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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την
απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από
30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από
04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»
(Α΄ 150) και άλλες διατάξεις»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΜΕΡΟΣ Α΄
Με τις διατάξεις του Μέρους Α΄ του παρόντος σχεδίου νόμου κυρώνονται και έχουν ισχύ
νόµου από τη δηµοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, α) η από 25.09.2019
Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄), β) η από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών,
Οικονομικών και Υγείας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και γ) η από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄).
Ειδικότερα, με τις διατάξεις του άρθρου 1: [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π.
«Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου
διαμονής», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως
(Τεύχος Α΄)], προβλέπεται η απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής
από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), που
είχαν συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», αναφορικά με διαμένοντες πελάτες για χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019, λόγω της κήρυξης σε
πτώχευση της εν λόγω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν βλαπτικές συνέπειες οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας και να μην
επιβαρυνθούν οι διαμένοντες τουρίστες που είχαν συμβληθεί με την εν λόγω εταιρεία.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2:
α) [άρθρο πρώτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], η
δημοπρασία των άρθρων 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η οποία είχε προγραμματισθεί
για τις 16 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1248/2018 (Β΄ 6150) και 713/2019
(Β΄ 2953) αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ακυρώθηκε με την προς κύρωση
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Π.Ν.Π.. Η συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω των
δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως
ορίζεται στα άρθρα 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), για το έτος 2019 εξαντλείται με τη
δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2019. 2. Η παρ. 4 του άρθρου 135 του
ν. 4389/2016 καταργήθηκε.
Mε το νόμο 4389/2016 (Α΄ 94) υιοθετήθηκε μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από
τη ΔΕΗ Α.Ε., μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (γνωστός
ως «δημοπρασίες ΝΟΜΕ»), ως μεταβατικό ρυθμιστικό μέτρο, κυρίως για την ενίσχυση της
διείσδυσης των εναλλακτικών προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα
της χώρας και την ανάπτυξη του ανταγωνισμού.
Με τον ανωτέρω νόμο, εισήχθη η υποχρέωση της ΔΕΗ να πωλεί στους εναλλακτικούς
προμηθευτές («Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας»), μέσω των δημοπρασιών
ΝΟΜΕ, συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, με ορισμένη κατώτατη τιμή
προσφοράς, βάσει μεθοδολογίας που βασίζεται μόνο στο μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών
και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ (αρ. 139 ν. 4389/2016).
Με βάση το δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω
νόμου (Υπουργικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ), έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
11 δημοπρασίες ΝΟΜΕ και εκκρεμούσε η πραγματοποίηση της δημοπρασίας της 16ης
Οκτωβρίου 2019, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 713/2019 Απόφασης ΡΑΕ (Β΄ 2953).
Η ακύρωση της εν λόγω δημοπρασίας ΝΟΜΕ και της δυνατότητας προγραμματισμού νέων
με το ίδιο μοντέλο υπαγορεύεται πρωτίστως από την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την
αποτροπή περαιτέρω διολίσθησης των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε. και του
συνακόλουθου συστημικού κινδύνου για το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα και εν γένει την
ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η αποτροπή του προαναφερθέντος κινδύνου
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, λόγω της αλληλεξάρτησης του ενεργειακού τομέα και
της ελληνικής οικονομίας.
Η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τον ευρύτερο
ενεργειακό σχεδιασμό, πρόκειται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προτεινόμενης
ρύθμισης. Άλλωστε στόχος είναι η υιοθέτηση πιο αποδοτικών και αποτελεσματικών
εμπορικών πολιτικών για τον καταναλωτή και την ανάπτυξη της χώρας. Για το λόγο αυτό,
λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη λειτουργίας της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του ν. 4425/2016 (Α΄ 185), στην οποία, αρχικά, θα μπορούν να
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με χρηματικό
διακανονισμό και στη συνέχεια με δικαίωμα φυσικής παράδοσης, τα οποία αποτελούν
βασικό εργαλείο αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.

β) [άρθρο δεύτερο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], η
προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα ένταξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) σε καθεστώς
στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης του ν. 4414/2016, ήτοι σταθμών οι κάτοχοι
των οποίων έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν.
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3468/2006 μέχρι την 31.12.2015, και ειδικά την περίπτωση μη θέσης αυτών σε λειτουργία
μέχρι την 30.09.2019.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του ν. 4414/2016 (Α΄149) προβλέφθηκε
μεταβατικό νομικό καθεστώς για τη λειτουργική ενίσχυση έργων που είχαν υπογράψει
Σύμβαση Πώλησης με το Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) πριν τις
31.12.2015 και είχαν ενταχθεί στο ν. 3468/2006.
Σύμφωνα με το μεταβατικό καθεστώς, σε περίπτωση μη επίτευξης ηλέκτρισης των έργων
εντός των προθεσμιών του νόμου, προβλεπόταν η μετάπτωση αυτών στο καθεστώς
στήριξης του ν. 4414/2016 μέσω σύναψης Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
Τιμής ή Διαφορικής Προσαύξησης κατά περίπτωση (Σ.Ε.Σ.Τ. ή Σ.Ε.Δ.Π.) με Τιμή Αναφοράς
(Τ.Α.) τη μονομερώς καθοριζόμενη. Περαιτέρω, παρασχέθηκε στα έργα αυτά προθεσμία
θέσης σε λειτουργία (μέχρι 30.09.2019 με το ισχύον καθεστώς), με την πάροδο της οποίας
προβλέφθηκε η υποχρεωτική συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία (διαγωνισμό)
για την ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.
Η ανωτέρω υποχρεωτική ένταξη των έργων της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 σε
ανταγωνιστική διαδικασία, εφόσον δεν είχε επιτευχθεί η θέση τους σε λειτουργία μέχρι την
30.09.2019, στην πράξη λειτουργούσε ως αρνητική διακριτική μεταχείριση των έργων
αυτών έναντι νεώτερων και, ενδεχομένως, λιγότερα ώριμων έργων, τα οποία υπό την ισχύ
του ν. 4414/2016, ως τροποποιήθηκε, εντάχθηκαν σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με
νομοθετικά καθορισμένη τιμή αντί της συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία.
Περαιτέρω, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν ότι το διάστημα ιδιαίτερα μετά το 2015 ήταν
ιδιαίτερα δύσκολη η υλοποίηση τέτοιων επενδύσεων, λόγω των οικονομικών συνθηκών
που επικρατούσαν στη χώρα (capital controls κ.λπ.). Σε πολλές δε περιπτώσεις η μη
επίτευξη θέσης σε λειτουργία των σταθμών αυτών μέχρι την 30.09.2019, μολονότι έχουν
συναφθεί οι απαιτούμενες συμβάσεις και έχουν καταβληθεί σημαντικά κεφάλαια για την
προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, οφειλόταν σε γεγονότα που ήταν εκτός
της σφαίρας ευθύνης των παραγωγών, όπως ενδεικτικά καθυστερήσεις έκδοσης
αποφάσεων και εγκρίσεων από διοικητικές υπηρεσίες ή μακρόχρονες εκκρεμοδικίες.
Για τον λόγο αυτόν, με την προτεινόμενη ρύθμιση κυρώνεται η δοθείσα με την ΠΝΠ
παράταση της προθεσμίας θέσης σε λειτουργία των έργων αυτών («παλιών έργων») μέχρι
τις 30.09.2020, ώστε να διατηρήσουν το καθεστώς απαλλαγής από την υποχρέωση
συμμετοχής σε διαγωνισμό για λειτουργική ενίσχυση και να δοθεί μια ευκαιρία να
υλοποιηθούν, προς όφελος μεταξύ άλλων και της τοπικής οικονομίας.

γ) [άρθρο τρίτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)],
παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2020, η προθεσμία των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
47 του ν. 4423/2016 (Α΄ 182), οι οποίες ρυθμίζουν τη διαδικασία προσαρμογής των
Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στις διατάξεις του νόμου. Συγκεκριμένα στις ως άνω
διατάξεις προβλεπόταν προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου, η οποία
παρατάθηκε μέχρι τις 27.09.2019, (α) για την απόκτηση της ιδιότητας δασεργάτη, (β) τη
συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους με τουλάχιστον 21 μέλη, (γ) την προσαρμογή
των καταστατικών τους στις διατάξεις του ν. 4423/2016, με έγκριση αυτών από το αρμόδιο
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Ειρηνοδικείο, (δ) την εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων και (ε) την εγγραφή τους στο Μητρώο
Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών. Οι παραπάνω διαδικασίες
βρίσκονται σε εξέλιξη και κρίνεται αναγκαίο να παραταθεί η προθεσμία για την
ολοκλήρωσή τους μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 για την απρόσκοπτη λειτουργία των Δασικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
δ) [άρθρο τέταρτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)],
παράταση της αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών, εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών
κ.λπ. στον Υμηττό, ενόψει του κινδύνου επικείμενων δυσάρεστων συνεπειών για την
προστασία του Ορεινού Όγκου του Υμηττού, τετελεσμένων γεγονότων και μη
αναστρέψιμων βλαβών στο φυσικό οικοσύστημα μετά την παρέλευση της αναστολής κατά
την 3η Οκτωβρίου του 2019.
Ειδικότερα με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες συνέπειες:
α) της επέλευσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον του Ορεινού Όγκου, οι οποίες
κυρίως άπτονται των επιπλέον –ασύμβατων με το χαρακτήρα του Ορεινού Όγκου- χρήσεων
και όρων/περιορισμών δόμησης της Ζώνης Β΄ (κοινωφελείς, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα,
αναψυκτήρια κ.λπ.) και της δυνατότητας έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε εκτεταμένη περιοχή του ορεινού όγκου του Υμηττού
και ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Κρωπίας,
Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης,
Παπάγου-Χολαργού,
Ηλιουπόλεως,
Ελληνικού
Αργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας,
β) της μη ισχύος για τον Δ. Παπάγου - Χολαργού των Ζωνών Δ΄ του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή -με εξειδίκευση των χρήσεων Δ1 (άλσος, ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο) και Δ2
(περιφερειακή ζώνη) που επιβάλλουν όρους και περιορισμούς στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
γ) της συρρίκνωσης της Ζώνης Α΄ (Απολύτου Προστασίας της Φύσης και των Μνημείων), με
δυσμενείς επιπτώσεις στην προστασία της περιοχής αυτής.
δ) της αντίθεσης της υλοποίησης του σχεδιασμού και της προστασίας του ορεινού όγκου
του Υμηττού με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ν. 4277/2014 (παρ. 2 άρθρο 18, για
την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων).
Επίκειται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα καθορίζονται οι
προστατευόμενες περιοχές των άρθρων 18-24 του ν. 1650/1986 (Α΄ 160). Το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ως στόχο μέσω των διατάξεων του νέου προεδρικού
διατάγματος, να δοθούν διέξοδοι σε χρόνια προβλήματα του ορεινού όγκου, όπως η
ύπαρξη χρήσεων γης που είναι ασύμβατες με την προστασία του περιβάλλοντος, ο
εξορθολογισμός των εξωτερικών ορίων των ζωνών προστασίας που παραμένουν ίδια από
το έτος 1978, κ.ά.. Όλα τα παραπάνω λαμβάνουν χώρα με γνώμονα την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος του ορεινού όγκου, την παγίωση χρήσεων που σήμερα ασκούνται
στην περιοχή με νόμιμο τρόπο και την μη αφαίρεση εκτάσεων από την περιοχή
προστασίας.
Η αναγκαιότητα της ρύθμισης ειδικότερα για την περιοχή του ορεινού όγκου του Υμηττού
προκύπτει εξαιτίας της ιδιαίτερης ευαισθησίας του οικοσυστήματος, των αυξημένων
πιέσεων του δομημένου περιβάλλοντος στους πρόποδες του Υμηττού, καθώς και των
αυξημένων αναπτυξιακών πιέσεων για την επέκταση των ορίων των οργανωμένων
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υποδοχέων που φιλοξενούν χρήσεις γης. Από τη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη
προκύπτει η ανάγκη προστασίας τμημάτων που βρίσκονται στα όρια των γενικών
πολεοδομικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και πρέπει να εξετασθεί η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων
της προστασίας του οικοσυστήματος του ορεινού όγκου του Υμηττού.

ε) [άρθρο πέμπτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)],
αντικατάσταση και συμπλήρωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 4062/2012, όπως ισχύει, προκειμένου να ρυθμισθεί το κατεπείγον ζήτημα της διοίκησης,
διαχείρισης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων (παρ. 1), καθώς και των χώρων
κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (παρ. 2), όπως αυτοί καθορίζονται, με
τις πολεοδομικές μελέτες, που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη μετατίθεται ο χρόνος περιέλευσης των
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής
ανταποδοτικότητας, στην κοινή χρήση. Η τροποποιούμενη διάταξη προέβλεπε ότι οι χώροι
αυτοί περιέρχονται στην κοινή χρήση με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης που
προβλέπεται σ’ αυτήν, η προτεινόμενη διάταξη μεταθέτει το χρονικό αυτό σημείο στο
σημείο της παράδοσης των χώρων στον ειδικό Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων
του ν. 4549/2018 σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4549/2018, δηλαδή αφού οι χώροι αυτοί
έχουν διαμορφωθεί, ώστε να είναι πραγματικά κατάλληλοι προς χρήση.
Αντίστοιχα, ορίζεται ως χρόνος παράδοσης των κοινωφελών χώρων και των χώρων
κοινωνικής ανταποδοτικότητας ο χρόνος που προβλέπεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της
περ. ε΄ της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012, το οποίο περιλαμβάνεται στα
δικαιολογητικά στοιχεία, τα οποία συνυπεβλήθησαν με την υπ’ αριθμόν 397/15.6.2017
αίτηση της Ελληνικό Α.Ε. προς το Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας
Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και ελήφθησαν υπ’ όψιν
(σχετ. 24) για την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Τ.Α.Α.Π.
35/ 1.3.2018). Με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η διαμόρφωση των χώρων αυτών πριν την
παράδοσή τους στην κοινή χρήση, προκειμένου να γίνονται ανεμπόδιστες οι απαραίτητες
εργασίες στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.

στ) [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], με
την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αίτησης για ρύθμιση
φυσικών ή νομικών προσώπων έως 31.12.2019 οφειλών προς δήμους και νομικά τους
πρόσωπα που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29.11.2019, τελευταία εργάσιμη
μηνός Νοεμβρίου. Κατά τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα αφενός μεν οι οφειλέτες
να ανταποκριθούν σε υποχρεώσεις που δημιουργήθηκαν εν μέσω της οικονομικής κρίσης
και αφετέρου οι δήμοι να αυξήσουν τα έσοδά τους.

