιτίας παράνοµης πράξης ή παράλειψης Ο.Τ.Α. Το εν λόγω ποσό παρακρατείται από τον
οικείο Ο.Τ.Α.
(άρθρο 22)
10. Δηµιουργείται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Πληροφοριακό Σύστηµα
Διασύνδεσης Ληξιαρχείων – Δηµοτολογίων, για τις εγγραφές, διαγραφές και µεταβολές των στοιχείων οικογενειακών µερίδων στα δηµοτολόγια των δήµων, εξαιτίας ληξιαρχικών γεγονότων που έχουν καταχωρηθεί
στο ισχύον Πληροφοριακό Σύστηµα Διαχείρισης Ληξιαρχικών Πράξεων.
(άρθρο 23)
11. Παρέχεται η δυνατότητα στην ΔΕΘ - HELEXPO
AE, να συµβάλλεται µε νοµικά πρόσωπα στο πλαίσιο
προγραµµατικών συµβάσεων για τη µελέτη και εκτέλεση
έργων και προγραµµάτων και να απασχολεί εθελοντές
για την πραγµατοποίηση των σκοπών της µε την κάλυψη
των εξόδων σίτισης και µετακινήσεων αυτών. (άρθρο 24)
12.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του ν. 3907/2011,
που αφορούν θέµατα της Υπηρεσίας Ασύλου και επανακαθορίζεται το πλαίσιο αναφορικά µε τη διαδικασία και
τις προϋποθέσεις χορήγησης διεθνούς προστασίας και
αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα κ.λπ., σε
αλλοδαπούς ή ανιθαγενείς και παρέχονται οι αναγκαίες
εξουσιοδοτήσεις για την εφαρµογή των προτεινοµένων.
β. Ορίζεται ότι, οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων
που αποσπώνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή
Προσφυγών βαρύνουν τον προϋπολογισµό του φορέα
στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.
γ. Καθορίζονται τα αρµόδια όργανα υλοποίησης του
Προγράµµατος Μετεγκατάστασης Αιτούντων Διεθνή
Προστασία, σύµφωνα µε τις µνηµονευόµενες αποφάσεις
του Συµβουλίου της Ε.Ε., για τη θέσπιση προσωρινών
µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδος.
(άρθρα 25 – 28)
13.α. Προβλέπεται η κατάταξη επιτυχόντων του διαγωνισµού του ΑΣΕΠ έτους 1997 σε πίνακες διοριστέων,
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
β. Εντάσσονται και οι τρίτεκνες οικογένειες στις κα-

τηγορίες προστατευόµενων προσώπων του ν. 2643/
1998, αναφορικά µε την εφαρµογή ευεργετικών διατάξεων (µοριοδότηση κ.λπ.), για την πρόσληψη και διορισµό
των εν λόγω προσώπων σε δηµόσιες υπηρεσίες, ν.π.δ.δ.
και Ο.Τ.Α.
(άρθρα 29 – 30)
14. Παρέχεται το δικαίωµα στους υπαλλήλους πρώην
δηµοτικούς αστυνοµικούς, οι οποίοι υπηρετούν σε Σωφρονιστικά Καταστήµατα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, να ζητήσουν
τη µετάταξή τους στις θέσεις που κατείχαν πριν τη θέση
τους σε διαθεσιµότητα µε τον ίδιο βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο, στις επανασυσταθείσες Υπηρεσίες της Δηµοτικής Αστυνοµίας του Δήµου που υπηρετούσαν. Σε περίπτωση µη επανασύστασης των θέσεων αυτών, οι εν
λόγω υπάλληλοι µπορούν να επιλέξουν τη µετάταξή
τους σε συνιστώµενες στο Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης προσωποπαγείς θέσεις.
(άρθρο 31)
15.α. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 σχετικά µε τη δηµοσίευση /αναδηµοσίευση
συγκεκριµένων πράξεων στα τεύχη της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως.
β. Παρέχεται η δυνατότητα συνεργασίας του Εθνικού
Τυπογραφείου µε τις άλλες εκτυπωτικές µονάδες του
Δηµοσίου και συγκεκριµένα, µε κ.υ.α., µπορεί να ρυθµίζονται θέµατα, µεταξύ άλλων, σχετικά µε τις µετακινήσεις, µετατάξεις ή αποσπάσεις υπαλλήλων στο Εθνικό
Τυπογραφείο, την εκχώρηση ή το δανεισµό µηχανηµάτων σ’ αυτό, την ανάθεση σε αυτό µιας εκτυπωτικής εργασίας που έχει ανατεθεί σε άλλη εκτυπωτική µονάδα
του Δηµοσίου και αντίστροφα, τη σύσταση θέσεων στο
Εθνικό Τυπογραφείο κ.λπ..
(άρθρο 32)
16. Παρατείνεται έως 31.12.2016 η διάρκεια του προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ (η προηγούµενη παράταση έληξε
την 31.12.2014).
(άρθρο 33)
17. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε
κυα, των προϋποθέσεων για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των δηµοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθµών. Περιλαµβάνεται µεταβατικής ισχύος
διάταξη, µέχρι την έκδοση της προαναφερόµενης κυα,
για τους παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς
σταθµούς, η λειτουργία των οποίων µεταφέρθηκε στους
δήµους ή σε Ν.Π.Δ.Δ. αυτών ή λειτουργούν στο πλαίσιο
δηµοτικής επιχείρησης, για τους οποίους εξακολουθούν
να ισχύουν οι άδειες που είχαν λάβει ως Ν.Π.Ι.Δ..
(άρθρο 34)
18. Επιστρέφονται στους αγρότες της χώρας, χωρίς
καµιά επιβάρυνση, τα σώµατα των εγγυητικών επιστολών, οι οποίες είχαν κατατεθεί για την απασχόληση αγρεργατών, υπηκόων τρίτων χωρών και δεν έχουν επιστραφεί, παραµένουν δε στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις και στα σχετικά τραπεζικά πιστωτικά ιδρύµατα.
(άρθρο 35)
19. Χορηγείται το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των
Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ. που έχουν ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και διάθεση στερεών αποβλήτων, εφόσον πληρούνται οι οριζόµενες προϋποθέσεις. Το ποσό του επιδόµατος για τις ανωτέρω κατηγορίες υπαλλήλων ορίζεται σε 150 ευρώ µηνιαίως, ενώ καταβολές του εν λόγω επιδόµατος που έχουν πραγµατοποιηθεί, στο ως άνω προσωπικό έως την έναρξη ισχύος
του υπό ψήφιση νόµου θεωρούνται νόµιµες. (άρθρο 36)
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20. Καταργούνται οι ρυθµίσεις σχετικά µε την ανάθεση
άσκησης αρµοδιοτήτων των ΦΟΔΣΑ σε άλλα νοµικά
πρόσωπα και ιδίως του καθορισµού και της είσπραξης εισφορών και τελών των οικείων δήµων, όπως αυτά ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία.
(άρθρο 37)
21.α. Επαναπροσδιορίζονται οι αρµοδιότητες του Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης και ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον τρόπο άσκησης της πειθαρχικής εξουσίας στον Συντονιστή και τους υπαλλήλους της Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
β. Απονέµεται βαθµός Α΄ στους Συντονιστές Αποκεντρωµένης Διοίκησης και τυχόν πλεονάζον χρόνος αναγνωρίζεται για τη µισθολογική και βαθµολογική του κατάταξη, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
(άρθρο 38)
22.α. Συστήνεται, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Συµβούλιο Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε την οριζόµενη συγκρότηση, για το
συντονισµό της δράσης των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, την επίλυση θεµάτων που προκύπτουν από την άσκηση των αρµοδιοτήτων αυτών κ.λπ..
β. Ρυθµίζονται θέµατα λειτουργίας του Συµβουλίου
και παρέχεται η δυνατότητα σύστασης µε υπουργική απόφαση, θεµατικών Οµάδων Εργασίας.
(άρθρο 39)

Επί του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων
1. Επανακαθορίζεται το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά στην ενισχυτική διδασκαλία στα γυµνάσια, στην πρόσθετη διδακτική στήριξη στα λύκεια, καθώς και στη διδασκαλία που παρέχεται στα Ειδικά Καταστήµατα Κράτησης Νέων και σε κρατούµενους εν γένει, καθώς και στα
τµήµατα δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης συγκεκριµένων
Οργανισµών Θεραπείας (άρθρο 51 του ν. 4139/2013), και
εισάγεται ο όρος «αντισταθµιστική εκπαίδευση», στην οποία υπάγονται οι προαναφερόµενες δράσεις.
- Ρυθµίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας των
µονάδων που υλοποιούν τα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης. Η στελέχωση των µονάδων γίνεται µε
προσωρινούς αναπληρωτές, ωροµίσθιους ή µόνιµους εκπαιδευτικούς, κατ’ ανάλογη εφαρµογή της κείµενης σχετικής νοµοθεσίας.
- Η αµοιβή που καταβάλλεται στους υπευθύνους των
µονάδων, όταν βαρύνει τον προϋπολογισµό συγχρηµατοδοτούµενου προγράµµατος, ανέρχεται στο µικτό ποσό
των 150 ευρώ µηνιαίως κατ’ ανώτατο όριο. (άρθρο 40)
2. Ορίζεται ότι, η κατάργηση της δυνατότητας απόσπασης σε σχολικές µονάδες ΕΠΑΛ του µη µόνιµου εκπαιδευτικού προσωπικού των Σχολών Επαγγελµατικής
Κατάρτισης (ΣΕΚ), Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) και Κέντρων Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ), αρχίζει από το σχολικό έτος 2016-2017.
(άρθρο 42)
3. Παρατείνεται, από τη λήξη της, έως τις 28.2.2016, η
θητεία των µελών των Επιστηµονικών Εποπτικών Συµβουλίων (ΕΠ.Ε.Σ.) των Πρότυπων και των Πειραµατικών
Σχολείων.
(άρθρο 43)
4.α. Παρατείνεται αυτοδίκαια η θητεία των µελών των
οργάνων της Εθνικής Βιβλιοθήκης Ελλάδος (Ε.Β.Ε.) και
των δηµοσίων βιβλιοθηκών.
β. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα σχετικά µε την τύχη
της περιουσίας του καταργηθέντος Οργανισµού Παιδικών και Εφηβικών Βιβλιοθηκών – Ο.Π.Ε.Β. (απογραφή
περιουσίας κ.λπ.)
(άρθρο 44)