6

ζ) [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)],
αντιμετωπίζεται το κατεπείγον θέμα της αναστολής καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000 (Α΄ 248) μέχρι 31.3.2020, υπό προϋποθέσεις, για τις
πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»,
λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν
άμεσες βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό
τομέα της Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
Φ.Π.Α..
η) [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)],
υφίσταται επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης,
όπως επίσης και για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθμης και αποτελεσματικής
λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). Τούτο, διότι η
ανάγκη διαλειτουργικών διαδικασιών διαφάνειας και διαχείρισης των οικονομικών του
πόρων ύψους τουλάχιστον είκοσι εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση από το Υπουργείο
Υγείας, καθιστά επιβεβλημένη την κάλυψη της παρούσας έλλειψης εποπτείας του.
Ειδικότερα, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) αποτελεί ΝΠΙΔ που τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και χρηματοδοτείται πλήρως από το Υπουργείο
Υγείας με το ποσό τουλάχιστον των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €) ετησίως. Στο
πλαίσιο υλοποίησης των μέτρων διαφάνειας και χρηστής διαχείρισης των δημοσιονομικών
του συγκεκριμένου θεραπευτικού οργανισμού, προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις:
Πρώτον, με την παρ. 1 του άρθρου οκτώ (8) θεσπίζεται ο διορισμός ενός ευέλικτου Δ.Σ.,
όπου όλα τα μέλη θα συμμετέχουν κατά τρόπο ουσιαστικό στην υλοποίηση των
απαιτούμενων δράσεων. Για το λόγο αυτό το Δ.Σ. θα πρέπει να αποτελείται από επτά (7)
μέλη. Ειδικότερα ορίζεται ότι το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα
τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από
επταμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του
ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει όλες τις αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εκτός
αυτών που εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την
παράγραφο πέντε του παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5)
τακτικά μέλη διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πρέπει να είναι
καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του
ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους
να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού.
Δεύτερον, με την παρ. 2 του άρθρου οκτώ (8) ορίζεται ότι Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι
πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής
απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στον Οργανισμό. Ο
Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η
αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια διαδικασία.
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Τρίτον, με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 ορίζεται ότι το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται
σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των
παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός
νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω κενώσεως
θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών
μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το
Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μήνες, εφόσον
παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων
σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου και
του Αντιπροέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας.
Τέταρτον, με τις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 8 ορίζεται ότι η γενική συνέλευση από
όργανο αποκλειστικά εκλογής των μελών του Δ.Σ., μετατρέπεται πλέον σε όργανο που
χαράσσει και διαμορφώνει την στρατηγική του οργανισμού, σε ζήτημα σχεδιασμού των
δράσεων στους ειδικότερους τομείς της θεραπείας και των ιδεολογικών θεμάτων,
διαμορφώνοντας την πολιτική του ΚΕΘΕΑ σε κάθε συναφές θέμα, την υλοποίηση των
οποίων αναλαμβάνει το Δ.Σ. σε συνεργασία με τον ασκούντα το ρόλο του Γενικού
Διευθυντή και της επιτελικής ομάδας του. Για το λόγο αυτό, η Γενική Συνέλευση του
οργανισμού θα συνεδριάζει σε ετήσια βάση και σ’ αυτήν θα συμμετέχουν διάφοροι
κοινωνικοί φορείς. Ειδικότερα στην παράγραφο 4 ορίζεται ότι η Γενική Συνέλευση του
ΚΕ.Θ.Ε.Α. αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρατηγικό
σχεδιασμό αναφορικά με θεραπευτικές πρακτικές, συναφή ιδεολογικά και εκπαιδευτικά
ζητήματα και την επιλογή προγραμμάτων απεξάρτησης, αποφασίζοντας για τον τρόπο της
ετήσιας υλοποίησης πολιτικών απεξάρτησης. Στην παράγραφο 5 ορίζεται ότι η Γενική
Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, με προηγούμενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που απευθύνεται στα μέλη της τουλάχιστον προ ενός μηνός, και
περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα λήψεως στρατηγικών αποφάσεων θεραπείας και διάθεσης
κονδυλίων προς το σκοπό αυτό για το προσεχές έτος. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν
με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής
επανένταξης, τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Στην παράγραφο 6 ορίζεται ότι εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, με
απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής
Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης
αποφάσεων στα θέματα αρμοδιότητάς της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο
και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε συναφές προς
τα ανωτέρω ζήτημα της διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των διοικητικών
οργάνων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία του
ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Στην παράγραφο 7 ορίζεται ότι εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος το
Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. καταρτίζει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του.
Στην παράγραφο 8 ορίζεται ότι από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου λήγει
αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου του
ΚΕ.Θ.Ε.Α..
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Με τις διατάξεις του άρθρου 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες
ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)] (περίπτωση α΄) αντιμετωπίζεται η
εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη, ένεκα αποστέρησης του Δ.Σ. του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δυνάμει προγενέστερης απόφασης του Υπουργού Υγείας με αριθ.
Γ4β/Γ.Π.οικ.68165/26-09-2019 (ΥΟΔΔ 793) και με τίτλο «Αποδοχή παραίτησης μελών
Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας», να αποτραπούν
καταστάσεις με ανεπανόρθωτες ή εξαιρετικά δυσεπανόρθωτες συνέπειες για το δημόσιο
συμφέρον, όπως είναι η μη άμεση στελέχωση και η μη αντίστοιχη υλοποίηση του
προγράμματος «PHILOS 2 - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την
προσφυγική κρίση», που αφορά στην παροχή υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας
του ευάλωτου πληθυσμού: α) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ)
και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και β) στις
δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με
αριθ. πρωτ. 3670/21-9-2018 Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του
συγκεκριμένου προγράμματος.
Με την περίπτωση β΄ του ίδιου άρθρου αντιμετωπίζεται η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη της
άμεσης διασφάλισης της αρχής της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την
καταβολή των προβλεπόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους του ΕΟΔΥ, καθώς και στους
υπαλλήλους του προγράμματος «PHILOS 2 - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας
για την προσφυγική κρίση», αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ,
που στερείται Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην
περίπτωση α΄.

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014
Με τις διατάξεις του άρθρου 4, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής, στον προϋπολογισμό του
Υπουργείου Οικονομικών, πίστωσης, η οποία έχει τον χαρακτήρα ειδικού αποθεματικού και
ισούται κατ’ ανώτατο όριο με το ήμισυ του ποσού του αποθεματικού του Κρατικού
Προϋπολογισμού για το ίδιο κάθε φορά έτος. Σύμφωνα με τα οριζόμενα σε αυτή παρέχεται
κατά το στάδιο της κατάρτισης του Κρατικού Προϋπολογισμού ένα πρόσθετο εργαλείο για
την ρεαλιστικότερη αποτύπωση των δαπανών των φορέων, προκειμένου να διευκολύνεται
η απρόσκοπτη εν γένει λειτουργία τους.

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ
Με τις διατάξεις του άρθρου 5, ρυθμίζεται το ζήτημα καταβολής αμοιβής υπερωριακής
απασχόλησης του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2017 στους υπαλλήλους της Ελληνικής
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Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, παρότι η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση έχει
πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη εργασία έχει παρασχεθεί, λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης
των σχετικών αποφάσεων ορισμού συνεργείων υπερωριών στη Διαύγεια, δεν κατέστη
δυνατή η καταβολή των υπερωριών αυτών στους υπαλλήλους. Με την παρούσα διάταξη
προτείνεται, προκειμένου να επιλυθεί το πρόβλημα, να καταστεί δυνατή η πληρωμή των
δαπανών αυτών, και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους υπαλλήλους ελλείψει
υπαιτιότητάς τους και αποφεύγοντας τη μαζική, άσκοπη δικαστική διεκδίκηση απαιτήσεων
κατά του Δημοσίου.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του ν. 4605/2019
Με τις διατάξεις του άρθρου 6, επέρχονται εντοπισμένες τροποποιήσεις στον ν. 4605/2019
(Α΄ 52), επί σκοπώ βελτίωσης της παρεχόμενης από τον ανωτέρω νόμο έννομης προστασίας
και απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις
είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών που ανέκυψαν κατά την
εφαρμογή του οικείου νομοθετικού πλαισίου και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης και
ασφάλειας δικαίου. Παράλληλα, σκοπείται η βέλτιστη αξιοποίηση των παρεχόμενων στα
υποκείμενα του νόμου αυτού δυνατοτήτων και δικαιωμάτων.
Συγκεκριμένα:
Με την παράγραφο 1 ρυθμίζεται η προστασία της κύριας κατοικίας των φυσικών
προσώπων, οι οποίοι διαμένουν προσωρινά εκτός της Περιφερειακής Ενότητας, που
ευρίσκεται η κύρια κατοικία τους, για επαγγελματικούς λόγους.
Με την παράγραφο 2 διευρύνεται η έννοια των πιστωτών που κατέχουν απαιτήσεις
επιδεκτικές ρύθμισης μέσω του ν. 4605/2019, ώστε να καθίσταται πλέον δυνατή και η
ρύθμιση δανείων προς εταιρίες παροχής πιστώσεων.
Με την παράγραφο 3 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προστασίας του συνόλου της
κατοικίας, σε περίπτωση που αυτή ανήκει σε περισσότερα πρόσωπα. Εν προκειμένω,
ορίζεται, ότι εάν η κύρια κατοικία ανήκει σε περισσότερους συγκυρίους, και αυτοί πληρούν
τα κριτήρια επιλεξιμότητας, η ρύθμιση θα είναι ανάλογη με το ποσοστό που κατέχει ο
καθένας. Ωστόσο, εάν ένας εκ των συγκυρίων δεν υποβάλλει αίτηση -είτε γιατί δεν είναι
επιλέξιμος είτε για οποιαδήποτε άλλη αιτία- ο αιτών και πάλι θα δύναται να προστατεύσει
το σύνολο της κύριας κατοικίας, λαμβάνοντας ρύθμιση επί του συνόλου αυτής. Περαιτέρω,
με την ολοκλήρωση της ρύθμισης, αποκτά δικαίωμα αναγωγής κατά του συγκυρίου που δεν
κατέθεσε αίτηση.
Με την παράγραφο 4, προβλέπεται η δυνατότητα συνυποβολής της αίτησης από όλους
τους συγκυρίους, προκειμένου να ενταχθούν σε ρύθμιση ανάλογα με το ποσοστό που
κατέχει ο καθένας, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται και το ζήτημα της μη υποβολής
αίτησης ενός ή περισσοτέρων συγκυρίων.
Με την παράγραφο 5 θεσπίζεται συγκεκριμένη προθεσμία, εντός της οποίας μπορεί να
ζητήσει ο πιστωτής από τον οφειλέτη να διαγράψει και να επανυποβάλλει την αίτηση,
προκειμένου να λάβουν χώρα διορθώσεις σφαλμάτων ή ελλείψεων. Επίσης, στην
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περίπτωση διαγραφής και επανυποβολής, ορίζεται ρητώς, ότι κατά το μεσοδιάστημα
εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή πλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας.
Με τις παραγράφους 6 (υποπερ. θ΄), 7 και 8, καθορίζεται η διαδικασία για την εξεύρεση
κοινώς αποδεκτού εγγυητή για την υπαγωγή στη ρύθμιση, εφόσον ο ίδιος ο αιτών επιλέξει
να συμβληθεί και τρίτο πρόσωπο, ως εγγυητής, στην σχετική διαδικασία. Στην περίπτωση
αυτή, θα πρέπει ο αιτών να δηλώσει τα στοιχεία του εγγυητή, προκειμένου να ανακτηθούν
και γι’ αυτόν, κατόπιν της ρητής συναινέσεώς του, από τη βάση δεδομένων της
φορολογικής διοίκησης, τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγησή του.
Επιπλέον, με την παράγραφο 7, ρυθμίζεται η προστασία της κύριας κατοικίας επί συζύγων
που έχουν διακόψει την έγγαμη συμβίωση, χωρίς να έχει ακόμα λυθεί ο γάμος τους, μέσω
της δυνατότητας εντάξεως στη ρύθμιση, ακόμα κι αν δεν συνυπογράψει την αίτηση ένας εκ
των δύο συζύγων.
Με την παράγραφο 6 (υποπερίπτωση η΄) καθιερώνεται η ενδεχόμενη συνδρομή του
πληρεξούσιου δικηγόρου στην υποβολή της αίτησης, ανεξαρτήτως εάν προσυπογράφει την
εν λόγω αίτηση ή όχι. Στην παράγραφο 9 ορίζεται η αμοιβή του πληρεξούσιου δικηγόρου.
Εάν ο αιτών κριθεί επιλέξιμος, ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται αμοιβής ύψους
εκατόν είκοσι (120) ευρώ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι
πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς διάσωση κύριας κατοικίας, έναντι νόμιμου
παραστατικού, ενώ στην παράγραφο 13 ορίζεται ότι, εάν ο αιτών έχει δηλώσει στην αίτησή
του ότι στη διαδικασία έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος, και επιτευχθεί ρύθμιση, η
πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη προκαταβάλλει ως ελάχιστη
δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακοσίων
είκοσι (220) ευρώ. Σε αμφότερες τις περιπτώσεις η αμοιβή αυτή καταλογίζεται στο
ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.
Με την παράγραφο 10, αντιμετωπίζεται το ζήτημα της προώθησης της αίτησης του
συνόλου των συγκυρίων στους πιστωτές για τη χορήγηση ρύθμισης.
Με την παράγραφο 11, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής πρότασης ρύθμισης εκ μέρους
του πιστωτή από έναν (1) σε δύο (2) μήνες, σε περίπτωση συνυποβολής της αίτησης από
συγκυρίους, λόγω της αναγκαιότητας περαιτέρω επεξεργασίας της αίτησης. Παράλληλα,
ρυθμίζονται και αποσαφηνίζονται οι έννομες συνέπειες επί αποδοχής της σύμβασης εκ
μέρους εγγυητή. Σε περίπτωση που συμβάλλεται και εγγυητής, προκειμένου να παρασχεθεί
ρύθμιση με χρονικό όριο αποπληρωμής τα 25 έτη, θα πρέπει είτε ο αιτών είτε ο εγγυητής,
κατά το πέρας της 25 ετίας, να μην υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του.
Με την παράγραφο 12, ορίζεται ότι και ο εγγυητής, εφόσον συμβάλλεται τέτοιος, οφείλει
να αποδεχθεί την πρόταση και ότι η αποδοχή του τεκμαίρεται και ως υπογραφή της
σύμβασης ρύθμισης.
Με την παράγραφο 14, αντιμετωπίζεται το ζήτημα του αρνητικού επιτοκίου euribor και
διατυπώνεται ρητώς ότι, στην περίπτωση αυτή, το επιτόκιο της ρύθμισης δεν μπορεί να
είναι μικρότερο από μηδέν.
Με την παράγραφο 15, προβλέπεται ότι η συνεισφορά του Δημοσίου θα μπορεί να εγκριθεί
και σε περιπτώσεις που η προσφερόμενη ρύθμιση δεν αντιστοιχεί στο εκατόν είκοσι τοις
εκατό (120%) επί της αξίας της κύριας κατοικίας, επειδή υφίστανται πλείονες συγκύριοι και
συνοφειλέτες επί της ιδίας οφειλής. Στην περίπτωση αυτή, δύναται να προτείνεται ρύθμιση
μικρότερη από το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας της πρώτης κατοικίας για
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έκαστο εκ των συγκυρίων και συνοφειλετών, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της
οφειλής.
Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014
Με τις διατάξεις του άρθρου 7, προβλέπεται η διατήρηση των ταμειακών διαθεσίμων
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης ή/και σε
προθεσμιακές καταθέσεις στα μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, μέχρι του
αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου που διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύματα, στις 30
Ιουνίου 2018.
Με το άρθρο 69Α του ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προβλέπεται ότι οι Φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην
ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Κατ’ εξαίρεση, δύνανται να τηρούν
διαθέσιμα σε πιστωτικά ιδρύματα εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου
(ΣΛΘ) για την διευκόλυνση των συναλλαγών τους, μέχρι του ύψους των καθαρών
ταμειακών αναγκών τους για το επόμενο δεκαπενθήμερο.
Η προτεινόμενη ρύθμιση συμβάλλει στη διασφάλιση της σταθερότητας του πιστωτικού
συστήματος, καθώς τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία
είναι κατατεθειμένα στα μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, αντιστοιχούν σε
μεγάλο ποσοστό επί του συνόλου των καταθέσεων τους.
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
Στο άρθρο 79 του ν. 4399/2016 (Α΄ 117) γίνεται μια κατηγοριοποίηση των επενδυτικών
σχεδίων που είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3299/2004 (Α΄ 261), με βάση τα κοινά
χαρακτηριστικά τους, ώστε να γίνει αποτελεσματικότερη η διαχείριση του μεγάλου
αριθμού εκκρεμών αιτημάτων. Με βάση αυτή την κατηγοριοποίηση δινόταν η δυνατότητα
να ακολουθηθεί μια διακριτή σειρά προτεραιότητας κατά τον έλεγχο των εν λόγω
επενδυτικών σχεδίων και την καταβολή της ενίσχυσης. Παράλληλα, ο νομοθέτης
εξουσιοδότησε την Διοίκηση να ορίσει με πράξη της πρόσθετες κατηγορίες επενδυτικών
σχεδίων με γνώμονα γεωγραφικά ή τομεακά γνωρίσματα ή συνεπεία εκτάκτων αναγκών.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις δίνεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης και ολοκλήρωσης
κατά προτεραιότητα και των επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 (Α΄ 8) και
4399/2016, ανάλογα με τα κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεταξύ τους,
προκειμένου μεταξύ άλλων να μπορούν να ολοκληρώνονται ταχύτερα και κατά
προτεραιότητα επενδυτικά σχέδια με γνώμονα ιδιαίτερα γεωγραφικά ή τομεακά
γνωρίσματα (π.χ. περιοχές με έντονες προσφυγικές ροές) ή συνεπεία εκτάκτων αναγκών
που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
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Άρθρο 9
Διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
Η προτεινόμενη με την παράγραφο 1 παράταση της προθεσμίας έναρξης του
προγράμματος του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» διασφαλίζει την άμεση και
ομαλή υλοποίησή του.
Η παράταση αυτή είναι αναγκαία καθώς μόλις στις 22.10.2019 δημοσιεύθηκε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η υπ’ αρ. 47455/767/18.10.2019 κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων «Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων και σπουδαστών των δομών
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΠΑ.Σ., ΕΠΑ.Λ - Μεταλυκειακό Έτος -Τάξη
Μαθητείας ΚΑΙ ΙΕΚ), που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του
Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020» (Β΄3891), η οποία αποτελεί απαραίτητο
όρο για τη σύναψη των συμβάσεων μαθητείας από τις εκπαιδευτικές δομές.
Με δεδομένη εξάλλου την επικείμενη έκδοση υπουργικής απόφασης, η οποία θα βελτιώνει
τις διαδικασίες υλοποίησης του προγράμματος, η παράταση της προθεσμίας έναρξης της
λειτουργίας των τμημάτων είναι επιβεβλημένη για την επιβεβαίωση των θέσεων μαθητείας
και την προετοιμασία των εκπαιδευτικών μονάδων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 2 διευκολύνεται η προετοιμασία και
διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της περιόδου
Νοεμβρίου 2019. Η διάταξη είναι επείγουσα λόγω της επικείμενης οργάνωσής τους κατά
τον μήνα Νοέμβριο 2019.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 3 αντιμετωπίζεται το κατεπείγον ζήτημα
των φοιτητών του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του
παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Μουδανιά, το οποίο με την υποπαράγραφο δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 3 του π.δ. 82/2013 (Α΄ 123) συγχωνεύτηκε, μαζί με άλλα Τμήματα, σε Τμήμα
Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Μεσολόγγι.
Με τις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 7 του ως άνω προεδρικού
διατάγματος, προβλέφθηκε η συνέχιση λειτουργίας του Τμήματος Τεχνολογίας ΑλιείαςΥδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών με την τότε μορφή του έως τις
31.10.2018, οπότε και καταργήθηκε. Οι φοιτητές του Τμήματος αυτού, μετά την κατάργησή
του, εντάσσονταν αυτοδικαίως με πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. υποδοχής στο τμήμα
Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και
Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Μεσολόγγι.
Πλην όμως, παρά την προαναφερόμενη πρόνοια της διάταξης της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 του προεδρικού διατάγματος 82/2013, η σχετική διαπιστωτική πράξη δεν
εκδόθηκε ποτέ, εν συνεχεία μάλιστα το εν λόγω π.δ. καταργήθηκε με την περίπτωση ια΄ του
άρθρου 56 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ενώ το Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας, με το άρθρο 38 του
προαναφερόμενου νόμου, καταργήθηκε ομοίως ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και
εντάχθηκε στο Πανεπιστήμιο Πατρών, το οποίο και υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις αυτού. Προς αντιμετώπιση αυτού του ακανθώδους ζητήματος, καθώς ένας
αριθμός 475 περίπου φοιτητών του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας
Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος Μουδανιών του πρώην Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι.
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Θεσσαλονίκης φέρεται να μην είναι εγγεγραμμένος σε καμία Σχολή, χωρίς υπαιτιότητα των
φοιτητών, προτείνεται η εν λόγω διάταξη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παραγράφου 4 αποσαφηνίζεται, ότι όπου στην κείμενη
νομοθεσία αναγράφεται ο όρος «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων
δεδομένου ότι τα Τ.Ε.Ι. έχουν καταργηθεί.
Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την πτώχευση
της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD
Με την παράγραφο 1 της προτεινόμενης ρύθμισης, προστίθεται παράγραφος 7 στο άρθρο
4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91). Κατ’ αυτόν τον τρόπο εξειδικεύεται και διευρύνεται η εφαρμογή
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, το οποίο προβλέπει
τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπονται οι προϋποθέσεις επιδότησης
ανεργίας των απασχολούμενων στις επιχειρήσεις που συνδέονται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, με την
Thomas Cook Tour Operations LTD, καθώς και των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις,
πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD, της οποίας η
πτώχευση προκαλεί μείζονα προβλήματα τόσο στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας όσο
και στους εργαζόμενους σε αυτές.
Για την ορθή εφαρμογή και την αναγκαία εξειδίκευση των όρων και προϋποθέσεων
διάγνωσης των συνδεδεμένων εταιριών με την πτωχεύσασα εταιρία και τους
απασχολούμενους σε αυτές, καθώς και για κάθε σχετικό θέμα, παρέχεται εξουσιοδότηση
να ρυθμιστούν με Υπουργική Απόφαση τα αναγκαία κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής
της προβλεπόμενης ρύθμισης.
Επιπροσθέτως, προστίθεται παράγραφος 10 στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 με την οποία
προβλέπεται για τους εν λόγω απασχολούμενους, οι οποίοι είναι δικαιούχοι τακτικής
επιδότησης ανεργίας, η επιμήκυνση της διάρκειας καταβολής της, κατά ένα ακόμη μήνα,
ήτοι από τρεις (3) μήνες και πέντε (5) ημέρες (πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν.
1545/1985) σε τέσσερις (4) μήνες και πέντε (5) ημέρες.