5. Δεν υποχρεούνται σε επιστροφή εισπραχθέντων
ποσών εκπαιδευτικοί, οι οποίοι τέθηκαν σε διαθεσιµότητα χωρίς να εκδοθεί σχετική διαπιστωτική πράξη απόλυσης, εφόσον καταβλήθηκε σε αυτούς το 75% του µισθού
τους από 22.3.2014 έως 11.5.2015 (έναρξη ισχύος του
ν. 4325/2015).
(άρθρο 45)
6. Εξαιρούνται από τους προβλεπόµενους όρους και
περιορισµούς προσλήψεων και οι συµβάσεις µε σχέση
εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. ή οποιαδήποτε άλλη νοµική µορφή του
προσωπικού που απασχολείται σε έργα ή την υποστήριξη υπηρεσιών, που εκτελούνται από τους οριζόµενους
φορείς στο πλαίσιο και προγραµµάτων ή έργων χρηµατοδοτούµενων από ίδιους πόρους, οι οποίοι δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισµό ή την κρατική επιχορήγηση αυτών.
(άρθρο 46)
7. Επανακαθορίζονται θέµατα οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου
(Ε.Α.Π.), τα οποία ρυθµίζονται εφεξής αποκλειστικά µε
αποφάσεις των οργάνων αυτού χωρίς τη σύµπραξη των
κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών. Μεταξύ άλλων:
α. Παρέχεται η δυνατότητα στο ΕΑΠ, στο πλαίσιο υλοποίησης της αποστολής αυτού, να οργανώνει και προγράµµατα δια βίου µάθησης και προγράµµατα µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής.
Κάθε θέµα σχετικά µε την οργάνωση, τη λειτουργία και
τη διοίκηση των εν λόγω προγραµµάτων (ορισµός των
διδάκτρων, καθορισµός ύψους και τρόπος καταβολής αυτών κ.λπ.) ρυθµίζεται µε σχετική απόφαση των αρµοδίων
οργάνων.
β. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα πρόσληψης µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ)
και µε συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Α.Π..
γ. Ορίζονται από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΑΠ τρία
(3) µέλη της για αντίστοιχο αριθµό θέσεων Αντιπροέδρων προς υποβοήθηση του έργου του Προέδρου αυτού
και ρυθµίζονται σχετικά θέµατα (κάλυψη εξόδων παράστασης από ίδιους πόρους του Ε.Α.Π. κ.λπ.).
δ. Αυξάνεται, από 1 σε 3 έτη, ο χρόνος απόσπασης υπαλλήλων του Δηµοσίου και ευρύτερου δηµοσίου τοµέα
στο ΕΑΠ και παρέχεται η δυνατότητα µετάταξης στο
Ε.Α.Π. του προαναφερόµενου προσωπικού, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα.
ε. Ορίζεται ρητά ότι, η κάλυψη των αποζηµιώσεων,
των οδοιπορικών εξόδων και των εκτός έδρας αποζηµιώσεων των µελών και των δαπανών λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και των λειτουργικών δαπανών και της διαχείρισης του Ε.Α.Π. κατά το χρόνο λειτουργίας της Διοικούσας Επιτροπής, καλύπτονται από ίδιους πόρους αυτού και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων.
(άρθρο 47)
8. Ορίζεται ότι, εκκρεµείς διαδικασίες διορισµού µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι και ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων και Ε.Τ.Π. των Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα κατά το χρόνο προκήρυξης αυτών.
(άρθρο 48)
9. Επανακαθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες
µέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση
των καθηκόντων αυτού.
(άρθρο 49)
10. Παρέχεται η δυνατότητα στη Σύγκλητο κάθε
Α.Ε.Ι., µε απόφασή της, να µεταφέρει από τον τακτικό
προϋπολογισµό του Ιδρύµατος πόρους που αφορούν υ-
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πηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης, καθώς
και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Α.Ε.Ι., µε σκοπό την
αποτελεσµατικότερη αξιοποίηση αυτών και σύµφωνα µε
την οριζόµενη διαδικασία.
(άρθρο 50)

Επί του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
1. Εξακολουθεί µέχρι 30.6.2016 η υλοποίηση της διενέργειας διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών καυσίµων για τα επιχειρησιακά µέσα και συστήµατα που χρησιµοποιεί το Λιµενικό Σώµα –
Ελληνική Ακτοφυλακή (Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ.) και για τα πλωτά
µέσα της Πλοηγικής Υπηρεσίας, καθώς και οι προµήθειες των κατά τόπους Πλοηγικών Σταθµών, µέχρι του ποσού των 45.000 ευρώ ετησίως για καθέναν από αυτούς,
από τις οριζόµενες, µε τις ισχύουσες διατάξεις, υπηρεσίες.
(άρθρο 51)
2.α. Επαναπροσδιορίζεται το έργο της Επιτροπής Σχεδιασµού και Ανάπτυξης Λιµένων (Ε.Σ.Α.Λ.) στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
β. Ρυθµίζονται θέµατα καθορισµού χρήσεων γης και
όρων δόµησης εντός χερσαίας ζώνης λιµένα και παρέχεται η εξουσιοδότηση για τον καθορισµό µε π.δ/γµα,
των χρήσεων γης και των όρων και περιορισµών δόµησης των λιµένων της χώρας, καθώς και των αναγκαίων
προσχώσεων, όταν αυτές επιδρούν στο χωροταξικό σχεδιασµό του λιµένα.
(άρθρο 52)
3. Θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες τα εκπαιδευτικά επιδόµατα που καταβλήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης
των επιδοτούµενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
προγραµµάτων ανέργων ναυτικών κατά το χρονικό διάστηµα 2008 – 2011, για τα οποία δεν παρακρατήθηκε ο
φόρος εισοδήµατος, το τέλος χαρτοσήµου και η επί του
χαρτοσήµου υπέρ ΟΓΑ εισφορά.
(άρθρο 53)
4. Παρέχεται η εξουσιοδότηση για την προκήρυξη, µε
υπουργική απόφαση, µειοδοτικού διαγωνισµού για τη
σύναψη συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών
σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και
µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα.
- Η εν λόγω σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης και τελεί υπό την αίρεση
της θετικής περάτωσης του προβλεπόµενου προ συµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο
και την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της αίτησης
ανάκλησης.
- Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισµού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύµβασης, παρέχεται η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου,
για την αντιµετώπιση των ανωτέρω αναγκών, µε ιδιώτες
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικής µε την κατάρτιση αναλόγων συµβάσεων. Οι εν λόγω συµβάσεις βαρύνουν τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Στην περίπτωση που ο έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη συναφθείσα καταβάλλεται στον ανάδοχο ο αναλογούν

ναύλος για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη γνωστοποίηση
στο Υπουργείο της πράξης του Κλιµακίου ή της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί µέχρι τότε εγκύρως, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
Περαιτέρω παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε περίπτωση µη
προσήκουσας εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων
του αναδόχου, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για την
αντιµετώπιση µαζικής εισόδου µεταναστών, ακόµη και
πριν από την κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου, να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση των ανωτέρω αναγκών, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη έναντι ναύλου.
(άρθρο 54)
5. Παρατείνονται αυτοδικαίως, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης, µέχρι την ολοκλήρωση του
ανωτέρω αναφερόµενου µειοδοτικού διαγωνισµού και
πάντως για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των 12 µηνών από τη θέση σε ισχύ της υπό ψήφιση διάταξης, συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου
χρόνου, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την από 22
Αυγούστου 2015 ΠΝΠ που κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του
ν. 4350/2015. Ορίζεται ότι, µετά την 1.1.2016 οι συµβάσεις αυτές βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
(άρθρο 55)

Επί του Υπουργείου Υγείας
1. Διευρύνονται κατά τα ειδικώς οριζόµενα, οι κατηγορίες των δικαιούχων στους οποίους παρέχεται ελεύθερη
πρόσβαση στις δηµόσιες δοµές υγείας, καθώς και νοσηλευτική και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. Ορίζεται ότι
η κατοχή Αριθµού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) συνιστά προϋπόθεση για την παροχή των ανωτέρω
υπηρεσιών υπό τις οριζόµενες εξαιρέσεις και µε απόφαση των αναφερόµενων Υπουργών, καθορίζονται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις, η ακολουθούµενη διαδικασία
κ.λπ..
(άρθρο 56)
2. Καταργείται για τους περιθαλπόµενους λόγω χρόνιων παθήσεων ή στο πλαίσιο ψυχοκοινωνικής αποκατάστασής τους, η συµµετοχή στη δαπάνη περίθαλψής
τους, εφόσον διαµένουν µόνιµα ή για όσο χρόνο διαµένουν σε αντίστοιχες δοµές που είναι νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα.
(άρθρο 57)
3. Επανακαθορίζεται ο τρόπος πλήρωσης των θέσεων
ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προβλέπεται, µεταξύ άλλων, ότι ο Υπουργός Υγείας, µετά από αιτιολογηµένη
πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου ή
του Διοικητή της οικείας ΔΥ.Πε , δύναται να εγκρίνει την
προκήρυξη θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο βαθµό Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή (δηλ. κατ’ εξαίρεση του
κανόνα που είναι η προκήρυξη στο βαθµό Επιµελητή Β΄).
(άρθρο 58)
4. Επανακαθορίζεται η διαδικασία κρίσης των ιατρών
(τόσο των Νοσοκοµείων όσο και των ΔΥΠΕ, Κέντρων Υγείας κ.λπ.) από τα συµβούλια προσλήψεων-κρίσεων.
Μεταξύ άλλων προβλέπεται η χορήγηση στους κριτέςεισηγητές που κληρώνονται στα συµβούλια των Νοσοκοµείων ειδικής άδειας (κατά βάση τριών ηµερών) και ο
ορισµός στα συµβούλια των ΔΥ.Πε, Κέντρων Υγείας
κ.λπ. γραµµατέα µε τον αναπληρωτή του.
(άρθρο 59)

161
5.α. Ιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής που διορίστηκαν µε προκηρύξεις από 1.1.2010 έως 31.12.2010 σε
θέσεις ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997, µονιµοποιούνται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7
του ν. 3754/2009.
β. Στην αξιολόγηση για εξέλιξη ειδικευµένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. συνυπολογίζονται και προσµετρώνται αθροιστικά
για τη συµπλήρωση των απαιτούµενων ετών (7 στο βαθµό Επιµελητή Β΄ και 8 στο βαθµό Επιµελητή Α΄) οι αναγνωρισµένες υπηρεσίες, σύµφωνα µε τις οριζόµενες
διατάξεις (των άρθρων 6 του ν. 3204/2003, 2γ και 25 παρ.
5 του ν. 3868/2010 , 66 παρ. 32 του ν. 3984/2011 και 28
παρ. 2 του ν. 4025/2011), ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
γ. Οι θέσεις, οι οποίες µέχρι και τις 24.12.2014 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης ν. 4316/2014), κατέχονταν από ειδικευµένους ιατρούς Ε.Σ.Υ. µετά από µετάθεσή τους
σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988
(λόγω προηγούµενης υπηρεσίας τους σε νοσοκοµεία άγονων Α΄ περιοχών), θεωρούνται οργανικές θέσεις από
την ηµεροµηνία της µετάθεσης και προστίθενται στις υφιστάµενες θέσεις των οικείων νοσοκοµείων. Οι διοικήσεις των νοσοκοµείων, µε διαπιστωτική πράξη, προβαίνουν στην ένταξη και κατάταξη των ιατρών που κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ακόµα και εάν αυτοί έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία, αρχής γενοµένης από την
ηµεροµηνία µετάθεσής τους στις θέσεις αυτές. Όσοι από τους παραπάνω ιατρούς κατείχαν, κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του ν. 3754/2009, θέση βαθµού Διευθυντή, καθίστανται εφεξής Συντονιστές
Διευθυντές, µέχρι την αποχώρησή τους για οποιονδήποτε λόγο, µη δικαιούµενοι οιασδήποτε αναδροµικής οικονοµικής απολαβής.
(άρθρο 60)
6.α. Για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που µεταφέρθηκαν/ µετατάχθηκαν, σύµφωνα µε το ν. 4238/2014, από
τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ µειώνονται τα έτη συνολικής υπηρεσίας που απαιτούνται για την κατάταξη τους στους
βαθµούς (από 10 σε 7 για το βαθµό Επιµελητή Β΄, από
10-25 σε 7-15 για τον βαθµό Επιµελητή Α΄ και από 25 σε
15 για τον βαθµό Διευθυντή). Παράλληλα προβλέπεται
ότι η προϋπηρεσία τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης αναγνωρίζεται και υπολογίζεται, για τη
µισθολογική τους εξέλιξη (χορήγηση επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας), ως προϋπηρεσία στο Ε.Σ.Υ..
Για τους ιατρούς και οδοντιάτρους που µεταφέρθηκαν/
µετατάχθηκαν από το ΙΚΑ στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ.
(άρθρο 32 του ν. 3918/2011) προβλέπεται ότι κατατάσσονται στους βαθµούς ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. µε τα
ίδια (βλ. ανωτέρω) έτη υπηρεσίας, όπως προβλέπεται και
στην υπ’ αριθµ. Υ10α/οικ. 139431/2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας.
β. Οµοίως το ιατρικό/οδοντιατρικό προσωπικό που µεταφέρθηκε/ µετατάχθηκε, σύµφωνα µε το ν. 4238/2014,
από τον ΕΟΠΥΥ στις ΔΥΠΕ και είχε ενταχθεί, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986 σε θέσεις ιατρών/οδοντιάτρων πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης (του ΙΚΑ), διατηρεί το σύνολο των τακτικών
αποδοχών που ισχύουν για τον κλάδο ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. Τυχόν προϋπηρεσία τους, που προσφέρθηκε
σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για το
χρονικό διάστηµα από 16.6.1993 έως την ηµεροµηνία ένταξής τους σε θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ., υπολογίζεται για τη µισθολογική τους εξέλιξη.
(άρθρο 61)

7. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τη διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων και µεταθέσεων ιατρών.
(άρθρα 62 - 63)
8. Ο χρόνος εργασίας του ιατρικού προσωπικού στο
νοσοκοµείο (Ν.Π.Ι.Δ.) «Ερρίκος Ντυνάν», το διάστηµα
που το νοσοκοµείο αυτό βρισκόταν υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία
αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ. και ως τέτοια λαµβάνεται υπόψη
κατά τη διαδικασία του διορισµού και την εξέλιξη του σε
νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ..
(άρθρο 64)
9.α. Καθιερώνονται εφηµερίες µικτού τύπου και για
τις αργίες. Οι ιατροί που βρίσκονται σε εφηµερία µικτού
τύπου υποχρεούνται σε 6ωρη πρωινή εργασία (08.00 –
14.00) και εφηµερία ετοιµότητας στη συνέχεια. Η αµοιβή
καθορίζεται στο 70% της αντίστοιχης ενεργού εφηµερίας.
β. Προβλέπεται ότι καταβάλλεται αποζηµίωση για τις
εφηµερίες που πραγµατοποιούν και στους ειδικευόµενους ιατρούς που είναι αλλοδαποί υπότροφοι.
γ. Εφηµερίες µικτού τύπου και εφηµερίες ετοιµότητας
µπορεί να πραγµατοποιεί και το λοιπό, πλην των ιατρών,
επιστηµονικό προσωπικό των νοσοκοµείων. Η αµοιβή καθορίζεται αντιστοίχως στο 70% και 40% της ενεργού εφηµερίας.
(άρθρο 65)
10.α. Ορίζεται ότι για τους επί θητεία ειδικευµένους
ιατρούς, η προϋπηρεσία στις νησιωτικές, άγονες ή προβληµατικές περιοχές υπολογίζεται στο επταπλό για την
κατάληψη θέσης κλάδου ιατρού Ε.Σ.Υ. ή την πρόσληψη
στο ΠΕΔΥ.
β. Ο χρόνος υπηρεσίας των ειδικευµένων ιατρών του
Ε.Σ.Υ. που διανύθηκε σε ΠΕΔΥ- Κέντρο Υγείας ή σε ΠΕΔΥ Περιφερειακό Ιατρείο ή σε ΠΕΔΥ Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο, ή σε ΠΕΔΥ Ειδικό Περιφερειακό Ιατρείο σε νησιωτικές, ή άγονες και προβληµατικές περιοχές, όπως ορίζονται στο π.δ. 131/1987 και σε σχετικές υπουργικές αποφάσεις, για την υπηρεσία υπαίθρου επί
θητεία, προσµετράται ως χρόνος προϋπηρεσίας για την
επιστηµονική τους εξέλιξη.
γ. Τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 5
του άρθρου 28 του ν. 2646/1998 ώστε ο χαρακτηρισµός ή
ο αποχαρακτηρισµός των Περιφερειακών Ιατρείων και
των Κέντρων Υγείας ως άγονων και προβληµατικών περιοχών και η παροχή οικονοµικών και άλλων κινήτρων
στους ιατρούς που διορίζονται σε αυτά να γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, αντί µε κοινή απόφαση
αυτού και των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.
δ. Οι Ο.Τ.Α. και τα Ν.Π.Δ.Δ. αυτών µπορούν να παρέχουν στον επικουρικό ιατρό και τον ιατρό υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης ή της θητείας του, δωρεάν σίτιση, κατάλληλο κατάλυµα διαµονής ή και χρηµατικά επιδόµατα για την κάλυψη των αναγκών του αυτών.
(άρθρο 66)
11.α. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου.
β. Επεκτείνεται η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 15
του ν. 2920/2001, σχετικά µε το διορισµό σε προσωποπαγείς θέσεις νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας όσων
πάσχουν από ρητά κατονοµαζόµενες σοβαρές ασθένειες και στους ειδικευµένους ιατρούς και οδοντιάτρους µε
κινητική αναπηρία – παραπληγία. Επίσης, στις λοιπές
πλην ιατρών, ειδικότητες που εµπίπτουν στην εν λόγω
διάταξη προστίθενται και οι χηµικοί και οι βιοχηµικοί.
γ. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τις ειδικότητες της

162
στοµατικής και γναθοπροσωπικής χειρουργικής και της
παθολογικής ογκολογίας.
(άρθρα 67 - 69)
12. Τροποποιούνται διατάξεις σχετικά µε τη διάρθρωση της Ιατρικής Υπηρεσίας, το Επιστηµονικό Συµβούλιο
των νοσοκοµείων και τους υπεύθυνους για τον συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας των Κέντρων Υγείας
και των Μονάδων Υγείας.
(άρθρα 70 - 71)
13.α. Επανακαθορίζονται οι αρµοδιότητες και η σύνθεση του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Υπουργείου Υγείας (αρµοδίου για την υπηρεσιακή κατάσταση των Ιατρών Ε.Σ.Υ.) και ορίζεται ότι στον Πρόεδρο, τα µέλη, τον
Εισηγητή και το Γραµµατέα αυτού καταβάλλονται αµοιβή και έξοδα κίνησης, το ύψος των οποίων καθορίζεται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας.
β. Τροποποιούνται επίσης οι διατάξεις σχετικά µε το
Κεντρικό Πειθαρχικό Συµβούλιο ιατρών Ε.Σ.Υ. και προβλέπεται ότι ο υπάλληλος που ορίζεται Γραµµατέας αυτού, για όσο χρόνο έχει την ιδιότητα αυτή, απαλλάσσεται των λοιπών υπηρεσιακών καθηκόντων του και απασχολείται αποκλειστικά στο Συµβούλιο.
(άρθρα 72 73)
14. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την διαδικασία αποσπάσεων, µετατάξεων , µεταθέσεων και µετακινήσεων του νοσηλευτικού , παραϊατρικού και λοιπού προσωπικού (πλην ιατρών Ε.Σ.Υ.) εντός των Φορέων Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (ΦΠΥΥ) ΔΥΠΕ και µεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι µετατάξεις του προσωπικού µιας ΔΥΠΕ
σε ΦΠΥΥ άλλης ΔΥΠΕ γίνονται µε κοινή απόφαση των
Διοικητών, µετά από σύµφωνη γνώµη των αρµόδιων Υπηρεσιακών Συµβουλίων, χωρίς να απαιτείται η έγκριση
της ΠΥΣ που προβλέπει η παρ. 1 του άρθρου 68 του
ν. 4002/2011.
Επίσης προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης, µε
κ.υ.α., υπαλλήλων του νοσοκοµείου Παπαγεωργίου, µετά από αίτησή τους, για χρονικό διάστηµα έως δύο ετών
σε εποπτευόµενα από το Υπουργείο Υγείας Ν.Π.Δ.Δ..
(άρθρο 74)
15.α. Οι διατάξεις του άρθρου 105 του ν. 2071/1992,
αναφορικά µε την επιπρόσθετη ειδική ετήσια άδεια (τουλάχιστον έξι ηµερών) µετ’ αποδοχών, εφαρµόζονται και
στο πάσης φύσεως, πλήρους απασχόλησης, προσωπικό
της Ιατρικής (πλην των ιατρών) και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας , που εργάζεται αποκλειστικά σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και Χειρουργεία των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. ή νοσηλευτικών ιδρυµάτων Ν.Π.Δ.Δ., εποπτευόµενων από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και σε
Τµήµατα ή Ειδικές Μονάδες των εν λόγω νοσοκοµείων
και νοσηλευτικών ιδρυµάτων που καθορίζονται µε Απόφαση του Υπουργού Υγείας.
β. Προστίθενται διατάξεις σχετικά µε τα Διοικητικά
Συµβούλια (ΔΣ) των νοσοκοµείων Ε.Σ.Υ..
(άρθρα 75 76)
16.α. Τροποποιούνται διατάξεις, που αφορούν στον ΕΟΠΥΥ, σχετικά µε το Υπηρεσιακό του Συµβούλιο και το
περιεχόµενο της καθολικής διαδοχής αυτού στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των ενταχθέντων φορέων.
β. Η εργασιακή σχέση των ιατρών – οδοντιάτρων και
φαρµακοποιών, οι οποίοι υπηρετούσαν στα ενταχθέντα
στον ΕΟΠΥΥ ταµεία, µε σχέση εργασίας ιδαχ µερικής απασχόλησης και µεταφέρθηκαν στον εν λόγω Οργανισµό, µετατρέπεται σε σχέση εργασίας ιδαχ πλήρους απασχόλησης, µετά από αίτησή τους και µε απόφαση του
ΔΣ του Οργανισµού, για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών.