Άρθρο 11
Παράταση της ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016

Με την ανωτέρω ρύθμιση επεκτείνεται μέχρι και τις 31/10/2019 η ισχύς της παραγράφου 2
του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212), αναφορικά με τις δαπάνες για προμήθειες και
υπηρεσίες των Νοσοκομείων, των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των
Υ.Πε., προκειμένου να αποζημιωθούν οι προμηθευτές τους, να αποφευχθεί η δημιουργία
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους, μέσω
της επέκτασης νομιμοποίησης των δαπανών τους.
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Άρθρο 12
Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), η οργάνωση και
λειτουργία των φορέων της κεντρικής διοίκησης καθορίζονται με οργανισμούς οι οποίοι
καταρτίζονται και τροποποιούνται με την έκδοση προεδρικών διαταγμάτων. Με την
προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η κατάρτιση/τροποποίηση των οργανισμών των Ν.Π.Δ.Δ.
του τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, από την ημερομηνία ισχύος του παρόντος νόμου
και μέχρι τις 30.04.2020 γίνεται με κοινή υπουργική απόφαση, σύμφωνα με το νομικό
πλαίσιο του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως ισχύει, καθώς τα Νοσοκομεία
αποτελούν μονάδες υγείας με ιδιαίτερο επιδιωκόμενο σκοπό, που κατά κύριο λόγο
συνίσταται στην προώθηση και προαγωγή της υγείας, καθώς και στη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο οργανισμός λειτουργίας κάθε
νοσοκομείου θα πρέπει να είναι λειτουργικά ευέλικτος και να προσαρμόζεται στις
μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης, προς ικανοποίηση των
σκοπών ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, που είναι η συλλογική κάλυψη των
υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας. Η ιατρική υπηρεσία του Νοσοκομείου
έχει ιδιαίτερη διάρθρωση αποτελούμενη από τμήματα και μονάδες ειδικής μορφής και
σκοπού, υπεύθυνα/ες για την προώθηση και προαγωγή υγείας, έρευνα και εκπαίδευση,
παροχή υπηρεσιών υγείας, προγραμματισμό, έλεγχο παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών,
οργάνωση, προγραμματισμό και εκτέλεση ιατρικών πράξεων και επιστημονικών
δραστηριοτήτων.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση και αντιμετώπιση των
απολαυόντων επιστημονικής αυτοτέλειας ιατρικού αντικειμένου μονάδων της ιατρικής
υπηρεσίας, μετά του ιατρικού προσωπικού αυτής, με την τυπική διοικητική διάρθρωση των
υπηρεσιών του δημοσίου. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί των Νοσοκομείων, όπως και των
άλλων φορέων του τομέα Υγείας θα πρέπει να καταρτίζονται/τροποποιούνται μέσω των
διαδικασιών Κ.Υ.Α. προς ανταπόκριση στους ανωτέρω επιδιωκόμενους σκοπούς και δεν θα
πρέπει να ακολουθείται η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης Προεδρικών
Διαταγμάτων.
Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Με τις προτεινόμενες λοιπές διατάξεις επαναφέρονται οι προβλέψεις για το σκοπό, τους
πόρους και τις οικονομικές ενισχύσεις του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον έλεγχο των οικονομικών του, ώστε
να εξασφαλίζεται η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) εντός του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής.
Οι επαναφερόμενες σε ισχύ διατάξεις σε συνδυασμό με την κύρωση των διατάξεων της
Πράξεως Νομοθετικού Περιεχομένου για το ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Α΄ 145), αποσκοπούν στη
διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα του και της λειτουργίας του σε απόλυτη συναρμογή
με τα διεθνή πρότυπα, εντός του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 2020-
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2024. Η νομοθετική παρέμβαση, ως εισήχθη, δεν καταργεί επιμέρους όργανα διοίκησης του
ΚΕΘΕΑ, τροποποιεί αποκλειστικά και μόνο τον τρόπο ανάδειξης του Δ.Σ., δεν αναιρεί την
κανονική λειτουργία των διοικητικών διευθυντών και προεχόντως δεν επιφέρει την
κατάργηση της αυτοδιαχείρισής του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ως προς τα ζητήματα των θεραπευτικών
διαδικασιών και της αυτοδιοίκησης των θεραπευτικών μονάδων.
Η πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση μέσω της Π.Ν.Π. με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και
Υγείας» (Α΄ 145) αποσκοπούσε κατά κύριο λόγο στην εναρμόνιση του μοντέλου διοίκησης
του ΚΕ.Θ.Ε.Α. με λοιπούς αναγνωρισμένους φορείς παροχής υπηρεσιών, όπως ο ΟΚΑΝΑ
προς το σκοπό αποκλειστικά και μόνο υλοποίησης του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης
της συνεισφοράς του κρατικού προϋπολογισμού. Η συνεισφορά αυτή σημειώνεται ότι
κατά τα προηγούμενα έτη ανήλθε ετησίως κατά προσέγγιση στα 15-20.000.000€ ετησίως.
Η επιλεγείσα νομοθετική παρέμβαση υπηρετεί συγκεφαλαιωτικά δύο σκοπούς. Αρχικά
σύμφωνα με τις ανωτέρω συνδυαστικά εφαρμοζόμενες διατάξεις, διατηρεί αναλλοίωτη τη
χρηματοδότηση διαμορφώνοντας έναν αποτελεσματικό διοικητικό μηχανισμό ελέγχου της
οικονομικής διαχείρισης και του τρόπου αξιοποίησης των κονδυλίων, που θα διασφαλίζει
τη χρήση τους εντός πλαισίου Εθνικής Στρατηγικής. Ταυτοχρόνως, όμως, εξακολουθεί να
διασφαλίζει και να εγγγυάται την αυτοδιαχείριση των θεραπευτικών κοινοτήτων
εσωτερικής παραμονής, μέσω της ενίσχυσης των αρμοδιοτήτων παρέμβασης της γενικής
συνέλευσης ως προς τα ζητήματα θεραπευτικών επιλογών και λειτουργίας των
θεραπευτικών μονάδων, διατηρώντας έτσι αναλλοίωτα και ενισχυμένα τα χαρακτηριστικά
αυτοδιαχείρισης του συστήματος θεραπευτικών παρεμβάσεων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., ως έχει
διαμορφωθεί.
Η αυτοδιαχείριση ενισχύεται μέσω της ανάδειξης της Γενικής Συνέλευσης, με την ίδια
σύνθεση σε σχέση με την προϋφιστάμενη, ως αποκλειστικού αποφασιστικού οργάνου για
θέματα επιστημονικών και θεραπευτικών μεθόδων και διαχείρισης θεραπευτικών
μονάδων. Διαμορφώνεται, έτσι, μία απευθείας σύνδεση της θεραπευτικής κοινότητας,
μέσω του οργάνου της γενικής συνέλευσης, και των θεραπευτικών μεθόδων και
στρατηγικών που αυτή υλοποιεί εντός του πλαισίου της Εθνικής Στρατηγικής.
Επιπρόσθετα, με τις ανωτέρω επαναφερόμενες σε ισχύ διατάξεις πιστοποιείται ότι δεν
παραβλάπτεται επουδενί η δημόσια χρηματοδότηση του ΚΕ.Θ.Ε.Α., οι πόροι και οι δράσεις
του. Ο σκοπός του παραμένει απαράλλακτος, ενώ στο πλαίσιο της αξιοποίησης των
κονδυλίων χρηματοδότησης, εξακολουθεί να του αναγνωρίζεται η δυνατότητα σύστασης
αυτοδιαχειριζόμενων επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.
Συγκεκριμένα, γίνεται ειδική μνεία του σκοπού που επιτελεί το ΚΕ.Θ.Ε.Α., συνιστάμενου
στην πρόληψη, ενημέρωση, θεραπεία, επαγγελματική κατάρτιση, αλλά κυρίως στην ένταξη
ομαλώς στην κοινωνία των ατόμων εκείνων που βρίσκονται σε σχέση εξάρτησης από
φαρμακευτικές ουσίες.
Με την τρίτη διάταξη προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης έως και πέντε ιατρών του
Ε.Σ.Υ στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Τούτο δε, γιατί ο υψηλός σκοπός που υπηρετεί το ΚΕ.Θ.Ε.Α. απαιτεί την
ύπαρξη ιατρών, οι οποίοι θα συνδράμουν με το έργο τους στην αποκατάσταση των
εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες πολιτών.
Η ανωτέρω διαδικασία απόσπασης θα ακολουθηθεί και για το διοικητικό προσωπικό του
ΚΕ.Θ.Ε.Α. σύμφωνα με την τέταρτη διάταξη.
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Τέλος με την πέμπτη διάταξη ρυθμίζεται, ότι όλες οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2
έχουν αναδρομική ισχύ από τη θέση σε ισχύ της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με
τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145).
Άρθρο 14
Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών
Με την προτεινόμενη διάταξη παρατείνεται κατά δύο επιπλέον έτη, μέχρι τις 4 Νοεμβρίου
2021, η προθεσμία για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ). Η παράταση προτείνεται επειδή τον Νοέμβριο του 2019
εκπνέει η τριετής παράταση που είχε ήδη χορηγηθεί, με τη διάταξη της παρ. 1α του άρθρου
15 της από 30.12.2015 ΠΝΠ (Α΄ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του
ν. 4366/2016, χωρίς να έχουν υλοποιηθεί οι στόχοι του Ειδικού Πλαισίου
Υδατοκαλλιεργειών (Β΄ 2505/2011), για λόγους που δεν ανάγονται στην ευθύνη των
φορέων που ζήτησαν τον καθορισμό των ΠΟΑΥ.
Άρθρο 15
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται
και τοπικά. Απαιτείται η διαμόρφωση πολιτικής τόσο για την προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή, δηλαδή για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεών της στην κοινωνία και την
οικονομία και, ιδίως, στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και τα ευαίσθητα
οικοσυστήματα, όσο και για την αντιμετώπισή της, δηλαδή για τον περιορισμό των
φαινομένων που προκαλούν την ανθρωπογενή κλιματική αλλαγή. Ήδη στο άρθρο 44 του
ν. 4414/2016 δημιουργήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική
Αλλαγή. Πρόκειται για ένα όργανο, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα Υπουργεία
που έχουν αρμοδιότητες σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Με την
προτεινόμενη διάταξη, συστήνεται η Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση
της Κλιματικής Αλλαγής, ένα όργανο υψηλής επιστημονικής εξειδίκευσης για την
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, το οποίο θα προτείνει και θα τεκμηριώνει
επιστημονικά τις απαραίτητες πολιτικές, ενώ θα παρέχει και γνωμοδοτικού χαρακτήρα
υπηρεσίες προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Παράλληλα, προβλέπεται η σύσταση θέσης
Εκπροσώπου για την Κλιματική Αλλαγή, ο οποίος θα εκπροσωπεί τη χώρα διεθνώς, σε
θέματα κλιματικής αλλαγής, από κοινού με τους αρμόδιους υπουργούς.
Άρθρο 16
Παράταση προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες
Με την προτεινόμενη ρύθμιση παρατείνεται για ένα μήνα η προθεσμία που προβλέπεται
στο άρθρο 8 του ν. 4625/2019.
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Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983
Με την προϊσχύουσα διάταξη η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής των εκλογών της ανάδειξης
των μελών της ΣΤΑ ανήκε στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), η οποία προεδρεύετο
από ανώτερο δικαστικό λειτουργό (συνήθως από Πρόεδρο Εφετών ή Αρεοπαγίτη). Στις
τελευταίες εκλογές του 2016 υποψήφιο μέλος κατέθεσε αίτηση ακύρωσης των εκλογών
στο Διοικητικό Εφετείο παρά το ότι η ΚΕΕ εξέτασε και απέρριψε την ένστασή του. Η πλήρως
αιτιολογημένη γνώμη του ανώτερου δικαστικού είχε μεγάλη σημασία στην έκδοση της
Απόφασης του Διοικητικού Εφετείου, το οποίο και αυτό με τη σειρά του απέρριψε την
αίτηση ακύρωσης των εκλογών.
Είναι αξιοσημείωτο ότι η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των
μελών των Τοπικών Διοικήσεων (ΤΔ) των Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ) του ΟΕΕ
εξακολουθεί να ανήκει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή των Περιφερειακών Εκλογών
(ΚΕΕΠΕ), η οποία προεδρεύεται από Ανώτατο Δικαστικό Λειτουργό, καθώς δεν
αντικαταστάθηκαν διατάξεις του π.δ. 225/1986 (Α΄ 91). Με δεδομένο ότι δεν
αντικαταστάθηκαν οι σχετικές διατάξεις του π.δ. 225/1986, οι αντίστοιχες εφορευτικές
επιτροπές για την ανάδειξη των ΤΔ των ΠΤ θα προεδρεύονται από δικαστικούς λειτουργούς
και θα παρατηρείται σε εκλογικό τμήμα για τις εκλογές των Τοπικών Διοικήσεων να
προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής ο δικαστικός, ενώ για τη ΣΤΑ δικηγόρος.
Η επαναφορά των προηγούμενων διατάξεων με τη συμμετοχή των δικαστικών στις τοπικές
και κεντρικές εφορευτικές για τις δύο εκλογικές διαδικασίες, κρίνεται αναγκαία για την
ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή τους.