γ. Η ισχύς των υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του
υπό ψήφιση νόµου συµβάσεων µεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του ΕΟΠΥΥ, είτε αυτές είναι αρχικές
είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις
31.3.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ και ενταλµατοποιούνται και εκκαθαρίζονται από αυτόν.
Η ισχύς των υφισταµένων µεταξύ οδοντοτεχνιτών και
του ΕΟΠΥΥ συµβάσεων παρατείνονται µέχρι τις
30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του ΕΟΠΥΥ, από τον οποίο εξακολουθεί να διενεργείται η ενταλµατοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατικά,
που θα εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία.
(άρθρο 77)
17. Ρυθµίζονται θέµατα του Εθνικού Κέντρου Άµεσης
Βοήθειας (ΕΚΑΒ). Ειδικότερα:
α. Ορίζεται ότι στους διενεργούµενους διαγωνισµούς
ανάδειξης προµηθευτή υγρών καυσίµων οι νοµοθετηµένες κρατήσεις υπέρ ασφαλιστικών ταµείων επιβαρύνουν
το ΕΚΑΒ, ως αναθέτουσα αρχή.
β. Εξαιρείται, από τα καταργούµενα (βάσει του
ν. 4024/2011) επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, η ειδική αποζηµίωση της παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2256/
1994 που προβλεπόταν για τα πληρώµατα ασθενοφόρων
και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ που εκτελούν
διατεταγµένη υπηρεσία µε ειδικά αεροπορικά µέσα για
την παροχή Α΄ βοηθειών σε ασθενείς. Σε περίπτωση που
η ειδική αυτή αποζηµίωση έχει καταβληθεί στα πληρώµατα ασθενοφόρων και στο νοσηλευτικό προσωπικό και
µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011, δεν αναζητείται ως αχρεωστήτως καταβληθείσα.
γ. Προβλέπεται εξαίρεση από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Δ.9 του ν. 4336/2015 (σχετικά µε τις δαπάνες µετακινουµένων εντός και εκτός επικράτειας): i) των
µετακινήσεων εκτός έδρας του πάσης φύσεως προσωπικού του ΕΚΑΒ, ii) της χορηγούµενης, για το έτος 2016,
αποζηµίωσης για την προµήθεια στολής στους Διασώστες Πληρώµατα Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ (κατά παρέκκλιση των διατάξεων που προβλέπουν την παροχή µόνο
σε είδος) και iii) των παροχών της προβλεπόµενης από
την παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2194/1994 ασφάλισης
του προσωπικού του ΕΚΑΒ και των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων κατά την εκτέλεση διατεταγµένης υπηρεσίας
µε τα µέσα µεταφοράς (ελικόπτερα, αεροπλάνα, αεροσκάφη, ειδικές κινητές µονάδες, ασθενοφόρα, πλωτά
µέσα) επειγόντων περιστατικών.
(άρθρο 78)
18. Προβλέπεται η χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της υπ. αριθµ. οικ.2/
16519/0022/24.2.2012 κ.υ.α. και στο προσωπικό των
προβλεπόµενων σε αυτή κατηγοριών και ειδικοτήτων
που υπηρετεί στο Εθνικό Κέντρο Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ).
(άρθρο 79)
19. Ρυθµίζονται θέµατα του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων (ΕΟΜ) και του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων (ΕΟΦ). Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται
ότι οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του ν. 4124/
2011 (δυνατότητα λειτουργίας συλλογικών οργάνων εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του χώρου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση µε αποζηµίωση κατά µήνα ή ανά συνεδρίαση) εφαρµόζεται
σε όλες τις Επιτροπές και εν γένει συλλογικά όργανα
του ΕΟΦ.
(άρθρα 80 - 81)
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20. Καθιερώνεται η Λίστα Χειρουργείου στα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και του ν.δ. 2592/1953, καθώς και στα πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία και τµήµατα. Με απόφαση του
Υπουργού Υγείας καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης της
Λίστας, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια. (άρθρο 82)
21. Διατηρείται ως δοµή η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας
του Υπουργείου Υγείας αποτελούµενη από δύο (2) Τµήµατα (η εν λόγω Διεύθυνση θα εντασσόταν, από
1.1.2016, ως Τµήµα στη Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων
Υγείας και Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας).
(άρθρο 83)
22.α. Επανακαθορίζονται ο αριθµός και η σύνθεση των
µελών, το αντικείµενο, καθώς και οι αρµοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του άρθρου 1 του ν. 2519/1997, που
αποσκοπεί στην προστασία των δικαιωµάτων των ληπτών υπηρεσιών υγείας.
β. Μετονοµάζονται αντίστοιχα τα Γραφεία Υποστήριξης Πολίτη που έχουν συσταθεί σε κάθε νοσοκοµείο, σε
Γραφεία Προστασίας Δικαιωµάτων Ληπτών Υπηρεσιών
Υγείας, διευρύνεται το αντικείµενό τους και προβλέπεται η στελέχωσή τους.
(άρθρα 84-85)
23. Θεσπίζονται οι Διαµεσολαβητές Υγείας (Δ.Υ.) και
καθιερώνονται οι Συντονιστές Υπηρεσιών Υγείας
(Σ.Υ.Υ.), σε αρωγή των ευπαθών οµάδων του πληθυσµού
κατά την πρόσβασή τους στις δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, καθώς και για την κάλυψη των αναγκών υγείας και
την παροχή υπηρεσιών υγείας σε αυτές αντίστοιχα. Οι
Δ.Υ. και Σ.Υ.Υ. ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας κατά
τα ειδικώς οριζόµενα και µε κοινή απόφαση του ανωτέρω Υπουργού και των κατά περίπτωση συναρµόδιων
ρυθµίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια επιλογής, το έργο κ.λπ. αυτών.
(άρθρο 86)
24. Ορίζεται η έναρξη λειτουργίας του Γενικού Νοσοκοµείου (Γ.Ν.) Θήρας, που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ
του νέου Κεντρικού Κανονισµού Λειτουργίας της Ανώνυµης Εταιρείας Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.). Το
εν λόγω Γ.ν. λειτουργεί ως παράρτηµα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
στην οποία υπάγεται διοικητικά, οικονοµικά, λειτουργικά, οργανωτικά κ.λπ..
Επιπλέον, προβλέπονται σε σχέση µε το ανωτέρω νοσοκοµείο κατά βάση τα εξής:
- Ο τρόπος ένταξης και λειτουργίας του.
- Η συνεργασία του µε την 2η Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και Αιγαίου, καθώς και µε άλλες κλινικές και νοσοκοµεία του
Ε.Σ.Υ. κ.λπ.
- Ο τρόπος στελέχωσής του µε: i) µεταφορά θέσεων
καθηκόντων, προσωπικού όλων των κατηγοριών και κλάδων που υπηρετεί σε Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., ii) δυνατότητα πρόσληψης για έξι (6) µήνες µε δυνατότητα παράτασης για ακόµη έξι (6) στην Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. πάσης φύσεως προσωπικού µε σύµβαση ορισµένου χρόνου ιδιωτικού
δικαίου, για την αντιµετώπιση έκτακτων και εποχιακών
αναγκών του νοσοκοµείου, iii) απόσπαση στην Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε. προσωπικού όλων των κλάδων και κατηγοριών που
υπηρετεί σε νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ. και σε µονάδες των Π.Ε.Δ.Υ. των Δ.Υ.Πε., κατά παρέκκλιση των
κείµενων διατάξεων για τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και iv)
σύσταση στο Γ.ν. Θήρας µε απόφαση του Υπουργού Υγείας θέσεων ειδικευµένου ιατρικού και λοιπού προσωπικού επί συµβάσει, κατ’ αναλογία της διαδικασίας πρόσληψης του αντίστοιχου επικουρικού προσωπικού του

Ε.Σ.Υ. και µε τις ίδιες µισθολογικές αποδοχές.
- Η καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών ή άλλων
πρόσθετων αµοιβών για το σύνολο του προσωπικού του
Γ.ν. Θήρας, βαρύνει τον προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε. και αποζηµιώνεται σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή
µισθολογικό καθεστώς.
- Το αντικείµενο της ασκούµενης εποπτείας και ελέγχου από τον Υπουργό Υγείας. Στο πλαίσιο αυτής συγκροτείται σχετική Επιτροπή Ελέγχου, που λειτουργεί
κατά τα οριζόµενα στο υπό ψήφιση σχέδιο νόµου και
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία περί συλλογικών οργάνων. Επιπλέον, παρέχεται δυνατότητα στον Υπουργό
Υγείας να διατάξει οποτεδήποτε έκτακτο έλεγχο οικονοµικής και διοικητικής διαχείρισης του νοσοκοµείου και
οι δαπάνες ελέγχου βαρύνουν την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
- Οι πόροι του νοσοκοµείου στους οποίους περιλαµβάνεται ετήσια επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισµού για την κάλυψη του µισθολογικού κόστους του τακτικού και επί συµβάσει προσωπικού αυτού (πλην των εφηµεριών, υπερωριών και πρόσθετων αµοιβών), η οποία
παρέχεται ως εισφορά προς την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. Η επιχορήγηση αυτή καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και µπορεί να αναπροσαρµόζεται ανάλογα µε τις
δηµοσιονοµικές συνθήκες.
- Η δυνατότητα αίτησης από την Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε πρόσθετης έκτακτης επιχορήγησης υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
- Η κάλυψη των λειτουργικών δαπανών και των δαπανών εξοπλισµού του νοσοκοµείου από τα πάσης φύσεως
έσοδα αυτού, καθώς και η δυνατότητα χορήγησης προς
τον Ελληνικό Δηµόσιο τυχόν πλεονάσµατος εξ αυτών,
µετά το κλείσιµο της ετήσιας οικονοµικής χρήσης. Μέρος του πλεονάσµατος αυτού δύναται να παραµένει στη
διαχείριση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε για την κάλυψη των αναγκών του Γ.ν. Θήρας ή άλλων δοµών της, µε ειδική αιτιολόγηση.
- Ο τρόπος τιµολόγησης των παρεχόµενων υπηρεσιών
του, καθώς και η δυνατότητα καθιέρωσης διακριτού τιµοκαταλόγου αναλόγως, της σύµβασης που συνάπτει µε ασφαλιστικά Ταµεία του εσωτερικού, του εξωτερικού,
τουριστικά πρακτορεία κ.λπ.. Επιπλέον, η Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.,
όσον αφορά τις υπηρεσίες του νοσοκοµείου, συµβάλλεται υποχρεωτικά µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και όλους τους άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς του Δηµοσίου.
- Η κατάρτιση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του νοσοκοµείου, που εντάσσεται σε αυτόν της
Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε., και τα επιµέρους θέµατα που ρυθµίζονται
µε αυτόν.
(άρθρα 87-94)
25. Παρέχεται δυνατότητα απόσπασης στην Α.Ε.Μ.Υ.
Α.Ε. για τις ανάγκες των υποδοµών της, πάσης φύσεως
προσωπικού από νοσηλευτικά ιδρύµατα του Ε.Σ.Υ., από
µονάδες του Π.Ε.Δ.Υ., από την Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Υγείας και από τις Υγειονοµικές Περιφέρειες, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, για χρονικό διάστηµα έως ένα (1) έτος µε δυνατότητα παράτασης
για ένα (1) επιπλέον.
Παρέχεται άδεια λειτουργίας στα πάσης φύσεως εργαστήρια και µονάδες που βρίσκονται ήδη σε λειτουργία
στις µονάδες της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε.
(άρθρα 95-96)
26. Καταργείται το Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Σαντορίνης
µετά την έναρξη λειτουργίας του Γ.ν. Θήρας. Περαιτέρω,
καθορίζονται σε σχέση µε το καταργούµενο Κ.Υ. κατά
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βάση τα εξής:
- Τυχόν οικονοµικές ή άλλες εκκρεµότητες και απαιτήσεις του µεταβιβάζονται στην 2ης Δ.Υ.Πε. Πειραιώς και
Αιγαίου.
- Το σύνολο του προσωπικού του (µόνιµο και ΙΔΑΧ) µεταφέρεται λειτουργικά και εντάσσεται στην ολοήµερη
λειτουργία του Γ.ν. Θήρας µε την ίδια σχέση εργασίας,
µισθολογικό καθεστώς, κλάδο και κατηγορία. Η µισθοδοσία του εν λόγω προσωπικού βαρύνει και καταβάλλεται
αποκλειστικά από τον προϋπολογισµό της 2ης Δ.Υ.Πε.,
πλην των εφηµεριών και υπερωριών, που βαρύνουν το
προϋπολογισµό της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. και αποζηµιώνονται
σύµφωνα µε το ισχύον σε αυτή µισθολογικό καθεστώς.
- Οι οργανικές θέσεις του πρώην Κ.Υ. δεν καταργούνται αλλά παραµένουν στο οργανόγραµµα της 2ης
Δ.Υ.Πε. και ακολουθούν τις υπηρεσιακές µεταβολές των
λοιπών οργανικών θέσεων αυτής.
(άρθρο 97)
27. Επαναφέρεται ως δυνατότητα η έγκριση για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν τµηµατικά ή εξ ολοκλήρου τις Δ.Υ.Πε. τα επόµενα
έτη του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής, µε απόφαση του Διοικητή αυτών κατ’ εξουσιοδότηση του Υπουργού Υγείας.
Νοµιµοποιούνται δαπάνες των Δ.Υ.Πε. που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1 έως και 31.1.2015 κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης της κείµενης περί προµηθειών νοµοθεσίας, καθώς και των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και δηµοσιονοµικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχουν αντίστοιχες πιστώσεις
τους προϋπολογισµούς τους.
(άρθρο 98)
28. Αναστέλλεται εκ νέου έως τις 31.12.2016 (από
30.12.2015 που ισχύει σήµερα), η ισχύς των διατάξεων
που αφορούν στην εφαρµογή των νέων γεωγραφικών
και διοικητικών ορίων των Υγειονοµικών Περιφερειών
της χώρας, καθώς και στη µετονοµασία τους.
Μετατίθεται από 1.1.2017 η ισχύς της διάταξης που αφορά στον προσδιορισµό της έδρας κάθε Δ.Υ.Πε. και απαλείφεται ο ασκούµενος έλεγχος και εποπτεία επ’ αυτών από τον Υπουργό Υγείας.
(άρθρο 99)
29. Νοµιµοποιούνται συµβάσεις έργου ενδεκάµηνης
διάρκειας που είχαν συναφθεί µεταξύ του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο.) και ιατρών και νοσηλευτών για την στελέχωση των Μονάδων
Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) και άλλων τµηµάτων και
µονάδων των νοσοκοµείων, χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006.
(άρθρο 100)
30. Μετατίθεται εκ νέου κατά ένα έτος για τη 1.1.2017
(από 1.1.2016 που ισχύει σήµερα), η ισχύς των διατάξεων για την εφαρµογή του συστήµατος προµηθειών που
προβλέπεται στο ν. 3918/2011 στον τοµέα της δηµόσιας
υγείας.
(άρθρο 101)
31. Συµπληρώνονται διατάξεις του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994 σχετικά µε την αναγνώριση εµπειρίας στο
αντικείµενο της θέσης, για τον διορισµό ως τακτικό προσωπικό ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δηµόσιο.
(άρθρο 102)
32. Παρατείνεται εκ νέου έως τις 30.6.2016 (από
31.12.2015 που ισχύει σήµερα) η, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης περί προµηθειών φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, δυνατότητα εφοδιασµού των
Δ.Υ.Πε. από τους προµηθευτές των νοσοκοµείων εποπτείας τους, µε επέκταση των αντίστοιχων συµβάσεων
και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
Εξαιρούνται από τις διατάξεις περί επιστροφής ποσών

(rebate) που οφείλουν οι συµβεβληµένοι µε τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιώτες πάροχοι υπηρεσιών υγείας, οι πάσης
φύσεως µη κερδοσκοπικοί φορείς προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και το ειδικό νοσήλειο – τροφείο για άτοµα µε
αναπηρία, που διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόµενης
Διαβίωσης.
Παρατείνεται µέχρι και τις 30.6.2016 (έληξε
30.6.2014), ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οικονοµικού έτους 2012.
(άρθρο 103)

Επί του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
1.α. Χορηγείται, στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.»
(Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε.), ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
β. Κατά το προαναφερόµενο διάστηµα, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου, που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
γ. Παύει να ισχύει ο χρονικός περιορισµός (έξι µήνες
από την εκταµίευση της επιχορήγησης), για τη θέση σε
ειδική εκκαθάριση (άρθρο 14Α του ν. 3429/2005) των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε. που έχουν λάβει
κρατική επιχορήγηση για την καταβολή δεδουλευµένων
στους εργαζόµενους αυτών.
(άρθρο 105)
2. Χορηγείται επίσης στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Ε.Π.Ε.»
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
(άρθρο 106)
3. Ορίζεται ρητά ότι, η εποπτεία της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «Ελληνική Αεροπορική Βιοµηχανία Α.Ε.» (ΕΑΒ ΑΕ), ασκείται αποκλειστικά από τον αρµόδιο για την αµυντική βιοµηχανία Υπουργό Εθνικής Άµυνας.
(άρθρο 107)

Επί του Υπουργείου Εξωτερικών
Νοµιµοποιούνται και δύνανται να εκκαθαριστούν, κατά
παρέκκλιση των δηµοσιολογιστικών διατάξεων, δαπάνες
του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2013 έως και τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
τρέχοντος ή και του επόµενου έτους του Υπουργείου Εξωτερικών.
(άρθρο 108)

Επί του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας
1. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις περιβαλλοντικής αδειοδότησης σταθµών ΑΠΕ από βιοµάζα, οι οποίοι
εγκαθίστανται σε γη υψηλής παραγωγικότητας.
(άρθρο 109)
2. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την έκδοση των αδειών λειτουργίας των µονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, παρατείνεται για δύο ακόµα έτη, έως
την 31.12.2017, η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας
Λειτουργίας των οριζοµένων µονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ Α.Ε.
(άρθρο 110)
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3. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα κατανοµής και απόδοσης των εσόδων που προέρχονται από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων θερµοκηπίου για την περίοδο 2016 – 2020. Ειδικότερα:
- Παρέχεται η εξουσιοδότηση για τη διάθεση ποσοστού τουλάχιστον 60% υπέρ του Ειδικού Λογαριασµού
του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 µέσω της ΛΑΓΗΕ Α.Ε.,
όπως ισχύει, από το οποίο ποσοστό έως 10% των εσόδων θα καλύπτει τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τοµέων και υποτοµέων που εκτίθενται σε σηµαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα. Το υπόλοιπο ποσοστό
διατίθεται σε φορέα, εποπτευόµενο από το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την πραγµατοποίηση
έργων για την εξυπηρέτηση των οριζόµενων σκοπών
(έργα εξοικονόµησης ενέργειας, αντιπυρικά, µείωσης
εκποµπών αερίων θερµοκηπίου, προστασίας περιβάλλοντος κ.λπ.).
(άρθρο 111)
4. Παρατείνονται, από τη λήξη τους, µέχρι και την
31.12.2016, οι υφιστάµενες συµβάσεις Ι.Δ.Ο.Χ. και µίσθωσης έργου των εργαζοµένων σε καταργούµενους
και συγχωνευόµενους Φορείς Διαχείρισης Προστατευόµενων Περιοχών η λειτουργία των οποίων έχει παραταθεί µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία (άρθρο 36 του
ν. 4342/2015), για την εξασφάλιση της δυνατότητας υλοποίησης των συγχρηµατοδοτούµενων Πράξεων της τρέχουσας προγραµµατικής περιόδου του ΕΣΠΑ 2007 –
2013 και ορίζεται ότι, οι ανωτέρω συµβάσεις σε καµία
περίπτωση δεν µετατρέπονται σε αορίστου χρόνου.
(άρθρο 112)
5. Αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016 η εφαρµογή της
σχετικής ρύθµισης (άρθρο 43 ν. 4042/2012), για την επιβάρυνση από 1.1.2014 µε το ειδικό τέλος ταφής (35 ευρώ ανά τόνο διατεθέντων αποβλήτων) των Οργανισµών
και Επιχειρήσεων που διαθέτουν Χώρο Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων.
(άρθρο 113)
6. Παρατείνεται κατά τρία (3) έτη, η ισχύς των οικοδοµικών αδειών που λήγουν από 1.3.2016 έως και
31.12.2017.
(άρθρο 114)

Επί λοιπών διατάξεων
1. Παρατείνεται έως την 31.3.2016 η προθεσµία:
- σύνταξης και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της πρώτης χρήσης της Ε.Ρ.Τ Α.Ε., περιόδου
10.10.2013 έως 31.12.2014, και
- υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το ίδιο διάστηµα.
(άρθρο 115)
2. Μετατίθεται εκ νέου κατά έξι (6) µήνες, δηλαδή σε
από 2.7.2016 αντί από 2.1.2016 που ισχύει σήµερα, η εφαρµογή της διαδικασίας για την απευθείας τιµολόγηση
των διαφηµιζόµενων από τα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
(ΜΜΕ). Εποµένως, για το προαναφερθέν χρονικό διάστηµα ισχύει η υφιστάµενη διαδικασία για την τιµολόγηση των διαφηµιζόµενων βάσει τιµοκαταλόγου που υποβάλλεται στην οικεία Δ.Ο.Υ. από τα ΜΜΕ, καθώς και η
δυνατότητα τιµολόγησης στις διαφηµιστικές εταιρείες
που µεσολαβούν.
(άρθρο 116)
3. Παρατείνεται εκ νέου µέχρι τις 31.1.2016 (έληξε
31.10.2015), η προθεσµία για την υποβολή δήλωσης από
τους νοµίµως λειτουργούντες ραδιοφωνικούς σταθµούς
στην Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (Ε.Ε.Τ.Τ.), αναφορικά µε τα οριζόµενα στην παρ.2
του άρθρου 61 του ν. 4313/2014 στοιχεία για τα κεραιοσυστήµατά τους.
(άρθρο 117)