Άρθρο 18
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007

Με την προτεινόμενη ρύθμιση διασφαλίζεται η αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων
των Υπηρεσιακών Γραμματέων στο πλαίσιο προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος.
Άρθρο 19
Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών
πόρων
Με τη διάταξη αυτή δίνεται εκ νέου η δυνατότητα για υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης
ιαματικών φυσικών πόρων σε όσους τους διοικούν, τους διαχειρίζονται ή τους
εκμεταλλεύονται. Ο θεματικός τουρισμός – ειδικές μορφές τουρισμού και ειδικότερα η
ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Υπουργείο
Τουρισμού και για το λόγο αυτό θεωρείται πρωταρχικής σημασίας να ανανεωθεί άμεσα η
δυνατότητα για υποβολή των εν λόγω αιτήσεων, ώστε να δοθεί εκ νέου η δυνατότητα στη
χώρα μας να διευρύνει το μερίδιό της στην αγορά του ιαματικού τουρισμού.
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Άρθρο 20
Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση προϊσχύουσες
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
Με την παρούσα διάταξη σκοπείται να αμβλυνθεί το φαινόμενο της κατάταξης δυο
ταχυτήτων που παρατηρείται στα καταλύματα της υποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) πολλά εκ των
οποίων υφίστανται και λειτουργούν επί τη βάση διαφορετικών τεχνικών και λειτουργικών
προδιαγραφών: Από τη μια η υπουργική απόφαση υπ’ αριθ. 216/15 (Β΄ 10) «Καθορισμός
τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα
ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων» και υπ’ αριθ. 14129/15 (Β΄ 1476)
«Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών
Κατασκηνώσεων» ως τροποποιήθηκαν και ισχύουν αφενός, και αφετέρου όλη η
προγενέστερη αυτών νομοθεσία (βλ. ενδεικτικά π.δ. 43/02 (Α΄ 43) «Κατάταξη των κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες με σύστημα αστέρων και τεχνικές
προδιαγραφές αυτών» κ.λπ.). Απώτερος στόχος είναι όλα τα καταλύματα της
υποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 4276/2014 (Α΄ 155) να προσαρμοσθούν στις κείμενες διατάξεις που ορίζουν τις
αντίστοιχες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές με απώτερο στόχο την βελτίωση του
τουριστικού προϊόντος της χώρας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστικών
υπηρεσιών.

Άρθρο 21
Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο
Με τη παρούσα διάταξη ρυθμίζεται χρονίζουσα οικονομική εκκρεμότητα του Εθνικού
Τυπογραφείου, που αφορά σε δαπάνη η οποία πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη
έκτακτων, επιτακτικών και επειγουσών αναγκών κατά την προπαρασκευή και την
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναληπτικών
εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, για την οποία δαπάνη υπήρχε η αντίστοιχη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Εθνικού Τυπογραφείου.
Ειδικότερα, η ρύθμιση αφορά σε προβλήματα κανονικότητας και νομιμότητας της εν λόγω
δαπάνης και συγκεκριμένα σε καθυστέρηση της έκδοσης απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η καταληκτική προθεσμία για την δέσμευση της
πίστωσης ήταν η 02.06.2019, λόγω ολοκλήρωσης της υποχρέωσης, η απόφαση μεταφοράς
των σχετικών πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους εισήχθη, μέσω
αλληλογραφίας, στο Εθνικό Τυπογραφείο στις 06.06.2019 με αποτέλεσμα το σχετικό αίτημα
για τη δέσμευση των πιστώσεων προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης να υποβληθεί στις
10.06.2019.
Με την ανωτέρω ρύθμιση τακτοποιείται η δαπάνη καταβολής δεδουλευμένων που
αφορούν σε αρμοδίως βεβαιωμένη, πραγματική εργασία που προσέφεραν καθημερινώς,
πέραν του κανονικού τους ωραρίου και των συνήθων υπηρεσιακών τους καθηκόντων, σε
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έκτακτες πρωινές και απογευματινές βάρδιες, καθώς και τα Σαββατοκύριακα, 181
υπάλληλοι, όλων των κλάδων και κατηγοριών, του Εθνικού Τυπογραφείου που
απασχολήθηκαν σε ειδικά εκλογικά συνεργεία. Για την ως άνω δαπάνη υπάρχει ήδη
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό και ως εκ τούτου ουδεμία επιπλέον
δημοσιονομική επιβάρυνση προκαλείται.

Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Με την προτεινόμενη διάταξη καθορίζεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων.

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ν. Κεραμέως

Ι. Βρούτσης

Β. Κικίλιας
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κων. Χατζηδάκης

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ι. Πλακιωτάκης

Μ. Βορίδης

Θ. Θεοχάρης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Α. Τροποποιούνται οι ακόλουθες διατάξεις:

1. Με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου της από 25.09.2019 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση
απόδοσης του φόρου διαμονής» προστίθεται παρ. 2α μετά την παρ. 2 του άρθρου 53 του
ν. 4389/2016 (Α’ 94), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 53
Φόρος διαμονής
1. «1. Επιβάλλεται φόρος υπέρ του Δημοσίου, με την ονομασία «φόρος διαμονής»,
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.

Ο φόρος διαμονής επιβάλλεται ανά ημερήσια χρήση και ανά δωμάτιο ή διαμέρισμα, ως
εξής:

α. Σε κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα της υποπερίπτωσης αα` της περίπτωσης α` της παρ.
2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α` 155), ως ακολούθως:
1-2 αστέρων 0,50 ευρώ
3 αστέρων 1,50 ευρώ
4 αστέρων 3,00 ευρώ
5 αστέρων 4,00 ευρώ
και
β. σε ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα της υποπερίπτωσης γγ` της
περίπτωσης β` της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014, 0,50 ευρώ.

2. «2. Ο φόρος διαμονής βαρύνει τον διαμένοντα, που έκανε χρήση του δωματίου ή του
διαμερίσματος, κατά τις διακρίσεις της παραγράφου 1, επιβάλλεται μετά τη διαμονή του
στο κατάλυμα και πριν την αναχώρησή του από αυτό με την έκδοση ειδικού στοιχείουαπόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής από τις επιχειρήσεις της προηγούμενης
παραγράφου και αποδίδεται από αυτές στη Φορολογική Διοίκηση με μηνιαίες δηλώσεις. Οι
δηλώσεις υποβάλλονται μέχρι την τελευταία ημέρα του επόμενου μήνα από αυτόν της
έκδοσης κάθε ειδικού στοιχείου -απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής. Το ειδικό στοιχείο
- απόδειξη είσπραξης φόρου διαμονής δεν επιβαρύνεται με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας
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(Φ.Π.Α.). Φόρος διαμονής δεν επιβάλλεται σε περίπτωση δωρεάν παροχής υπηρεσιών
διαμονής από τις ανωτέρω επιχειρήσεις.».
3. «4. Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο της
δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα που είναι υπόχρεα στην
απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και απόδοσής του, το
περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου - απόδειξης
είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή
του άρθρου αυτού.».

4. «5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1.1.2018 για τα ειδικά στοιχεία αποδείξεις είσπραξης φόρου διαμονής που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή και
μετά.».

2. Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου της από 30.09.2019 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της παρ. 12 του
άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α’ 149), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 3

Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.

1. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, συμμετέχουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2016, οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που τίθενται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση μιας Διαφορικής Τιμής Αποζημίωσης (Διαφορικής
Προσαύξησης), για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν και η οποία απορροφάται από το
Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Η Διαφορική Προσαύξηση
εκφράζεται σε χρηματική αξία ανά μονάδα μέτρησης της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας που εγχέεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, ενώ
η εκκαθάριση, η τιμολόγηση και οι συναλλαγές που την διέπουν διακανονίζονται σε
μηνιαία βάση.

3. Η Διαφορική Προσαύξηση υπολογίζεται σε μηνιαία βάση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα
(€/MWh) ως η διαφορά της Ειδικής Τιμής Αγοράς της συγκεκριμένης τεχνολογίας Α.Π.Ε. ή
Σ.Η.Θ.Υ.Α., η μέθοδος υπολογισμού της οποίας ορίζεται στο άρθρο 6, από την Τιμή
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Αναφοράς που δι-έπει τη Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Σ.Ε.Δ.Π.) του άρθρου 9 και η
οποία ορίζεται ανά τεχνολογία ή και ανά κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ. 1
του άρθρου 4 ή ανά σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αν
αυτή προκύπτει από διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το άρθρο 7.

4. Η διαδικασία εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών που
αφορούν στη Διαφορική Προσαύξηση για το Μήνα Αναφοράς, καθορίζεται με απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6
παρ. 2.
Η διαδικασία αυτή διέπει τη χορήγηση της Λειτουργικής Ενίσχυσης στο πλαίσιο εφαρμογής
της σύμβασης του άρθρου 9.

5. Η Λειτουργική Ενίσχυση:

α. των αιολικών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μικρότερης των 3MW, ή

β. των λοιπών σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μικρότερης των 500kW, ή

γ. των καινοτόμων έργων που εγκαθίστανται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και
Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), πανεπιστημιακά ιδρύματα, ερευνητικά ιδρύματα και
ερευνητικά ινστιτούτα στο πλαίσιο προγράμματος και για όσο διαρκεί το πρόγραμμα,
αποδίδεται στη βάση μιας Σταθερής Τιμής, η οποία ταυτίζεται με την Τιμή Αναφοράς και οι
κάτοχοι των εν λόγω σταθμών συνάπτουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής
(Σ.Ε.Σ.Τ.) του άρθρου 10. Η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται ανά κατηγορία ή ανά τεχνολογία
σταθμών σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 4, ή ανά έργο
αν αυτή η τιμή προκύπτει από τη διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών σύμφωνα με το
άρθρο 7 και με την εξαίρεση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων των παραγράφων 17 και 18.
Στους κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
συνάπτουν Σ.Ε.Σ.Τ., δεν εφαρμόζονται όσα ορίζονται στο άρθρο 5.

Με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), κατόπιν αίτησης του
ενδιαφερόμενου κατόχου, εντάσσεται σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στην κατηγορία σταθμών της περίπτωσης γ` της παρούσας.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τα παραπάνω όρια
εγκατεστημένης ισχύος ή μέ-γιστης ισχύος παραγωγής, των περιπτώσεων α` και β`, μπορεί
να μειώνονται, με παράλληλη περαιτέρω διάκριση στη βάση των κατηγοριών ή
τεχνολογιών σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 4, καθώς και
να εισάγονται ειδικά όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής για τους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του άρθρου 8. Στην
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περίπτωση αυτή τα νέα μειωμένα όρια ισχύουν για τον καθορισμό του τύπου των
συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης που συνάπτονται, από την πρώτη ημέρα του
«επόμενου» ημερολογιακού έτους του έτους έκδοσης της παραπάνω απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής
Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, καθορίζεται σε είκοσι (20) έτη για τους σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. πλην των ηλιοθερμικών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η χρονική διάρκεια παροχής της Λειτουργικής
Ενίσχυσης, για τους ηλιοθερμικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται
σε είκοσι πέντε (25) έτη.

7. Για τις περιπτώσεις κατόχων σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι λαμβάνουν
Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης
μορφής η οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα έσοδα της Λειτουργικής
Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης ή Σταθερής Τιμής, απομειώνονται κατά το
ποσό που υπολογίζεται με βάση ένα Συντελεστή Απομείωσης του Κεφαλαίου (Σ.Α.Κ.). Ο
Σ.Α.Κ. εφαρμόζεται, κάθε φορά, επί του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης, το οποίο έχει
καταβληθεί στον κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Η ετήσια επιστροφή του κεφαλαίου στη βάση της οποίας απομειώνονται τα
έσοδα της Λειτουργικής Ενίσχυσης υπολογίζεται από τον τύπο:

ΕΑΛΕ= ΣΑΚ x ΕΕ
όπου:
ΕΑΛΕ: Η Ετήσια Απομείωση Λειτουργικής Ενίσχυσης (€)
ΣΑΚ: Ο Συντελεστής Απομείωσης Κεφαλαίου (%)
ΕΕ: Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης
ισοδύναμης μορφής που ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης (€).
Η διαδικασία απομείωσης της παραγράφου αυτής, καθορίζεται με την απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6,
παρ. 2. Η ως άνω διαδικασία δεν εφαρμόζεται σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. οι οποίοι έχουν λάβει Επενδυτική Ενίσχυση στο πλαίσιο
Ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

8. Ο κάτοχος του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
λαμβάνει Επενδυτική Ενίσχυση έχει την υποχρέωση δήλωσης στον αρμόδιο Λειτουργό της
αγοράς, του ποσού της Επενδυτικής Ενίσχυσης που του έχει καταβληθεί πριν από τη θέση
σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) του σταθμού. Σε περίπτωση που ο σταθμός
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρούσας βρίσκεται ήδη σε
λειτουργία, η δήλωση του προηγούμενου εδαφίου πρέπει να υποβληθεί πριν την επόμενη
μηνιαία περίοδο εκκαθάρισης και χορήγησης της λειτουργικής ενίσχυσης. Η μη δήλωση της
Επενδυτικής Ενίσχυσης της παρούσας, ή η ανακριβής δήλωση αυτής, ή η μη
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επικαιροποίηση τυχόν τροποποιήσεων αυτής, επιφέρει την επιβολή, κατά τη μηνιαία
περίοδο εκκαθάρισης, απομείωσης εσόδων στη βάση της μεθόδου της παραγράφου 7,
τρείς φορές μεγαλύτερου μεγέθους σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή
της εν λόγω μεθοδολογίας για το χρονικό διάστημα που το τμήμα αυτής της Επενδυτικής
Ενίσχυσης δεν δηλώθηκε καθόλου ή δεν δηλώθηκε με ακρίβεια.

9. Η διαδικασία απομείωσης των εσόδων της Λειτουργικής Ενίσχυσης πραγματοποιείται με
αναγωγή της Ετήσιας Απομείωσης Λειτουργικής Ενίσχυσης σε μηνιαία βάση, στον
αντίστοιχο κύκλο εκκαθάρισης των σχετικών συμβάσεων Σ.Ε.Δ.Π. ή Σ.Ε.Σ.Τ., όπου αυτό
προβλέπεται, και περιγράφεται στη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης. Ο Σ.Α.Κ.
υπολογίζεται για κάθε σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
της παρ. 7 και για κάθε Επενδυτική Ενίσχυση που έχει καταβληθεί στον κάτοχο του εν λόγω
σταθμού, από τη σχέση:

Σ.Α.Κ

=εναγ χ(1+Εαναγ)t
--------------------------(1+Εαναγ)t - 1

όπου:
εαναγ: Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, η οποία ταυτίζεται με το επιτόκιο προεξόφλησης
που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της Τ.Α. της κάθε κατηγορίας σταθμού
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..
t: η εναπομένουσα διάρκεια παροχής της Λειτουργικής Ενίσχυσης του σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. από τη στιγμή καταβολής της εκάστοτε
Επενδυτικής Ενίσχυσης.

10. Η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής που ισχύει και εφαρμόζεται στη διαδικασία
απομείωσης των παραγράφων 7, 8 και 9, είναι αυτή που ισχύει κατά τη χρονική στιγμή
καταβολής της Επενδυτικής Ενίσχυσης.
«Το Επιτόκιο Αναγωγής για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις καθορίζεται σε 9%».
Το Επιτόκιο Αναγωγής για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ.
1 του άρθρου 4 καθορίζεται ως εξής:

α) σε 9% για κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 4,
με αύξοντα αριθμό 1-10, 12-14, 28,

β) σε 10% για τις κατηγορίες σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ. 1 του
άρθρου 4, με αύξοντα αριθμό 11, 15-27,
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Με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που εκδίδεται κατά το άρθρο
4, παρ. 5 μπορεί να τροποποιείται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής κάθε κατηγορίας
σταθμού ή να καθορίζεται η τιμή του Επιτοκίου Αναγωγής, εφόσον πρόκειται για νέα
κατηγορία σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
εντάσσεται στον Πίνακα 1 της περίπτωσης β` της παρ. 1 του άρθρου 4. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται και η διαδικασία καθορισμού του Επιτοκίου Αναγωγής για σταθμούς
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που επιλέγονται μέσω
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

«11. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.
3468/2006 (Α` 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015, δεν εμπίπτουν στις διατάξεις
του παρόντος και αποζημιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.
3468/2006 (Α` 129), εφόσον οι σταθμοί τους έχουν τεθεί ή θα τεθούν σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:

α) την 31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς
και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,

β) την 31η Δεκεμβρίου 2017, αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α..

12. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν υπογράψει Σύμβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.
3468/2006 (Α` 129), μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του 2015 και εφόσον οι σταθμοί τους
δεν τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι και:

α) την 31η Μαρτίου 2019, αν πρόκειται για αιολικούς, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς
και σταθμούς που αξιοποιούν βιομάζα ή βιοαέριο ή,

β) την 31η Δεκεμβρίου 2017 αν πρόκειται για λοιπούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. μεταπίπτουν υποχρεωτικά σε καθεστώς Λειτουργικής
Ενίσχυσης του παρόντος.

Οι κάτοχοι των σταθμών των περιπτώσεων α` και β` εξαιρούνται από την υποχρέωση
συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2019».

«12Α. Οι προθεσμίες θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) των σταθμών των
παραγράφων 11 και 12 που συνδέονται στην Υψηλή Τάση παρατείνονται κατά τρεις (3)
μήνες, εφόσον εντός των αρχικών προθεσμιών έχει υποβληθεί αίτημα σύνδεσης με πλήρη
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φάκελο στον αρμόδιο διαχειριστή και υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α` 75) του
κατόχου του σταθμού, με την οποία βεβαιώνεται ότι έχουν υλοποιηθεί τα απαιτούμενα
έργα και ότι ο σταθμός είναι έτοιμος για τη θέση του σε λειτουργία.»

13. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ.
11 και με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 5MW, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν άπαξ
από το Λειτουργό της Αγοράς τη λύση της Σύμβασης Πώλησης και τη μετάπτωση των
σταθμών τους σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης στη βάση Διαφορικής Προσαύξησης με
σύναψη Σ.Ε.Δ.Π.. Η χρονική διάρκεια ισχύος της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση αυτή, προκύπτει
από τη διαφορά μεταξύ της χρονικής διάρκειας της Λειτουργικής Ενίσχυσης της παρ. 6 και
της χρονικής διάρκειας από την έναρξη ισχύος έως τη λύση της Σύμβασης Πώλησης. Γ ια
τους εν λόγω σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.του
προηγούμενου εδαφίου η Τιμή Αναφοράς που διέπει την Σ.Ε.Δ.Π., ταυτίζεται με την τιμή αποζημίωσης που λαμβάνουν στο πλαίσιο της
Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας της οποίας ζήτησαν τη λύση και ισχύουν οι
διατάξεις του άρθρου 5.

14. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται η διαδικασία
μετάπτωσης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. των
παραγράφων 12 και 13, σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα.
Με την ίδια απόφαση μπορεί να τροποποιείται το όριο εγκατεστημένης ισχύος των
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. της παρ.13.

15. «15. Το ποσό της Λειτουργικής Ενίσχυσης που προκύπτει κατά τη διαδικασία
Εκκαθάρισης:

α. Της Σ.Ε.Δ.Π., στην περίπτωση που είναι πιστωτικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό
Ενισχύσεων ή τον Υπολογαριασμό Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011 (Α 179), όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, ενώ στην περίπτωση που είναι χρεωστικό για τον κάτοχο σταθμού παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. επιστρέφεται στον Υπολογαριασμό
Ενισχύσεων ή τον Υπολογαριασμό Αγοράς του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του
ν. 4001/2011, όπως ειδικότερα καθορίζεται στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας».

β. Της Σ.Ε.Σ.Τ., καταβάλλεται από τον Υπολογαριασμό Ενισχύσεων και τον Υπολογαριασμό
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου, του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του
ν. 4001/ 2011 (Α` 179), όπως αυτός τροποποιείται από το άρθρο 23.
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«16. Για τους σταθμούς αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. τα
όρια εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής των περιπτώσεων α και β της
παραγράφου 5 αφορούν στο σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος ή Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής τους και η Λειτουργική Ενίσχυση χορηγείται στους κατόχους των σταθμών
αυτών, στη βάση της αντίστοιχης Τ.Α. του πίνακα 1 της περίπτωσης β της παραγράφου1 του
άρθρου 4, για το πλεόνασμα της ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα ή το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο, το οποίο μπορεί να ανέλθει μέχρι ποσοστού 20% της
συνολικά παραγόμενης, από τους σταθμούς αυτούς, ηλεκτρικής ενέργειας, σε ετήσια
βάση».

Για τους κατόχους σταθμών αυτοπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α., ισχύουν τα ακόλουθα:

α. Συνάπτουν συμβάσεις των άρθρων 9 και 10, σύμφωνα και με τους ειδικούς όρους που
προβλέπονται για αυτούς στο περιεχόμενο των εν λόγω συμβάσεων. Για τους κατόχους
αυτούς που συνάπτουν Σ.Ε.Δ.Π., η συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας,
σύμφωνα με το άρθρο 5, γίνεται με το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους.

β. Αν ανήκουν σε κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και
Σ.Η.Θ.Υ.Α. που λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο εφόσον επιλεγούν μέσω
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, εξαιρούνται από την υποχρέωση
συμμετοχής στις εν λόγω διαδικασίες και η Τ.Α. που λαμβάνεται υπόψη για τη χορήγηση σε
αυτούς της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ταυτίζεται με τη μεσοσταθμική Τ.Α. που προέκυψε
κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική διαδικασία της κατηγορίας σταθμών που ανήκουν.
Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζεται η διαδικασία
εκκαθάρισης για το πλεόνασμα της ενέργειας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα των
σταθμών της παρούσας.

17. Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάσσονται στο «Ειδικό Πρόγραμμα
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και ιδίως σε δώματα
και στέγες κτιρίων» (κοινή απόφαση της 4.6.2009 των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Β` 1079/2009),
αποζημιώνονται και συνάπτουν τη σχετική Σύμβαση Συμψηφισμού, σύμφωνα με τα όσα
ισχύουν και προβλέπονται από την εφαρμογή των διατάξεων του εν λόγω Ειδικού
Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

18.
Οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη
των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση με Τ.Α. που υπολογίζεται σύμφωνα με την
παράγραφο 3 του άρθρου 4 ενώ οι κάτοχοι φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων με
εγκατεστημένη ισχύ ίση ή μεγαλύτερη των 500kW λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση μόνο
εφόσον οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις τους επιλεγούν στο πλαίσιο ανταγωνιστικών
διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7.

19.
Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
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ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) ή αντίστοιχη
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α` 129), και οι
σταθμοί τους συνεχίζουν να λειτουργούν μετά την ημερομηνία λήξης των αντίστοιχων
συμβάσεων, και εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες
και εγκρίσεις, δεν λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση αλλά αποζημιώνονται μόνο στο
πλαίσιο της συμμετοχής των σταθμών τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
«Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται το πλαίσιο
συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η μεθοδολογία και η διαδικασία
εκκαθάρισης, τιμολόγησης και διακανονισμού των συναλλαγών, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέμα αναφορικά με τη λειτουργία των σταθμών της παρούσας».

«20. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν συνάψει Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο
12 του ν. 3468/2006 (Α 129) ή αντίστοιχη σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας
προ του ν. 3468/2006 (Α 129) και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
των σταθμών τους λόγω αύξησης της ισχύος τους, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την πρόσθετη ισχύ παραγωγής σε
σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α
και β της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί
επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών.

Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που έχουν
συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, και τροποποιούν τις άδειες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ή τις Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης των σταθμών τους λόγω
αύξησης της ισχύος παραγωγής αυτών, με την επιφύλαξη της παραγράφου 21, συνάπτουν
νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια
ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση την συνολική ισχύ παραγωγής σε
σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α
και β της παραγράφου 5, με την επιφύλαξη του άρθρου 7 εφόσον οι σταθμοί αυτοί
επιλέγονται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών. Η
Τιμή Αναφοράς που διέπει τη νέα σύμβαση είναι η μεσοσταθμική τιμή που προκύπτει με
βάση την Τιμή Αναφοράς που διέπει την αρχική σύμβαση για την αρχική ισχύ παραγωγής
και την Τιμή Αναφοράς που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τη στιγμή που
αυτή τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), και υπολογίζεται από τη σχέση:

Τ.Α. νέας
σύμβασης

Τ.Α. αρχικής σύμβασης *Ρ αρχική + Τ.Α. πρόσθετης
ισχύος *Ρ πρόσθετη)
= -----------------------------------------------------------(Ρ νέα συνολική)

όπου:
Τ.Α. νέας σύμβασης: Η Τιμή Αναφοράς που θα διέπει την νέα σύμβαση.
Τ.Α. αρχικής σύμβασης: Η Τιμή Αναφοράς που διέπει την αρχική σύμβαση.
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P αρχική: Η ισχύς παραγωγής της αρχικής σύμβασης.
Τ.Α. πρόσθετης ισχύος: Η Τιμή Αναφοράς που ισχύει για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής
κατά τη στιγμή που τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική).
P πρόσθετη: Η πρόσθετη ισχύς παραγωγής.
P νέα συνολική: Η νέα συνολική ισχύς παραγωγής που προκύπτει από το άθροισμα της
αρχικής ισχύος παραγωγής (P αρχική) και της πρόσθετης ισχύος παραγωγής (P πρόσθετη).

Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της πρόσθετης ισχύος
παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται αυτοδίκαια».

21. Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) και που
εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (Α`
129), για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια που σχετίζεται με την πρόσθετη ισχύ
παραγωγής, λαμβάνουν Λειτουργική Ενίσχυση στη βάση:

α) της Τιμής Αναφοράς της αντίστοιχης κατηγορίας σταθμών του Πίνακα 1 της περίπτωσης
β` της παρ. 1 του άρθρου 4 όπως η Τ.Α. ισχύει κατά τη στιγμή που η πρόσθετη ισχύς
παραγωγής τίθεται σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), ή

β) της μεσοσταθμικής Τ.Α. η οποία προέκυψε κατά την πιο πρόσφατη ανταγωνιστική
διαδικασία της εν λόγω κατηγορίας σταθμών, στην περίπτωση που η αντίστοιχη κατηγορία
σταθμών ενισχύεται αποκλειστικά μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών.
Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν
συνάψει:

αα) Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ίδιου
τύπου και για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της
αρχικής σύμβασης.
ββ) Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129),
συνάπτουν σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής για την πρόσθετη ισχύ
παραγωγής με την ίδια ημερομηνία λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης.

«Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν
συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους δεν έχουν τεθεί σε
λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), συνάπτουν νέα σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης για
τη συνολική ισχύ παραγωγής τους. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης και η Τ.Α. της
παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε
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σχέση με τα όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων
α` και β` της παραγράφου 5. Με τη σύναψη της νέας σύμβασης, η αρχική σύμβαση λύεται
αυτοδίκαια. Ειδικά σε περίπτωση σταθμών που έχουν επιλεγεί για στήριξη Λειτουργικής
Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, η νέα σύμβαση
διέπεται από την Τ.Α. που προέκυψε από την αντίστοιχη υποβολή προσφοράς στο πλαίσιο
της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας.