4. Καταργείται το Γραφείο Διεθνών και Κοινοτικών
Θεµάτων που υφίσταται στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και η θέση του Προϊσταµένου του γραφείου
αυτού, κλπ.
(άρθρο 118)
5. Καθορίζεται η διαδικασία εκλογής των µελών της
Επιτροπής Εγχώριας Περιουσίας των νήσων Κυθήρων
και Αντικυθήρων, λόγω της συγχώνευσης της ανωτέρω
Κοινότητας µε το Δήµο Κυθήρων (ν. 3852/2010).
(άρθρο 119)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ετήσια δαπάνη από τη χρηµατοδότηση της σύστασης και λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας» στους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής κ.υ.α.
(άρθρο 7)
2. Ετήσια δαπάνη, από την:
α. αναγνώριση και των οριζόµενων προϋπηρεσιών για
την εξέλιξη ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,
(άρθρο 60 παρ.3)
β. σύσταση θέσεων, στα νοσοκοµεία, που είχαν µετατεθεί πριν το ν. 4316/2014 ειδικευµένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ.
που είχαν προηγούµενη υπηρεσία σε νοσοκοµεία άγονων Α΄ περιοχών, καθώς και από την πρόβλεψη ότι, οι εν
λόγω ιατροί που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του ν. 3754/2009, κατείχαν θέση βαθµού Δ/ντή καθίστανται ΣυντονιστέςΔιευθυντές,
(άρθρο 60 παρ.4)
γ. µείωση των ετών συνολικής υπηρεσίας των ιατρών
και οδοντιάτρων του ΠΕΔΥ για την κατάταξη τους στους
βαθµούς Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., καθώς
και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για τη µισθολογική
τους εξέλιξη,
(άρθρο 61)
δ. αναγνώριση ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ.
του χρόνου εργασίας του ιατρικού προσωπικού που διανύθηκε στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» το διάστηµα
που το νοσοκοµείο βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται από το Υπουργείο Υγείας στο ποσό των 10.000 ευρώ περίπου,
(άρθρο 64)
ε. διεύρυνση των δικαιούχων (ιατρικού και επιστηµονικού προσωπικού) που µπορούν λόγω σοβαρών ασθενειών να διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας,
(άρθρο 68)
στ. καταβολή αµοιβής στους συµµετέχοντες στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Υγείας για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών Ε.Σ.Υ.,
(άρθρο 72 παρ.1)
ζ. διατήρηση δοµής ως Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας, η οποία αντιστοιχεί στα επιδόµατα των θέσεων
ευθύνης για έναν (1) Διευθυντή και έναν (1) Τµηµατάρχη. Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ύψος των 8.200 ευρώ περίπου.
(άρθρο 83)
3. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη, η οποία προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας σε 5 εκ. ευρώ περίπου, για την επιχορήγηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προκειµένου να καλυφθεί το µισθολογικό κόστος του Γ.ν. Θήρας
(συµπεριλαµβάνεται και το προσωπικό του Κ.Υ. Σαντορίνης που µεταφέρεται στο ανωτέρω νοσοκοµείο). Η εν
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λόγω δαπάνη αντιρροπείται σε επίπεδο προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης κατά το ύψος του µισθολογικού και λειτουργικού κόστους του Κ.Υ. Σαντορίνης, το οποίο καταργείται.
(άρθρα 91 και 97)
4. Δαπάνη από την:
α. δηµιουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήµατος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων – Δηµοτολογίων
(άρθρο 23),
β. κάλυψη πρόσθετου κόστους που ενδεχοµένως προκύπτει από τον επανακαθορισµό του πλαισίου όσον αφορά στα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, η
οποία εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αµοιβή Υπευθύνων, αύξηση αριθµού εκπαιδευτικών κ.λπ.)
(άρθρο 40),
γ. σύναψη συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών
µέσων ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέχρι την ολοκλήρωση του µειοδοτικού
διαγωνισµού
(άρθρα 54 και 55),
δ. θέσπιση των Διαµεσολαβητών Υγείας το ύψος της
οποίας δεν προσδιορίστηκε από τον Υπουργείο Υγείας
(άρθρο 86),
ε. νοµιµοποίηση κατά παρέκκλιση πραγµατοποιηθεισών δαπανών των Δ.Υ.Πε., κατά το χρονικό διάστηµα από 1.1 έως 31.1.2015. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν
προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας (άρθρο 98),
στ. νοµιµοποίηση και εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκαν από
1.1.2013 έως και τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 108)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από την:
α. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής για
την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης,
.
(άρθρο 10),
β. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του Συντονιστικού Συµβουλίου Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των
θεµατικών Οµάδων Εργασίας που συστήνονται,
(άρθρο 39),
γ. σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την τακτοποίηση υπαλλήλων, πρώην δηµοτικών αστυνοµικών σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
(άρθρο 31),
δ. σύσταση θέσεων προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτού µε άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου,
(άρθρο 32),
ε. αναγνώριση τυχόν πλεονάζοντος χρόνου για τη µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων ,
(άρθρο 38),
στ. δυνατότητα προκήρυξης θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο βαθµό Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή,
(άρθρο 58 παρ.1)
ζ. µη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών στην έκδοση της κανονιστικής διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού Περιφερειακών Ιατρείων και λοιπών µονάδων υγείας του ΠΕΔΥ ως άγονων και προβληµατικών περιοχών
και την παροχή οικονοµικών και άλλων κινήτρων στους
ιατρούς αυτών. Η δαπάνη από την εν λόγω διάταξη εκτιµάται από το Υπουργείο Υγείας στο ποσό του 1,5 εκ. ευρώ,
(άρθρο 66 παρ.5),
η. δυνατότητα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. να αιτηθεί πρόσθετη
έκτακτη επιχορήγηση.
(άρθρο 91)

6. Απώλεια εσόδων, από την:
α. επιστροφή εγγυητικών επιστολών, που έχουν καταθέσει οι αγρότες – εργοδότες για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών
(άρθρο 35),
β. αναστολή, µέχρι 31.12.2016, εφαρµογής της ρύθµισης για την επιβολή από 1.1.2014, του ειδικού τέλους
ταφής (35 ευρώ ανά τόνο διατεθέντων αποβλήτων),
στους Οργανισµούς και Επιχειρήσεις που διαθέτουν Χώρο Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων.
(άρθρο 113)
7. Εφάπαξ απώλεια δηµοσίων εσόδων από:
α. τη µη επιστροφή µισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών, η οποία εκτιµάται στο ποσό των 61.000 ευρώ περίπου,
(άρθρο 45),
β. τη µη αναζήτηση (ως αχρεωστήτως καταβληθέντων) των ποσών της ειδικής αποζηµίωσης που προβλεπόταν για τα πληρώµατα και το νοσηλευτικό προσωπικό
του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση υπηρεσίας µε αεροπορικά
µέσα που χορηγήθηκε µετά την έναρξη ισχύος του
ν. 4024/2011.
(άρθρο 78 παρ.2)
8. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την:
α. επιβολή πρόσθετων κυρώσεων σε Δήµους, Περιφέρειες και λοιπούς φορείς, σε περίπτωση παράβασης υποχρεώσεων τους έναντι των ωφελουµένων ανέργων προγραµµάτων κοινωφελούς εργασίας στο χώρο απασχόλησης τους (άρθρο 1. παρ. 11),
β. δυνατότητα διάθεσης προς το Ελληνικό Δηµόσιο
τυχόν πλεονάσµατος από τα πάσης φύσεως έσοδα του
Γ.ν. Θήρας.
(άρθρο 91)
9. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 31.200 ευρώ
περίπου, από την κατάργηση της θέσης του Προϊσταµένου του Γραφείου Διεθνών και Κοινοτικών Θεµάτων, της
Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης.
(άρθρο 118)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. (επιχορηγούµενα
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης)
1. Ετήσια δαπάνη από την:
α. καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις οριζόµενες κατηγορίες υπαλλήλων
του Δηµοσίου των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ.
τα οποία έχουν ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και
διάθεση στερεών αποβλήτων. (άρθρο 36) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός δικαιούχων κ.λπ.),
β. δυνατότητα παροχής, στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, δωρεάν σίτισης, καταλυµάτων και χρηµατικών επιδοµάτων.
(άρθρο 66 παρ.6)
2. Νοµιµοποίηση δαπάνης από την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις οριζόµενες κατηγορίες υπαλλήλων που πραγµατοποιήθηκε
πριν την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 36)

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων κατά περίπτωση
(Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την καταβολή πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό, που απασχολείται
στους εν λόγω φορείς µε συµβάσεις µειωµένου χρόνου,
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λόγω της αύξησης του ωραρίου εργασίας αυτών ως του
ανώτατου ορίου πλήρης απασχόλησης.
(άρθρο 14)
2. Δαπάνη από την παράταση µέχρι 31.12.2016 του
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ.
(άρθρο 33)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την:
α. εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων και διορισµών προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 13 (στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α., νησιωτικούς
δήµους κ.λπ.),
β. πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη
των αναγκών τους, λόγω µείωσης του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας (από 40 σε 30) του προσωπικού των
κλάδων Βρεφονηπιοκόµων και συναφών κλάδων,
(άρθρο 14),
γ. τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων στους Δήµους,
για την τακτοποίηση προσωπικού ΑµεΑ που υπηρετεί σε
ν.π.ι.δ. Δήµων, τα οποία λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση,
(άρθρο 16 παρ.1),
δ. δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού των ανωνύµων εταιρειών των Ο.Τ.Α. που λύονται, στον αντίστοιχο
Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..
(άρθρο 16 παρ. 2)
4. Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη του ΕΣΔΝΑ, από την
κάλυψη του κόστους κατασκευής και λειτουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών.
(άρθρο 20 παρ. 3),
5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από:
α. την παύση διώξεων και καταλογισµών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.3,
β. την παράταση της προθεσµίας για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων των δικαιούχων δηµοτικών οικοπέδων (άρθρο 18),
γ. τη θέσπιση κοινωνικών τιµολογίων και τη χορήγηση
απαλλαγής από δηµοτικά τέλη κ.λπ., για τις µνηµονευόµενες κατηγορίες δικαιούχων,
(άρθρο 19),
δ. την παρακράτηση από τους ΚΑΠ ποσού, για την
πληρωµή του προστίµου που επιβάλλεται από τα όργανα
της Ε.Ε. για πράξεις ή παραλήψεις των Ο.Τ.Α..
(άρθρο 22)

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ.. επιχορηγούµενο από τον κρατικό προϋπολογισµό - φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στους
ωφελουµένους ανέργους Προγραµµάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα σε περίπτωση απασχόλησης τους σε βραδινή εργασία.
(άρθρο 1 παρ.9)
V. Επί των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη ποσού 2.000.000 ευρώ περίπου, από την παράταση για εννέα (9) µήνες της θητείας του επικουρικού
προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας.
(άρθρο 8)
VI. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη, η οποία προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, σε 100 εκ. ευρώ περίπου, από τη διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων νο-

σηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις
δηµόσιες δοµές υγείας.
(άρθρο 56)
2. Ετήσια δαπάνη λόγω της µετατροπής από µερικής
σε πλήρους απασχόλησης της εργασιακής σχέσης των
ιατρών, οδοντιάτρων και φαρµακοποιών του ΕΟΠΥΥ.
(άρθρο 77 παρ.3)
3. Απώλεια εσόδων λόγω της εξαίρεσης από τις διατάξεις περί επιστροφής ποσών (rebate), των πάσης φύσεως µη κερδοσκοπικών φορέων προνοιακού χαρακτήρα, καθώς και του ειδικού νοσηλείου των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης για τα άτοµα µε αναπηρία. Το
ύψος της απώλειας αυτής δεν προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας.
(άρθρο 103 παρ.2)

VII. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη, από τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στο προσωπικό
που υπηρετεί στο ΕΚΕΑ, το ύψος της οποίας εκτιµάται
από το Υπουργείο Υγείας στο ποσό των 20.000 ευρώ περίπου.
(άρθρο 79)
VIΙI. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη, από:
α. την επαναχορήγηση της ειδικής αποζηµίωσης που
προβλεπόταν για τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το
νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση υπηρεσίας µε αεροπορικά µέσα
(άρθρο 78 παρ.2),
β. τις θεσπιζόµενες εξαιρέσεις για το προσωπικό του
ΕΚΑΒ από τις διατάξεις που ισχύουν γενικώς για τους
µετακινούµενους, κατ’ εντολή του Δηµοσίου και τις µη
µισθολογικές παροχές αυτών
(άρθρο 78 παρ.4-6).
Η ετήσια δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες εκτιµάται από
το Υπουργείο Υγείας στο συνολικό ποσό των 4,2 εκ. ευρώ.

ΙΧ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση.
1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν περαιτέρω επιχορήγηση από το Ελληνικό Δηµόσιο των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., για την καταβολή αποδοχών ή
αποζηµιώσεων στους εργαζόµενους, λόγω της κατάργησης του χρονικού περιορισµού για τη θέση αυτών σε ειδική εκκαθάριση.
(άρθρο 105)
2. Απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισµού
και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη χορήγηση, χωρίς παρακράτηση, φορολογικής και ασφαλιστικής
ενηµερότητας στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., για το οριζόµενο
χρονικό διάστηµα.
(άρθρο 105)
3. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη χορήγηση,
χωρίς παρακράτηση, φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας στη Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου
Ε.Π.Ε., για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα. (άρθρο 106)
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X. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ν.Π.Δ.Δ. φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

XIV. Επί του προϋπολογισµού της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (µη επιχορηγούµενο νοµικό πρόσωπο-φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

1. Δαπάνη από την καταβολή αποζηµιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζηµιώσεων στα µέλη
της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και την κάλυψη των
δαπανών λειτουργίας αυτής και του Ε.Α.Π. Αντίστοιχα επέρχεται εξοικονόµηση δαπάνης του Κρατικού Προϋπολογισµού, από τη µη καταβολή, εφεξής, των προαναφερόµενων αποζηµιώσεων και λοιπών αµοιβών στα ανωτέρω µέλη.
(άρθρο 47)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την:
α. υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων του ΕΑΠ
στο πλαίσιο της αποστολής του (οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης, συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής κ.λπ.)
β. πρόσληψη µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΣΕΠ) και µε συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών
αυτού.
(άρθρο 47)
- Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τα έσοδα
του ΕΑΠ από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι σπουδαστές αυτού.