Οι κάτοχοι των εν λόγω σταθμών, εφόσον για την υφιστάμενη ισχύ παραγωγής έχουν
συνάψει Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης και οι σταθμοί τους έχουν τεθεί σε λειτουργία
(κανονική ή δοκιμαστική) και η Τ.Α. για την πρόσθετη ισχύ παραγωγής κατά τα οριζόμενα
στην περίπτωση α` ταυτίζεται με την Τ.Α. της αρχικής σύμβασης, συνάπτουν νέα σύμβαση
Λειτουργικής Ενίσχυσης για τη συνολική ισχύ παραγωγής τους με την ίδια ημερομηνία
λήξης με αυτή της αρχικής σύμβασης. Ο τύπος Λειτουργικής Ενίσχυσης της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας καθορίζεται με βάση τη συνολική ισχύ παραγωγής σε σχέση με τα
όρια εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής των περιπτώσεων α` και β` της
παραγράφου 5. Κατά την ημερομηνία θέσης σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) της
πρόσθετης ισχύος παραγωγής, η νέα σύμβαση τίθεται σε ισχύ και η αρχική λύεται
αυτοδίκαια. Ειδικά σε περιπτώσεις, όπου για την πρόσθετη ισχύ έχει συναφθεί διακριτή
ΣΕΔΠ και η Τ.Α. που διέπει τις δύο Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης είναι η ίδια, τότε
τροποποιείται η αρχική σύμβαση, ώστε να αφορά στη συνολική ισχύ παραγωγής και η
σύμβαση που αφορά στην πρόσθετη ισχύ λύεται αυτοδίκαια.».

22.
Οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
που έχουν συνάψει σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης ή Σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 12 του ν. 3468/2006 (Α` 129) ή αντίστοιχη
σύμβαση αγοραπωλησίας ηλεκτρικής ενέργειας προ του ν. 3468/2006 (Α` 129) και
προχωρούν σε ριζική ανανέωση του παραγωγικού εξοπλισμού των σταθμών τους, και
εφόσον ισχύουν όλες οι απαιτούμενες κατά την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις,
έχουν τη δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης. Με Απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ύστερα από γνώμη της Ρ.Α.Ε. καθορίζονται οι
προϋποθέσεις ένταξης των σταθμών αυτών σε καθεστώς ριζικής ανανέωσης του
παραγωγικού τους εξοπλισμού, οι Τ.Α. που εφαρμόζονται για τους σταθμούς αυτούς,
καθώς και το πλαίσιο συμμετοχής τους ή όχι σε ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών.».

3. Με την παρ. 1 του άρθρου πέμπτου τροποποιείται το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β’
της παρ. 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α’ 70) και προστίθενται δύο εδάφια στο τέλος
της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 3

Εφαρμογή Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
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Για την εφαρμογή του Σχεδίου του άρθρου 2 ακολουθούνται, ανά κατηγορία περιοχής, οι
ακόλουθες διαδικασίες:
1. Μητροπολιτικό Πάρκο Πρασίνου και Αναψυχής:

α. Mε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής, που εκδίδεται ύστερα από αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή
θυγατρικής της εταιρείας ή τρίτων στους οποίους έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και
εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την
Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 3986/2011,
εγκρίνεται η γενική οργάνωση του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής της
περίπτωσης ε` της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του παρόντος.

β. Με την απόφαση αυτή καθορίζονται ιδίως οι περιοχές του πάρκου που θα διατεθούν για
τη δημιουργία τεχνητών δασών, αλσών, κήπων, λιμνών, φυτωρίων, βοτανικών κήπων,
θερμοκηπίων και λοιπών χώρων πρασίνου, οι χώροι περιπάτου, παιχνιδιού, άθλησης,
εκπαίδευσης, περιπέτειας, εκθέσεων, συναυλιών και λοιπών δραστηριοτήτων, ο τρόπος
διαμόρφωσης αυτών και το περίγραμμα των «κτιριακών ενοτήτων», το εσωτερικό οδικό
δίκτυο και το δίκτυο πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, η θέση των χώρων στάθμευσης,
καθώς και η γενική οργάνωση κάθε άλλου χώρου, κτιρίου, εγκατάστασης, χρήσης ή
λειτουργίας που θα απαιτηθεί για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη και λειτουργία του Πάρκου.

γ. Με την πιο πάνω απόφαση εγκρίνονται, επίσης, και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων
και δραστηριοτήτων που απαιτούνται γιο την οργάνωση και λειτουργία και Πάρκου, ύστερο
από υποβολή ενιαίας Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και τήρηση της διαδικασίας
που ορίζεται στις παραγράφους 2β και 3 του άρθρου 3 του ν. 4014/2011. Οι προθεσμίες
που προβλέπονται στην παράγραφο 2β του ανωτέρω άρθρου και οι οποίες είναι άνω των
είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

Στην περίπτωση β` της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α` 70), οι λέξεις «σχετικών
κτιρίων και εγκαταστάσεων» αντικαθίστανται με τις λέξεις «κτιριακών ενοτήτων».

δ. Η πιο πάνω απόφαση εκδίδεται εντός τεσσάρων μηνών από τότε που οι φορείς της
περίπτωσης α υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τις περιβαλλοντικές, τεχνικές,
φυτοτεχνικές και λοιπές μελέτες και στοιχεία τεκμηρίωσης, στο Γραφείο Ελληνικού της
Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Η έκδοση της
ανωτέρω αποφάσεως αποτελεί προϋπόθεση για την έκδοση των αποφάσεων που
προβλέπονται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.
[ Η απόφαση αυτή επέχει θέση έγκρισης δόμησης κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 του
ν. 4030/2011 για τις οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν εντός του Μητροπολιτικού
Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του ν. 4030/2011 δεν έχουν εν προκειμένω εφαρμογή].
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ε. Με όμοια απόφαση εγκρίνεται και ο Κανονισμός Λειτουργίας του Πάρκου Πρασίνου και
Αναψυχής και καθορίζονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των φορέων της
περίπτωσης α` όσον αφορά τη διοίκηση, διαχείριση, συντήρηση και εκμετάλλευση του
Πάρκου.

2. Περιοχές προς πολεοδόμηση:

α. Οι πολεοδομικές μελέτες των περιοχών που προορίζονται προς πολεοδόμηση σύμφωνα
με το Σχέδιο του άρθρου 2, συντάσσονται είτε με πρωτοβουλία της εταιρείας -Ελληνικό
Α.Ε." είτε θυγατρικών της εταιρειών είτε από τρίτους στους οποίους έχει παραχωρηθεί η
εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων στις εν λόγω περιοχές, και αποτελούνται από:
- το πολεοδομικό σχέδιο που συντάσσεται με βάση οριζοντιογραφικό και υψομετρικό
τοπογραφικό διάγραμμα,

- τον πολεοδομικό κανονισμό και

- έκθεση που περιγράφει και αιτιολογεί τις προτεινόμενες από τη μελέτη ρυθμίσεις,

Οι πολεοδομικές μελέτες περιέχουν ιδίως τις ειδικές χρήσεις γης και τις τυχόν πρόσθετες
απαγορεύσεις ή υποχρεώσεις, τα διαγράμματα των δικτύων υποδομής, τους ειδικούς
όρους δόμησης, καθώς και τους κοινόχρηστους και κοινωφελείς χώρους που πρέπει να
ανέρχονται σε ποσοστό τουλάχιστον 50% της συνολικής έκτασης της προς πολεοδόμηση
περιοχής.

β. Οι πολεοδομικές μελέτες εγκρίνονται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών
και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του κατά περίπτωση αρμόδιου
Υπουργού, υστέρα από εισήγηση του Κεντρικού Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση
της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο άρθρο 16 του ν. 3986/2011, εντός
προθεσμίας έξι μηνών από τότε που οι φορείς της περίπτωσης α` υποβάλουν πλήρη
φάκελο στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών, Η έγκριση της πολεοδομικής μελέτης έχει τις συνέπειες έγκρισης
σχεδίου πόλεως κατά τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923. Από την έγκριση της πολεοδομικής
μελέτης, οι κοινόχρηστοι χώροι περιέρχονται σε κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται ρητή
παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Διατάξεις οι
οποίες αφορούν την εισφορά σε γη και χρήμα δεν εφαρμόζονται.

γ. Η εφαρμογή της πολεοδομικής μελέτης γίνεται με πρωτοβουλία και ευθύνη των φορέων
της περίπτωσης α` της παραγράφου αυτής. Μετά την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης, οι
προαναφερόμενοι φορείς προβαίνουν στην εκτέλεση των έργων διαμόρφωσης του χώρου,
καθώς και στην εκτέλεση των έργων υποδομής, όπως αυτά προβλέπονται στην
πολεοδομική μελέτη. Η συντήρηση, καθαριότητα και ανανέωση του κοινοχρήστου τεχνικού
εξοπλισμού, καθώς και η συντήρηση των έργων υποδομής και των χώρων πρασίνου,
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γίνεται με επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη των φορέων της περίπτωσης α`, κατά παρέκκλιση
κάθε σχετικής διάταξης.

[δ. Οι αποφάσεις έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τα έργα και τις δραστηριότητες που
πραγματοποιούνται εντός των περιοχών της παρούσας παραγράφου και τα οποία
κατατάσσονται στην κατηγορία Α (υποκατηγορίες Α1 και Α2) του άρθρου 1 του ν.
4014/2011, εκδίδονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
και η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου, οι
δε προθεσμίες που προβλέπονται στην παράγραφο 2β του άρθρου 3 και στην παράγραφο 3
του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των 5 εργάσιμων ημερών και έως
20 εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά 5 εργάσιμες ημέρες, ενώ όλες οι υπόλοιπες κατά 10
εργάσιμες ημέρες. Για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων
κατηγορίας Β, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011.]

3. Ζώνες ανάπτυξης:
«α. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και
στις περιπτώσεις όπου εγκρίνεται η χωροθέτηση ή η τροποποίηση χωροθέτησης
τουριστικών λιμενικών υποδομών και του Υπουργού Τουρισμού, που εκδίδονται μετά από
αίτηση της εταιρείας «Ελληνικό Α.Ε.» ή θυγατρικών της εταιρειών ή τρίτων στους οποίους
έχει παραχωρηθεί η εκτέλεση και εκμετάλλευση των έργων και εισήγηση του Κεντρικού
Συμβουλίου Διοίκησης για την Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας που προβλέπεται στο
άρθρο 16 του ν. 3986/2011 και οι οποίες δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
καθορίζονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής τα εξής:
αα. η ειδικότερη χωρική οργάνωση της ζώνης ανάπτυξης, με τον καθορισμό της διάταξης
των κτιριακών ενοτήτων, οι χρήσεις γης και οι όροι δόμησης, τηρουμένων συνολικά των
ορίων που ορίζονται για το σύνολο της ζώνης,

ββ. η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, με αναφορά σε σχέδιο γενικής διάταξης
κλίμακας 1:2.000 ή άλλης κατάλληλης κλίμακας.».

β. Με όμοιες αποφάσεις εγκρίνονται, ανά ζώνη ανάπτυξης ή τμήμα αυτής, και:

αα. Οι τυχόν απαιτούμενες προσχώσεις επί της θάλασσας και οι χρήσεις αυτών, τα μόνιμα
ή προσωρινά έργα και εγκαταστάσεις που απαιτούνται να πραγματοποιηθούν επί του
αιγιαλού και της παραλίας, καθώς και επί του συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου
χώρου ή του πυθμένα για την εξυπηρέτηση της ζώνης ανάπτυξης, καθώς και η ανάληψη
από τους φορείς της περίπτωσης α` της εκτέλεσης των έργων αυτών. Στα έργα αυτά
περιλαμβάνονται και η τοποθέτηση υποθαλάσσιων αγωγών και καλωδίων και εν γένει
ναυδέτων, προβλητών και εξέδρων και η πόντιση τεχνητών υφάλων, καθώς και η
κατάλληλη μετατροπή και ο εκσυγχρονισμός υφιστάμενων κατασκευών για την υποδοχή
του προγράμματος ανάπτυξης της ζώνης. Επί των προβλητών και εξέδρων επιτρέπεται η
ανέγερση κτιρίων στο πλαίσιο των χρήσεων γης και όρων και περιορισμών δόμησης κάθε
ζώνης. Για την έγκριση αυτή, οι φορείς που αναφέρονται στην περίπτωση α` του παρόντος
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άρθρου, πέραν του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της παραγράφου 4
του άρθρου 11 του ν. 4014/2011, υποβάλλουν επιπλέον και ακτομηχανική μελέτη που
αιτιολογεί, από τεχνικής απόψεως, τη σκοπιμότητα των προσχώσεων και των λοιπών
έργων, τον τρόπο εκτέλεσης αυτών, καθώς και τους τυχόν ειδικότερους περιορισμούς που
επιβάλλονται για λόγους ασφαλείας, προστασίας του περιβάλλοντος και δημοσίας
ανάγκης. Στις περιπτώσεις ουτές, στην έκδοση των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο
Υπουργός Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται
ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού, Οι διατάξεις των άρθρων 12
και 14 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν, δεν έχουν εφαρμογή για τη διενέργεια
προσχώσεων επί της θαλάσσης και την κατασκευή, επέκταση ή εκσυγχρονισμό έργων στον
αιγιαλό και παραλία, καθώς και στο συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο και τον
πυθμένα, στις περιοχές που υπάγονται στις ρυθμίσεις της παρούσας παραγράφου.

ββ. Οι τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη των
μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που
ενδέχεται να υπάρχουν στις ζώνες ανάπτυξης ή σε τμήματα αυτών, υστέρα από υποβολή
των κατά περίπτωση απαιτούμενων μελετών και γνώμη των αρμόδιων υπηρεσιών και
οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στις περιπτώσεις αυτές, στην έκδοση
των πιο πάνω αποφάσεων συμπράττει και ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού.

γ. Οι πιο πάνω αποφάσεις εκδίδονται εντός τεσσάρων μηνών από τότε που οι φορείς της
περίπτωσης α υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από όλες τις, κατά περίπτωση,
απαιτούμενες μελέτες και λοιπά στοιχεία τεκμηρίωσης, στο Γραφείο Ελληνικού της Γενικής
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών. Όλες οι επί μέρους
γνώμες και εγκρίσεις που οφείλουν να παρασχεθούν για την έκδοση των πιο πάνω
αποφάσεων, χορηγούνται από τους αρμόδιους καθ΄ύλην φορείς και υπηρεσίες εντός
αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από τότε που περιέρχεται σε
αυτούς το σχετικό αίτημα από το Γραφείο Ελληνικού ή την αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

δ. Οι διατάξεις της παραγράφου 11 των άρθρων 2 και 12 του ν. 4014/2011, όπως ισχύουν,
εφαρμόζονται και επί των αποφάσεων της παρούσας παραγράφου. OL πιο πάνω
αποφάσεις επέχουν θέση:

αα. Αδείας διενέργειας προσχώσεων και εκτέλεσης έργων στον αιγιαλό, την παραλία, το
συνεχόμενο ή παρακείμενο θαλάσσιο χώρο και τον πυθμένα, κατά την ένvoια των
διατάξεων των άρθρων 12 και 14 του ν. 2971/2001, όπως ισχύουν.

ββ. Έγκρισης, κατά την έννοια των άρθρων 10 παράγραφοι 3 και 4, 12, 13 και 15 του ν.
3028/2002, για έργα και δραστηριότητες που εκτελούνται πλησίον μνημείων ή εντός
αρχαιολογικών χώρων και ιστορικών τόπων, καθώς και για κάθε επέμβαση ή αλλαγή
χρήσης σε ακίνητα μνημεία ή στο περιβάλλον τους.
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[γγ. Έγκρισης δόμησης, κατά την έννοια των άρθρων 1 και 5 του ν. 4030/2011, για τις
οικοδομικές εργασίες που θα εκτελεστούν εντός των ζωνών της παραγράφου αυτής. Οι
διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4030/2011 δεν έχουν
εφαρμογή στην περίπτωση αυτή].

«4.α. Με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (κ.υ.α.) των παραγράφων 1, 2 και 3 εγκρίνονται
και οι περιβαλλοντικοί όροι της εφαρμογής του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.)
και οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων υποδομής που εξυπηρετούν τη συνολική λειτουργία
του Μητροπολιτικού Πόλου. Για την έγκριση των ανωτέρω όρων, υποβάλλεται ενιαία
Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για τις περιοχές των παραγράφων 1, 2 και 3.
Για τις ανάγκες υπολογισμού της δυναμικότητας έργων ή δραστηριοτήτων που
εξυπηρετούν το σύνολο του Μητροπολιτικού Πόλου, λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά
εκτιμώμενα μεγέθη αυτών. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
μπορεί να εξειδικεύεται η κατηγοριοποίηση των έργων, σύμφωνα με το ν. 4014/2011 (Α`
209) και να καθορίζεται ειδικά το περιεχόμενο του φακέλου της ενιαίας Μ.Π.Ε. και τα λοιπά
συνοδευτικά στοιχεία της. Για τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της παρούσας
περίπτωσης οι προθεσμίες που προβλέπονται στην περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 3
και στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4014/2011 και οι οποίες είναι άνω των πέντε (5)
εργάσιμων ημερών και έως είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες, μειώνονται κατά πέντε (5)
εργάσιμες ημέρες, ενώ οι προθεσμίες που είναι άνω των είκοσι (20) εργάσιμων ημερών
μειώνονται κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες.

β. Οι περιβαλλοντικοί όροι των λοιπών έργων και δραστηριοτήτων που πραγματοποιούνται
εντός των κτιριακών ενοτήτων του Μητροπολιτικού Πάρκου Πρασίνου και Αναψυχής, εντός
των κτιριακών ενοτήτων των Ζωνών Ανάπτυξης και εντός των οικοδομικών τετραγώνων των
Περιοχών προς Πολεοδόμηση, και τα οποία κατατάσσονται στην κατηγορία Α`
(υποκατηγορίες Α1 και Α2), εγκρίνονται από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και
η σχετική διαδικασία διεκπεραιώνεται από τις κεντρικές υπηρεσίες του Υπουργείου,
ανεξαρτήτως υποκατηγορίας έργων και δραστηριοτήτων. Για έργα και δραστηριότητες της
κατηγορίας Β` εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 4014/2011.»

5 (4). Οι φορείς του Δημοσίου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι δημόσιες
επιχειρήσεις και οργανισμοί που είναι αρμόδιοι για την εκτέλεση των συνοδών έργων
εξωτερικής υποδομής τα οποία είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού -Αγίου Κοσμά, οφείλουν να τα εκτελούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα.».

4. Με την παρ. 1 του άρθρου έκτου τροποποιείται το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του
άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α’ 73), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 110

Πεδίο εφαρμογής
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«1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια
για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να
ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους, ως εξής:».
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),

β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό
ογδόντα τοις εκατό (80 %),

γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%),

δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή
κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε) αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορεί, επίσης, να υπάγονται και οφειλές που κατά την
ημερομηνία υποβολής της αίτησης:
α) τελούν σε αναστολή, διοικητική ή εκ του νόμου,

β) έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία
είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η
υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών,

γ) δεν έχουν βεβαιωθεί, επειδή εκκρεμεί για αυτές δικαστική αμφισβήτηση σε
οποιονδήποτε βαθμό, εφόσον, στην τελευταία περίπτωση, ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα
ασκηθέντα ένδικα βοηθήματα ή μέσα. Αν με το ένδικο βοήθημα είχε υποβληθεί και αίτημα
συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, η ανωτέρω παραίτηση καταλαμβάνει και το αίτημα
αυτό. Βεβαίωση της γραμματείας του δικαστηρίου, όπου εκκρεμούσε η υπόθεση, ότι έχει
υποβληθεί παραίτηση, επισυνάπτεται στην αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση.».

5. Με την παρ. 2 του άρθρου έκτου, τροποποιείται το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α’ 73),
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 111
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Προθεσμία υποβολής αίτησης
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε
τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος.».

6. Με το άρθρο όγδοο, τροποποιείται το άρθρο 56 του ν. 4139/2019 (Α’ 74), το οποίο έχει
ως εξής:

«Άρθρο 56
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη
Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από
ενδεκαμελές διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει διετή θητεία. Ο Πρόεδρος, ο
Αντιπρόεδρος και επτά (7) τακτικά μέλη εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α.,
η οποία εκλέγει και τρία (3) αναπληρωματικά μέλη. Τα υπόλοιπα δύο (2) μέλη είναι ο
Πρόεδρος ή μέλος του Εθνικού Συμβουλίου Δημόσιας Υγείας (Ε.ΣΥ.Δ.Υ.) που προτείνεται
από το Ε.ΣΥ.Δ.Υ. και ο Πρόεδρος ή μέλος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),
που προτείνεται από το Ι.Ε.Π.. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου οι
εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, τα μέλη των
θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανένταξης,
τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών
προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α.

2. Σκοπός του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και
κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων, η έρευνα και η
δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές
τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συμβουλευτικούς
σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης, θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής
επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες. Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους
συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, αναπτύσσει διεθνείς συνεργασίες και στηρίζει κάθε
είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη
για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων.

3. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από
τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητες του. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας, μέχρι το μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο
επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το
επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και
προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, που εκδίδεται μετά
από γνώμη του Διοικητικού του Συμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., εγκρίνεται ο κανονισμός
προμηθειών του Κ.Ε.Θ.Ε.Α., έστω και με παρέκκλιση από τις διατάξεις της παρ. 1 του
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άρθρου 9 του ν. 3580/2007 (Α`134), σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2286/1995 (Α`19) όπως
ισχύει σήμερα, χωρίς τους περιορισμούς του ν. 4013/2011 (Α`204). Ο ισολογισμός απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του και η εφαρμογή του επιχειρησιακού
σχεδίου ελέγχεται από το Υπουργείο Υγείας.

4. Ιατροί του Ε.Σ.Υ., όχι περισσότεροι από πέντε (5), μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.
από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας ύστερα από αίτηση τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η
χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον
ετών. Η απόσπαση διακόπτεται είτε με όμοια υπουργική απόφαση, είτε ύστερα από αίτηση
του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α..

5. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 είναι δυνατή η απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.».

7. Με το άρθρο 4 τροποποιείται το άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), το οποίο έχει ως
εξής:

«Άρθρο 59

Αποθεματικό Κρατικού Προϋπολογισμού

1. Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών εγγράφεται ειδική πίστωση, ως
αποθεματικό, ποσού όχι μικρότερου από 1% και όχι μεγαλύτερου από 2% των συνολικών
δαπανών του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού, με εξαίρεση τα τοκοχρεολύσια.

2. Το αποθεματικό χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη σημαντικών, άμεσων,
αναπόφευκτων και επειγουσών δαπανών, η πρόβλεψη των οποίων δεν ήταν εφικτή κατά το
χρόνο ψήφισης του ετήσιου Κρατικού Προϋπολογισμού ή των συμπληρωματικών
προϋπολογισμών.

3. Η χορήγηση πίστωσης από το αποθεματικό πραγματοποιείται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών, μετά από αιτιολογημένη πρόταση του αρμόδιου διατάκτη. Η
πρόταση του διατάκτη διατυπώνεται κατόπιν σύμφωνης γνώμης του προϊσταμένου
οικονομικών υπηρεσιών του φορέα του και περιλαμβάνει:

α. λεπτομερή αναφορά στους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χρήση της πίστωσης του
αποθεματικού και
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β. επιβεβαίωση της αδυναμίας αντιμετώπισης της ανάγκης της δαπάνης δια της
ανακατανομής πιστώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 71.

4. Για την παρακολούθηση του αποθεματικού ο Υπουργός Οικονομικών παρουσιάζει κάθε
τρίμηνο στη Βουλή κατάσταση με τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης που ενισχύθηκαν
από το αποθεματικό, τους λόγους που οδήγησαν στην ενίσχυση αυτή, σύμφωνα με τα
κριτήρια που ορίζονται στις παραγράφους 2 και 3, καθώς και το υπόλοιπο του
αποθεματικού που απομένει. Η κατάσταση αυτή κοινοποιείται και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.

5. Το χορηγούμενο από το αποθεματικό ποσό χρησιμοποιείται από τον αρμόδιο φορέα,
εντός του οικονομικού έτους και αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης για την οποία
χορηγήθηκε.

6. Από τις εγκεκριμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού φορέα της Κεντρικής Διοίκησης, ο
Υπουργός Οικονομικών δύναται να μεταφέρει σε ειδικό κωδικό του προϋπολογισμού μέρος
αυτών, που δεν υπερβαίνει το 5% του συνολικού του προϋπολογισμού, με εξαίρεση τις
πιστώσεις μισθοδοσίας. Οι εν λόγω πιστώσεις χρησιμοποιούνται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών και μετά από πρόταση του αρμόδιου διατάκτη για την
αντιμετώπιση δαπανών που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν.».

8. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 6 τροποποιείται η περίπτωση α’ της παραγράφου 1
του άρ. 68 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), όπως επίσης και με την παράγραφο 2 του άρθρου 6
τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 68, το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 68
Πεδίο εφαρμογής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας

1. Φυσικό πρόσωπο με ή χωρίς πτωχευτική ικανότητα δικαιούται να ζητήσει τη ρύθμιση
των οφειλών των παραγράφων 2 και 3, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Μέρους,
προκειμένου να προστατεύσει την κύρια κατοικία του από την αναγκαστική ρευστοποίηση,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις επιλεξιμότητας:

α) Το αιτούν φυσικό πρόσωπο έχει εμπράγματο δικαίωμα, αποκλειστικής ή κατ` ιδανικό
μερίδιο, κυριότητας, πλήρους ή ψιλής, ή επικαρπίας σε ακίνητο, το οποίο αποτελεί την
κύρια κατοικία του και βρίσκεται στην Ελλάδα.

β) Δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτηση του άρθρου 4 του ν.
3869/2010 (Α` 130) λόγω δόλιας περιέλευσης του αιτούντος σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω
ύπαρξης επαρκούς περιουσίας του αιτούντος ή που δέχθηκε την αίτηση, ακόμα κι αν ο
οφειλέτης εξέπεσε κατά την παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 3869/2010 ή το σχέδιο
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διευθέτησης οφειλών καταγγέλθηκε κατά το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του
άρθρου 9 του ν. 3869/2010. Αν εκδόθηκε τέτοια απόφαση, το φυσικό πρόσωπο μπορεί να
ασκήσει την αίτηση του άρθρου 72 μόνο αν πριν την άσκηση της αίτησής του και πριν την
πάροδο της προθεσμίας της παραγράφου 1 του άρθρου 72 η απόφαση εξαφανίστηκε ή
αναιρέθηκε ύστερα από παραδοχή ένδικου μέσου.
γ) Η αξία της προστατευόμενης κύριας κατοικίας, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης του
άρθρου 72, δεν υπερβαίνει τα 175.000 ευρώ, αν στις οφειλές της παραγράφου 2
περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια, και τα 250.000 ευρώ σε κάθε άλλη περίπτωση.
δ) Το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος φυσικού προσώπου, κατά το τελευταίο έτος,
για το οποίο υπάρχει δυνατότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, δεν υπερβαίνει τα
12.500 ευρώ. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου προσαυξάνεται κατά 8.500 ευρώ για τον
σύζυγο και κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο μέλος και μέχρι τα τρία εξαρτώμενα
μέλη.
ε) Αν το σύνολο των οφειλών των παραγράφων 2 έως 4 υπερβαίνει τα 20.000 ευρώ, η
ακίνητη περιουσία του αιτούντα, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών, πέραν της
κύριας κατοικίας του αιτούντα, καθώς και τα μεταφορικά μέσα του αιτούντα και του
συζύγου του, έχουν συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 80.000 ευρώ κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
στ) Οι καταθέσεις, τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τα πολύτιμα μέταλλα, σε νομίσματα
ή ράβδους, του αιτούντος και του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών έχουν
συνολική αξία που δεν υπερβαίνει τα 15.000 ευρώ κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 72.
ζ) Υφίσταται τουλάχιστον μία οφειλή επιδεκτική ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6.
η) Το σύνολο του ανεξόφλητου κεφαλαίου, στο οποίο συνυπολογίζονται
λογιστικοποιημένοι τόκοι και, αν υπάρχουν, έξοδα εκτέλεσης, των οφειλών των
παραγράφων 2 και 3, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης του άρθρου 72, δεν
υπερβαίνει τις 130.000 ευρώ ανά πιστωτή ή τις 100.000 ανά πιστωτή αν στις οφειλές αυτές
περιλαμβάνονται επιχειρηματικά δάνεια. Αν η οφειλή έχει συνομολογηθεί σε άλλο, πλην
ευρώ, νόμισμα, τότε για τον καθορισμό του μέγιστου ορίου των 130.000 ευρώ ή των
100.000 ευρώ, αντίστοιχα λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία αλλοδαπού νομίσματος και ευρώ
κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου 72.
2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά
ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγράφει, πριν την άσκηση της αίτησης του
άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια
κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα
ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.
3. Με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 ο τρίτος κύριος μπορεί να ρυθμίσει οφειλές
άλλων ενοχικά υπόχρεων φυσικών προσώπων από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά
ιδρύματα ή από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, για τις
οποίες έχει παραχωρηθεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στη δική του κύρια κατοικία,
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εφόσον οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά
την 31η Δεκεμβρίου 2018.
4. Η μεταβίβαση των απαιτήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων ή η ανάθεση της διαχείρισής
τους κατά τον ν. 4354/2015 (Α` 176), καθώς επίσης η τιτλοποίησή τους κατά τον ν.
3156/2003 (Α` 157) ή η υποκατάσταση εγγυητή ή εν γένει συνοφειλέτη σε αυτές δεν
εμποδίζει τη ρύθμισή τους κατά το παρόν Μέρος.
5. Δεν ρυθμίζονται με το παρόν Μέρος οφειλές φυσικών προσώπων, για τις οποίες
υφίσταται εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.
6. Δεν ρυθμίζονται με τον παρόν Μέρος οφειλές, που κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 72, έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α` 153), τα
άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α` 246) ή το ν. 4469/2017 (Α` 62), ή για τις οποίες
υπάρχει εκκρεμής αίτηση ρύθμισης κατά τις διατάξεις αυτές.».