Ετήσια δαπάνη ποσού 50.000 ευρώ περίπου, από την
αντιµετώπιση των δαπανών συλλογής των στοιχείων όλων των κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα.
(άρθρο 6)

XΙ. Επί του προϋπολογισµού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (δηµόσια επιχείρηση επιχορηγούµενη από τον Kρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη από την καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών και άλλων πρόσθετων αµοιβών στο σύνολο του
προσωπικού του Γ.ν. Θήρας.
(άρθρο 89 παρ.8)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την κάλυψη των σχετικών
εξόδων σε περίπτωση που διαταχθεί οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος στο Γ.ν. Θήρας. (άρθρο 90 παρ.2)
3. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την δυνατότητα
παρακράτησης τυχόν πλεονάσµατος από τα πάσης φύσεως έσοδα του Γ.ν. Θήρας.
(άρθρο 91)

XΙI. Επί του προϋπολογισµού του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. (επιχορηγούµενο από τον Kρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη από τη νοµιµοποίηση συµβάσεων έργου ενδεκάµηνης διάρκειας, που συνήφθησαν χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006. Το ύψος
της δαπάνης αυτής δεν προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας.
(άρθρο 100)

XV. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Φαρµάκων (ΕΟΦ, Ν.Π.Ι.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη, από τη λειτουργία των συλλογικών
του οργάνων εκτός του κανονικού ωραρίου και την καταβολή αµοιβής στα µέλη τους.
(άρθρο 81 παρ.2)

XVI. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(Ν.Π.Δ.Δ. Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων για τα έτη 2016 – 2020, από τη µη απόδοση στο ανωτέρω Ταµείο εσόδων από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου, λόγω περιέλευσης ποσοστού 60% αυτών
στον Ειδικό Λογαριασµό του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011.
(άρθρο 111)
Γ. Όπου δεν αναφέρονται ποσοτικοποιηµένες δηµοσιονοµικές επιπτώσεις δεν απεστάλησαν τα σχετικά
στοιχεία από τις αρµόδιες ΓΔΟΥ.
Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

το σχέδιο νόµου «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
XΙIΙ. Επί των προϋπολογισµών των δοµών που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης ή προγράµµατα
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούµενα από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – κατά βάση εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια µείωση εσόδων και αντίστοιχη δαπάνη για την
κάλυψη του ποσοστού συµµετοχής των περιθαλπόµενων σε αυτά, το οποίο καταργείται. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας.
(άρθρο 57)

1. Ετήσια δαπάνη από τη χρηµατοδότηση της σύστασης και λειτουργίας των «Κέντρων Κοινότητας» στους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν µπορεί να προσδιορισθεί διότι εξαρτάται από την έκδοση της
σχετικής κ.υ.α..
(άρθρο 7)
2. Ετήσια δαπάνη, από την:
α. αναγνώριση και των οριζόµενων προϋπηρεσιών για
την εξέλιξη ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ.,
(άρθρο 60 παρ.3)
β. σύσταση θέσεων, στα νοσοκοµεία, που είχαν µετατεθεί πριν το ν. 4316/2014 ειδικευµένοι ιατροί του Ε.Σ.Υ.
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που είχαν προηγούµενη υπηρεσία σε νοσοκοµεία άγονων Α΄ περιοχών, καθώς και από την πρόβλεψη ότι, οι εν
λόγω ιατροί που, κατά την έναρξη ισχύος των διατάξεων
του ν. 3754/2009, κατείχαν θέση βαθµού Διευθυντή καθίστανται Συντονιστές Διευθυντές,
(άρθρο 60 παρ.4)
γ. µείωση των ετών συνολικής υπηρεσίας των ιατρών
και οδοντιάτρων του ΠΕΔΥ για την κατάταξη τους στους
βαθµούς Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή του Ε.Σ.Υ., καθώς
και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους σε οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης για τη µισθολογική
τους εξέλιξη,
(άρθρο 61)
δ. αναγνώριση ως προϋπηρεσία αντίστοιχη του Ε.Σ.Υ.
του χρόνου εργασίας του ιατρικού προσωπικού που διανύθηκε στο νοσοκοµείο «Ερρίκος Ντυνάν» το διάστηµα
που το νοσοκοµείο βρισκόταν υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Η δαπάνη αυτή εκτιµάται από το Υπουργείο Υγείας στο ποσό των 10.000 ευρώ περίπου,
(άρθρο 64)
ε. διεύρυνση των δικαιούχων (ιατρικού και επιστηµονικού προσωπικού) που µπορούν λόγω σοβαρών ασθενειών να διορίζονται σε προσωποπαγείς θέσεις νοσοκοµείων και Κέντρων Υγείας,
(άρθρο 68)
στ. καταβολή αµοιβής στους συµµετέχοντες στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο του Υπουργείου Υγείας για την υπηρεσιακή κατάσταση των ιατρών Ε.Σ.Υ.,
(άρθρο 72 παρ.1)
ζ. διατήρηση δοµής ως Διεύθυνσης στο Υπουργείο Υγείας, η οποία αντιστοιχεί στα επιδόµατα των θέσεων
ευθύνης για έναν (1) Διευθυντή και έναν (1) Τµηµατάρχη. Η εν λόγω δαπάνη εκτιµάται στο ύψος των 8.200 ευρώ περίπου.
(άρθρο 83)
3. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη, η οποία προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας σε 5 εκ. ευρώ περίπου, για την επιχορήγηση της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. προκειµένου να καλυφθεί το µισθολογικό κόστος του Γ.ν. Θήρας
(συµπεριλαµβάνεται και το προσωπικό του Κ.Υ. Σαντορίνης που µεταφέρεται στο ανωτέρω νοσοκοµείο). Η εν
λόγω δαπάνη αντιρροπείται σε επίπεδο προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης κατά το ύψος του µισθολογικού και λειτουργικού κόστους του Κ.Υ. Σαντορίνης, το οποίο καταργείται.
(άρθρα 91 και 97)
4. Δαπάνη από την:
α. δηµιουργία και συντήρηση Πληροφοριακού Συστήµατος Διασύνδεσης Ληξιαρχείων – Δηµοτολογίων,
(άρθρο 23)
β. κάλυψη πρόσθετου κόστους που ενδεχοµένως προκύπτει από τον επανακαθορισµό του πλαισίου όσον αφορά στα προγράµµατα αντισταθµιστικής εκπαίδευσης, η
οποία εξαρτάται από πραγµατικά περιστατικά (αµοιβή Υπευθύνων, αύξηση αριθµού εκπαιδευτικών κ.λπ.),
(άρθρο 40)
γ. σύναψη συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών
µέσων ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µέχρι την ολοκλήρωση του µειοδοτικού
διαγωνισµού,
(άρθρα 54 και 55)
δ. θέσπιση των Διαµεσολαβητών Υγείας το ύψος της
οποίας δεν προσδιορίστηκε από τον Υπουργείο Υγείας,
(άρθρο 86)
ε. νοµιµοποίηση κατά παρέκκλιση πραγµατοποιηθέντων δαπανών των Δ.Υ.Πε., κατά το χρονικό διάστηµα α-

πό 1.1 έως 31.1.2015. Το ύψος της δαπάνης αυτής δεν
προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας, (άρθρο 98)
στ. νοµιµοποίηση και εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκαν από
1.1.2013 έως και τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 108)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη από την:
α. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη της Επιτροπής για
την αναθεώρηση του θεσµικού πλαισίου λειτουργίας της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από την έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης,
(άρθρο 10)
β. καταβολή αποζηµίωσης στα µέλη του Συντονιστικού
Συµβουλίου Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των θεµατικών Οµάδων Εργασίας που συστήνονται, (άρθρο 39)
γ. σύσταση προσωποπαγών θέσεων για την τακτοποίηση υπαλλήλων, πρώην δηµοτικών αστυνοµικών σε προσωποπαγείς θέσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
(άρθρο 31)
δ. σύσταση θέσεων προσωπικού στο Εθνικό Τυπογραφείο, στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτού µε άλλες εκτυπωτικές µονάδες του Δηµοσίου,
(άρθρο 32)
ε. αναγνώριση τυχόν πλεονάζοντος χρόνου για τη µισθολογική και βαθµολογική κατάταξη Συντονιστών Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
(άρθρο 38)
στ. δυνατότητα προκήρυξης θέσεων ειδικευµένων ιατρών Ε.Σ.Υ. στο βαθµό Επιµελητή Α΄ και Διευθυντή,
(άρθρο 58 παρ.1)
ζ. µη σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών στην έκδοση της κανονιστικής διοικητικής πράξης χαρακτηρισµού
Περιφερειακών Ιατρείων και λοιπών µονάδων υγείας του
ΠΕΔΥ ως άγονων και προβληµατικών περιοχών και την
παροχή οικονοµικών και άλλων κινήτρων στους ιατρούς
αυτών. Η δαπάνη από την εν λόγω διάταξη εκτιµάται από
το Υπουργείο Υγείας στο ποσό του 1,5 εκ. ευρώ,
(άρθρο 66 παρ.5)
η. δυνατότητα της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. να αιτηθεί πρόσθετη
έκτακτη επιχορήγηση.
(άρθρο 91)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού.
6. Απώλεια εσόδων, από την:
α. επιστροφή εγγυητικών επιστολών, που έχουν καταθέσει οι αγρότες – εργοδότες για την απασχόληση υπηκόων τρίτων χωρών,
(άρθρο 35)
β. αναστολή, µέχρι 31.12.2016, εφαρµογής της ρύθµισης για την επιβολή από 1.1.2014, του ειδικού τέλους
ταφής (35 ευρώ ανά τόνο διατεθέντων αποβλήτων),
στους Οργανισµούς και Επιχειρήσεις που διαθέτουν Χώρο Υγειονοµικής Ταφής (ΧΥΤ) των αποβλήτων.
(άρθρο 113)
7. Εφάπαξ απώλεια δηµοσίων εσόδων από:
α. τη µη επιστροφή µισθών επαναπροσληφθέντων εκπαιδευτικών, η οποία εκτιµάται στο ποσό των 61.000 ευρώ περίπου,
(άρθρο 45)
β. τη µη αναζήτηση (ως αχρεωστήτως καταβληθέντων)
των ποσών της ειδικής αποζηµίωσης που προβλεπόταν
για τα πληρώµατα και το νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση υπηρεσίας µε αεροπορικά µέσα
που χορηγήθηκε µετά την έναρξη ισχύος του ν. 4024/
2011.
(άρθρο 78 παρ.2)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρώνονται από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού.
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ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. (επιχορηγούµενα
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης)
2. Ετήσια δαπάνη από την:
α. καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις οριζόµενες κατηγορίες υπαλλήλων
του Δηµοσίου των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού και Ν.Π.Δ.Δ.
τα οποία έχουν ως σκοπό την εν γένει αξιοποίηση και
διάθεση στερεών αποβλήτων. (άρθρο 36) Η εν λόγω δαπάνη εξαρτάται από πραγµατικά γεγονότα (αριθµός δικαιούχων κ.λπ.),
β. δυνατότητα παροχής, στους ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου της περιοχής τους, δωρεάν σίτισης, καταλυµάτων και χρηµατικών επιδοµάτων.
(άρθρο 66 παρ.6)
2. Νοµιµοποίηση δαπάνης από την καταβολή του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στις οριζόµενες κατηγορίες υπαλλήλων που πραγµατοποιήθηκε
πριν την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 36)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των Ν.Π.Δ.Δ. αυτών.

ΙΙΙ. Επί των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των νοµικών τους προσώπων κατά περίπτωση
(Ν.Π.Δ.Δ., επιχορηγούµενα από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη από την καταβολή πρόσθετων αποδοχών στο προσωπικό, που απασχολείται
στους εν λόγω φορείς µε συµβάσεις µειωµένου χρόνου,
λόγω της αύξησης του ωραρίου εργασίας αυτών ως του
ανώτατου ορίου πλήρης απασχόλησης.
(άρθρο 14)
2. Δαπάνη από την παράταση µέχρι 31.12.2016 του
προγράµµατος ΘΗΣΕΑΣ.
(άρθρο 33)
3. Ενδεχόµενη δαπάνη από την:
α. εξαίρεση από την αναστολή προσλήψεων και διορισµών προσωπικού σύµφωνα µε το άρθρο 13 (στις υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Ο.Τ.Α., νησιωτικούς
δήµους κ.λπ.),
β. πρόσληψη επιπλέον προσωπικού για την κάλυψη
των αναγκών τους, λόγω µείωσης του εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας (από 40 σε 30) του προσωπικού των
κλάδων Βρεφονηπιοκόµων και συναφών κλάδων,
(άρθρο 14)
γ. τη σύσταση προσωποπαγών θέσεων στους Δήµους,
για την τακτοποίηση προσωπικού ΑµεΑ που υπηρετεί σε
Ν.Π.Ι.Δ. Δήµων, τα οποία λύονται ή τίθενται σε εκκαθάριση,
(άρθρο 16 παρ.1)
δ. δυνατότητα µεταφοράς προσωπικού των ανωνύµων
εταιρειών των Ο.Τ.Α. που λύονται, στον αντίστοιχο
Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ..
(άρθρο 16 παρ. 2)
4. Ενδεχόµενη πρόσθετη δαπάνη του ΕΣΔΝΑ, από την
κάλυψη του κόστους κατασκευής και λειτουργίας Κέντρων Αποτέφρωσης Νεκρών,
(άρθρο 20 παρ. 3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, κατά περίπτωση.
5. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από:
α. την παύση διώξεων και καταλογισµών, σύµφωνα µε

τις διατάξεις του άρθρου 12 παράγραφος 3,
β. την παράταση της προθεσµίας για την εκπλήρωση
των υποχρεώσεων των δικαιούχων δηµοτικών οικοπέδων,
(άρθρο 18)
γ. τη θέσπιση κοινωνικών τιµολογίων και τη χορήγηση
απαλλαγής από δηµοτικά τέλη κ.λπ., για τις µνηµονευόµενες κατηγορίες δικαιούχων,
(άρθρο 19)
δ. την παρακράτηση από τους ΚΑΠ ποσού, για την
πληρωµή του προστίµου που επιβάλλεται από τα όργανα
της Ε.Ε. για πράξεις ή παραλήψεις των Ο.Τ.Α..
(άρθρο 22)
Η ανωτέρω απώλεια εσόδων θα αναπληρώνεται από
άλλες πηγές εσόδων των προϋπολογισµών των ανωτέρω νοµικών προσώπων.

IV. Επί του προϋπολογισµού του Ο.Α.Ε.Δ. (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό - φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ενδεχόµενη δαπάνη από την καταβολή αµοιβής στους
ωφελουµένους ανέργους Προγραµµάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα σε περίπτωση απασχόλησης τους σε βραδινή εργασία.
(άρθρο 1 παρ.9)
Η ανωτέρω δαπάνη θα καλύπτεται από τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του εν λόγω Οργανισµού.

V. Επί των προϋπολογισµών των Κέντρων Κοινωνικής
Πρόνοιας (Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενα από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη ποσού 2.000.000 ευρώ περίπου, από την παράταση για εννέα (9) µήνες της θητείας του επικουρικού
προσωπικού των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, η οποία
θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ..
(άρθρο 8)

VI. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)
1. Ετήσια πρόσθετη δαπάνη, η οποία προσδιορίζεται
σύµφωνα µε το Υπουργείο Υγείας, σε 100 εκ. ευρώ περίπου, από τη διεύρυνση των κατηγοριών δικαιούχων νοσηλευτικής και ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης στις
δηµόσιες δοµές υγείας.
(άρθρο 56)
2. Ετήσια δαπάνη λόγω της µετατροπής από µερικής
σε πλήρους απασχόλησης της εργασιακής σχέσης των
ιατρών, οδοντιάτρων και φαρµακοποιών του ΕΟΠΥΥ.
(άρθρο 77 παρ.3)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.
3. Απώλεια εσόδων λόγω της εξαίρεσης από τις διατάξεις περί επιστροφής ποσών (rebate), των πάσης φύσεως µη κερδοσκοπικών φορέων προνοιακού χαρακτήρα,
καθώς και του ειδικού νοσηλείου των Στεγών Υποστηριζόµενης Διαβίωσης για τα άτοµα µε αναπηρία. Το ύψος
της απώλειας αυτής δεν προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας.
(άρθρο 103 παρ.2)
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.
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VII. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας (ΕΚΕΑ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη, από τη χορήγηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και στο προσωπικό
που υπηρετεί στο ΕΚΕΑ.
(άρθρο 79)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Αιµοδοσίας.

VIΙI. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Εθνικού Κέντρου Άµεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ, ν.π.δ.δ. επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη, από:
α. την επαναχορήγηση της ειδικής αποζηµίωσης που
προβλεπόταν για τα πληρώµατα ασθενοφόρων και το
νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΚΑΒ κατά την εκτέλεση υπηρεσίας µε αεροπορικά µέσα,
(άρθρο 78 παρ.2)
β. τις θεσπιζόµενες εξαιρέσεις για το προσωπικό του
ΕΚΑΒ από τις διατάξεις που ισχύουν γενικώς για τους
µετακινούµενους, κατ’ εντολή του Δηµοσίου και τις µη
µισθολογικές παροχές αυτών.
(άρθρο 78 παρ.4-6)
Η ετήσια δαπάνη από τις ανωτέρω αιτίες εκτιµάται από
το Υπουργείο Υγείας στο συνολικό ποσό των 4,2 εκ. ευρώ και θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού
προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του ΕΚΑΒ.

δαπανών λειτουργίας αυτής και του Ε.Α.Π. Αντίστοιχα επέρχεται εξοικονόµηση δαπάνης του κρατικού προϋπολογισµού, από τη µη καταβολή, εφεξής, των προαναφερόµενων αποζηµιώσεων και λοιπών αµοιβών στα ανωτέρω µέλη.
(άρθρο 47)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη, από την:
α. υλοποίηση των προβλεπόµενων δράσεων του ΕΑΠ
στο πλαίσιο της αποστολής του (οργάνωση προγραµµάτων εκπαίδευσης, συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής κ.λπ.)
β. πρόσληψη µελών Συνεργαζόµενου Εκπαιδευτικού
Προσωπικού (ΣΕΠ) και µε συµβάσεις εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.
για την κάλυψη συγκεκριµένων εκπαιδευτικών αναγκών
αυτού.
(άρθρο 47)
- Οι ανωτέρω δαπάνες θα καλύπτονται από τα έσοδα
του ΕΑΠ από τα δίδακτρα που καταβάλλουν οι σπουδαστές αυτού.

XΙ. Επί του προϋπολογισµού της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. (δηµόσια επιχείρηση επιχορηγούµενη από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη από την καταβολή των εφηµεριών, υπερωριών και άλλων πρόσθετων αµοιβών στο σύνολο του
προσωπικού του Γ.ν. Θήρας.
(άρθρο 89 παρ.8)
2. Ενδεχόµενη δαπάνη από την κάλυψη των σχετικών
εξόδων σε περίπτωση που διαταχθεί οικονοµικός και διαχειριστικός έλεγχος στο Γ.ν. Θήρας.
(άρθρο 90 παρ.2)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού της ΑΕΜΥ ΑΕ.

ΙΧ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, κατά περίπτωση

XΙI. Επί του προϋπολογισµού του ΚΕ.ΕΛ.Π.Ν.Ο. (επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό – Φορέας
Γενικής Κυβέρνησης)

1. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τυχόν περαιτέρω επιχορήγηση από το Ελληνικό Δηµόσιο των θυγατρικών εταιρειών της Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., για την καταβολή αποδοχών ή
αποζηµιώσεων στους εργαζόµενους, λόγω της κατάργησης του χρονικού περιορισµού για τη θέση αυτών σε ειδική εκκαθάριση.
(άρθρο 105)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού των ΦΚΑ, κατά περίπτωση.
2. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη χορήγηση,
χωρίς παρακράτηση, φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας στην Ε.Α.Σ. Α.Β.Ε.Ε., για το οριζόµενο
χρονικό διάστηµα.
(άρθρο 105)
3. Απώλεια εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, από τη χορήγηση,
χωρίς παρακράτηση, φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας στην Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου
Ε.Π.Ε., για το οριζόµενο χρονικό διάστηµα. (άρθρο 106)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες
πηγές εσόδων του κρατικού προϋπολογισµού και του
προϋπολογισµού των ΦΚΑ, κατά περίπτωση.

Δαπάνη από τη νοµιµοποίηση συµβάσεων έργου ενδεκάµηνης διάρκειας, που συνήφθησαν χωρίς τη διαδικασία έγκρισης της Επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006. Το ύψος
της δαπάνης αυτής δεν προσδιορίστηκε από το Υπουργείο Υγείας, η οποία θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του ΚΕΕΛΠΝΟ. (άρθρο 100)

X. Επί του προϋπολογισµού του Ελληνικού Ανοικτού
Πανεπιστηµίου (Ν.Π.Δ.Δ. φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη από την καταβολή αποζηµιώσεων, οδοιπορικών εξόδων και εκτός έδρας αποζηµιώσεων στα µέλη
της Διοικούσας Επιτροπής, καθώς και την κάλυψη των

XΙIΙ. Επί των προϋπολογισµών των δοµών που παρέχουν υπηρεσίες κλειστής περίθαλψης ή προγράµµατα
ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (νοµικά πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου επιχορηγούµενα από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό – κατά βάση εκτός φορέων Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια µείωση εσόδων και αντίστοιχη δαπάνη για την
κάλυψη του ποσοστού συµµετοχής των περιθαλπόµενων σε αυτά, το οποίο καταργείται.
(άρθρο 57)
Τα εν λόγω οικονοµικά αποτελέσµατα θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις των προϋπολογισµών των ανωτέρω νοµικών προσώπων.

XΙV. Επί του προϋπολογισµού του Πράσινου Ταµείου
(Ν.Π.Δ.Δ. / Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων για τα έτη 2016 – 2020, από τη µη απόδοση στο ανωτέρω Ταµείο εσόδων από τις δηµοπρατήσεις των αδιάθετων δικαιωµάτων εκποµπών αερίων
θερµοκηπίου, λόγω περιέλευσης ποσοστού 60% αυτών
στον Ειδικό Λογαριασµό του άρθρου 143 του ν.
4001/2011.
(άρθρο 111)
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Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρωθεί από άλλες πηγές
εσόδων του Ταµείου.
Αθήνα, 14 Δεκεµβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

Π. Κουρουµπλής

ΥΓΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. Ξανθός

Γ. Κατρούγκαλος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ν. Φίλης

Ν. Κοτζιάς

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ
ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Θ. Δρίτσας
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