9. Με την παράγραφο 3 του άρθρου 6 τροποποιείται το δεύτερο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 70 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 70
Προσδιορισμός αξίας
περιουσιακών στοιχείων
1. Για να κριθεί η επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 68, ως
αξία του ακινήτου, αν αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα, λογίζεται η φορολογητέα αξία για τον
υπολογισμό του συμπληρωματικού ενιαίου φόρου ιδιοκτησίας ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
σύμφωνα με τον ν. 4223/2013 (Α` 287), όπως αυτή προκύπτει από την τελευταία πράξη
προσδιορισμού φόρου. Για γήπεδα εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού, για τα οποία δεν
προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., ως αξία ακινήτων λογίζεται η αντικειμενική αξία αυτών,
όπως αυτή προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982 (Α` 43) και της
υπ`αριθμ. 1144814/26361/ΠΟΛ./1310/1998 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β`
1328). Αν το ακίνητο βρίσκεται στην αλλοδαπή, για την επιλεξιμότητα του αιτούντος κατά
την περίπτωση ε` της παραγράφου 1 του άρθρου 68 λαμβάνεται υπόψη η εμπορική αξία.
2. Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, ως αξία της κύριας
κατοικίας λογίζεται η εμπορική της αξία όπως είχε καταχωρισθεί στα βιβλία του πιστωτικού
ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου του τελευταίου έτους, πριν την υποβολή της αίτησης
του άρθρου 72. Εάν η αίτηση του άρθρου 72 υποβληθεί μέχρι την 30η Απριλίου λαμβάνεται
υπόψη η αξία της 31ης Δεκεμβρίου του προτελευταίου έτους πριν την υποβολή της αίτησης
του άρθρου 72. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι η εμπορική αξία της κύριας κατοικίας του
είναι διαφορετική από την καταχωρισμένη στα βιβλία των πιστωτών, οπότε το ποσό της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 καθορίζεται με βάση την αποδεικνυόμενη εμπορική αξία.
3. Αν ο αιτών έχει κατ` ιδανικό μερίδιο κυριότητα, πλήρη ή ψιλή, ή επικαρπία στην κύρια
κατοικία του, κρίσιμη για την επιλεξιμότητά του κατά την περίπτ. γ` της παρ. 1 του άρθρου
68 είναι η αξία της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας. Για τον προσδιορισμό του
καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, κρίσιμη είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και,
αν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Το
προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται αναλόγως και για την αποτίμηση των λοιπών
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περιουσιακών στοιχείων του αιτούντος κατά την περίπτωση ε` της παραγράφου 1 του
άρθρου 68.».

10. Με τις παραγράφους 4 έως 8 του άρθρου 6 τροποποιείται το άρθρο 72 του ν.
4605/2019 (Α’ 52), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 72
Υποβολή αίτησης
1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της
παραγράφου 1 του άρθρου 68, μπορεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2019 να υποβάλει αίτηση
για ρύθμιση των οφειλών των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 68, με σκοπό την
προστασία της κύριας κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.
2. Απαγορεύεται η υποβολή δεύτερης αίτησης από το ίδιο φυσικό πρόσωπο, ακόμα κι αν
με τη δεύτερη αίτηση ζητείται ρύθμιση διαφορετικών οφειλών σε σχέση με την πρώτη ή αν
ο αιτών εξέπεσε της ρύθμισης που προέκυψε από την προηγούμενη αίτηση.
3. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν
με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί
και ταυτόχρονα να επανυποβληθεί. Στην περίπτωση αυτή δεν εφαρμόζεται η παράγραφος
1 του άρθρου 78.
4. Η αίτηση περιέχει:
α) Πλήρη στοιχεία του αιτούντος (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης,
διεύθυνση οικίας και εργασίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, Αριθμό Μητρώου
Κοινωνικής Ασφάλισης, Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας, αν είναι επιτηδευματίας,
τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).
β) Στοιχεία του συζύγου και των εξαρτώμενων μελών του.
γ) Εισοδήματα του αιτούντος, του συζύγου του και των εξαρτώμενων μελών του από
οποιαδήποτε πηγή και αιτία.
δ) Κατάλογο των πιστωτών, με ληξιπρόθεσμες ή μη απαιτήσεις, για τις οποίες έχει
εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης στην κύρια κατοικία, το οφειλόμενο ποσό
ανά πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε
οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή.
ε) Κατάλογο των περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων ε` και στ` της παραγράφου 1
του άρθρου 68, στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή.
στ) Πλήρη περιγραφή των βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων (είδος βάρους ή εξασφάλισης,
πιστωτής, ασφαλιζόμενο ποσό, σειρά, δημόσιο βιβλίο), που είναι εγγεγραμμένα στην κύρια
κατοικία του αιτούντος.
ζ) Κατάλογο των πιστωτών με οφειλές ανεπίδεκτες ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως
6 του άρθρου 68, έκαστος των οποίων έχει απαίτηση ανώτερη των 2.000 ευρώ.
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η) Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή
του κατά το άρθρο 4 του ν. 3869/2010 λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία
πληρωμής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του
από τη ρευστοποίηση κατά την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των
οποίων ζητεί τη ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν.
3588/2007, τα άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 ή το ν. 4469/2017, ούτε υπάρχει
εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές.
5. Η αίτηση συνυπογράφεται από το σύζυγο και τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους
νόμιμους αντιπροσώπους τους.
6. Ο αιτών συνοδεύει υποχρεωτικά την αίτησή του με τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) πιστοποιητικό βαρών της κύριας κατοικίας από το αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή
αντίγραφο του κτηματολογικού φύλλου αυτής,
β) αν ο οφειλέτης ή ο σύζυγός του είναι κύριος ή επικαρπωτής γηπέδων εκτός σχεδίου
πόλης και οικισμού, για το οποίο δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝ.Φ.Ι.Α., συμπληρωμένο έντυπο
υπολογισμού αξίας γηπέδου, υπογεγραμμένο από συμβολαιογράφο.
Ο αιτών μπορεί επίσης να συνοδεύει την αίτησή του με οποιοδήποτε άλλο έγγραφο,
στοιχείο ή πληροφορία, τα οποία θεωρεί σημαντικά για την επιτυχία της διαδικασίας.
7. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τη βάση δεδομένων της
Φορολογικής Διοίκησης:
α) δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1),
β) κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) του
τελευταίου έτους,
γ) δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9),
δ) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)
του τελευταίου φορολογικού έτους,
ε) πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του
τελευταίου φορολογικού έτους,
στ) κινητά περιουσιακά στοιχεία (αυτοκίνητα, αεροσκάφη, πλοία, σκάφη) του αιτούντος,
που αναφέρονται στο έντυπο Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους.
Τα έγγραφα της παρούσας παραγράφου αντλούνται αυτόματα εκκινώντας από την
τελευταία διαθέσιμη έκδοσή τους, εφόσον δεν έχει παρέλθει η αντίστοιχη προθεσμία
υποβολής τους βάσει της κείμενης νομοθεσίας. Μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων
προθεσμιών η αυτόματη άντληση των εγγράφων, εκκινεί από την τελευταία έκδοση για την
οποία υπάρχει υποχρέωση υποβολής.
8. Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από τα πιστωτικά ιδρύματα:
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α) στοιχεία αναφορικά με τις απαιτήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα, οι οποίες είναι
επιδεκτικές ρύθμισης κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 68, το οφειλόμενο ποσό ανά
πιστωτή, την ημερομηνία, αναφορικά με την οποία προσδιορίζεται το ύψος της κάθε
οφειλής, και τους συνοφειλέτες που ευθύνονται έναντι κάθε πιστωτή,
β) στοιχεία αναφορικά με καταθέσεις και χρηματοπιστωτικά προϊόντα του τηρούνται στα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα καθώς και την εκτιμώμενη αξία τους,
γ) τα στοιχεία βαρών και λοιπών εξασφαλίσεων επί των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων
του αιτούντος που βρίσκονται στη διάθεσή τους.
9. Αν τα δικαιολογητικά των παραγράφων 7 και 8 δεν ανακτηθούν αυτόματα από τις
αντίστοιχες βάσεις δεδομένων για οποιονδήποτε λόγο, τότε υποβάλλονται από τον
αιτούντα.
10. Με την αίτηση υπαγωγής στη διαδικασία, ο αιτών παρέχει άδεια στους συμμετέχοντες
πιστωτές και στο Δημόσιο για πρόσβαση, επεξεργασία και διασταύρωση των δεδομένων
του, τα οποία περιλαμβάνονται στην αίτηση και τα συνοδευτικά έγγραφα, όσο και άλλων
δεδομένων του που βρίσκονται στην κατοχή των συμμετεχόντων πιστωτών για τους
σκοπούς της συνολικής διαδικασίας του παρόντος Μέρους. Η άδεια του προηγούμενου
εδαφίου συνεπάγεται την άρση του απορρήτου των τραπεζικών καταθέσεων του άρθρου 1
του ν.δ. 1059/1971 (Α` 270) και του φορολογικού απορρήτου του άρθρου 17 του ν.
4174/2013 (Α` 170). Η άρση του τραπεζικού απορρήτου του προηγούμενου εδαφίου αφορά
χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε (5) έτη πριν από την οριστική υποβολή της αίτησης
και διαρκεί μέχρι την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει ο αιτών με τη
συναινετική ή δικαστική ρύθμιση. Η άρση του φορολογικού απορρήτου κατά το δεύτερο
εδάφιο αφορά χρονική περίοδο, η οποία εκκινεί πέντε (5) έτη πριν από την οριστική
υποβολή της αίτησης και διαρκεί μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας συναινετικής
ρύθμισης του άρθρου 74 ή την αμετάκλητη περάτωση της δίκης του άρθρου 77. Έναντι του
Δημοσίου η άρση του απορρήτου εκτείνεται σε όλη τη χρονική διάρκεια της ρύθμισης.
11. Η αίτηση υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α` 75) του αιτούντα και
των συνυπογραφόντων, συζύγου και εξαρτώμενων μελών για την ακρίβεια και την
πληρότητα του περιεχομένου της αίτησης και των υποβληθέντων εγγράφων. Ο αιτών
ενημερώνεται κατά την υποβολή της αίτησης για τις συνέπειες της ψευδούς υπεύθυνης
δήλωσης, όπως αυτές προβλέπονται στην παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986.
12. Αν αποδεικνύεται με δημόσια έγγραφα ότι η υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 11
είναι ψευδής, τότε, εφόσον η ανακρίβεια επιδρά στην επιλεξιμότητα του αιτούντος, η
δικαστική ή η εξώδικη ρύθμιση θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη, ο οφειλέτης εκπίπτει όλων
των δικαιωμάτων βάσει της ρύθμισης, οφείλει να καταβάλει στον πιστωτή την οφειλή που
προκύπτει από την αρχική σύμβαση μειωμένη κατά τα ποσά που καταβλήθηκαν και ο
θιγόμενος πιστωτής μπορεί να επισπεύσει άμεσα αναγκαστική εκτέλεση. Η εν λόγω οφειλή
επιβαρύνεται με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%). Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 80
εφαρμόζεται αναλόγως. Η Διοίκηση υποχρεούται να ανακαλέσει με αναδρομική ενέργεια
την απόφαση, με την οποία εγκρίθηκε η συνεισφορά του Δημοσίου κατά το άρθρο 76, αν
αποδεικνύεται με οποιονδήποτε τρόπο ότι η απόφαση στηρίχθηκε σε ψευδή στοιχεία. Σε
αυτήν την περίπτωση το Δημόσιο αναζητά από τον αιτούντα την καταβληθείσα
συνεισφορά, η οποία επιβαρύνεται με επιτόκιο πέντε τοις εκατό (5%) από τον χρόνο
καταβολής της.
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13. Η υποβολή της αίτησης διακόπτει τη διαδικασία του Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών,
που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α` 288). Αν για οποιονδήποτε
λόγο η διαδικασία του παρόντος Μέρους δεν τελεσφορήσει, δεν απαιτείται συνέχιση της
διαδικασίας επίλυσης καθυστερήσεων του Κώδικα Δεοντολογίας.
14. Η αίτηση, μετά τον προέλεγχο επιλεξιμότητας κατά το άρθρο 73, μεταγράφεται με
επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον στο βιβλίο μεταγραφών ή καταχωρίζεται
στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.».

11. Με την παράγραφο 9 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 73
του ν. 4605/2019 (Α’ 52), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 73
Προέλεγχος επιλεξιμότητας
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον
αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο
αιτών υποβάλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο
της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.».

12. Με τις παραγράφους 10 έως 13 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το
άρθρο 74 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 74
Διαδικασία συναινετικής ρύθμισης
1. Μόλις υποβληθεί οριστικά η αίτηση, η πλατφόρμα κοινοποιεί την αίτηση και τα
συνοδευτικά της έγγραφα στους πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ζητείται να
ρυθμιστούν.
2. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης κάθε πιστωτής μπορεί να
υποβάλλει πρόταση για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου
75. Αν ο πιστωτής αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη
επιλέξιμος, προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει το σχετικό
αποδεικτικό έγγραφο, αν αυτό υπάρχει.
3. Οι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένων των πιστωτικών ιδρυμάτων, μπορούν να
διατυπώσουν προς τον οφειλέτη μία κοινή πρόταση ή τις επιμέρους προτάσεις τους μέσω
εκπροσώπου τους. Ως εκπρόσωπος ορίζεται ο εμπραγμάτως ασφαλισμένος δανειστής, ο
οποίος προηγείται στην υποθηκική τάξη, και σε κάθε άλλη περίπτωση ο δανειστής με την
υψηλότερη απαίτηση.
4. Μέσα σε έναν μήνα από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων των πιστωτών, ο
αιτών δηλώνει ποιες από τις υποβληθείσες προτάσεις αποδέχεται και ποιες απορρίπτει. Αν
η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι ο αιτών
απέρριψε την υποβληθείσα πρόταση ή τις υποβληθείσες προτάσεις. Η αποδοχή της
πρότασης από τον αιτούντα επέχει θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του αναρτηθέντος
σχεδίου σύμβασης.
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5. Με την αποδοχή μίας ή περισσότερων προτάσεων επέρχονται οι συνέπειες του άρθρου
79 ως προς τους ρυθμισμένους πιστωτές, ανεξάρτητα από τη μη ρύθμιση των απαιτήσεων
των λοιπών πιστωτών.
6. Η διαδικασία συναινετικής ρύθμισης ολοκληρώνεται:
α) με την απόρριψη της αίτησης κατά το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 73,
β) με την παραίτηση του αιτούντος από την αίτησή του, η οποία μπορεί να υποβληθεί
μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της παραγράφου 4, υποβάλλεται ηλεκτρονικά και
κοινοποιείται από την πλατφόρμα σε όλους τους πιστωτές,
γ) με την παράλειψη ή την άρνηση όλων των πιστωτών προς ρύθμιση να υποβάλουν
πρόταση,
δ) με την αποδοχή ή την απόρριψη και της τελευταίας πρότασης πιστωτή από τον
αιτούντα.
7. Η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή, που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα αποτελεί
εκτελεστό τίτλο, δυνάμει του οποίου μπορεί να επισπευσθεί αναγκαστική εκτέλεση στη
λοιπή περιουσία του αιτούντα πλην της κύριας κατοικίας του, καθώς και στην κύρια
κατοικία, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80. Ο ενδιαφερόμενος πιστωτής
δικαιούται να καταθέσει αντίγραφο της γενόμενης αποδεκτής ρύθμισης στο Ειρηνοδικείο
της κατοικίας του αιτούντος. Ο εκτελεστήριος τύπος δίνεται από τον ειρηνοδίκη του τόπου
της προστατευόμενης κύριας κατοικίας.
8. Με επιμέλεια οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον η πρόταση ρύθμισης του πιστωτή,
που έγινε αποδεκτή από τον αιτούντα, μεταγράφεται στο βιβλίο μεταγραφών ή
καταχωρίζεται στο κτηματολογικό φύλλο της κύριας κατοικίας του αιτούντος.
9. Ρυθμιζόμενοι πιστωτές του ιδιωτικού τομέα, που δεν είναι πιστωτικά ιδρύματα ή
εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις του άρθρου 1 του ν.
4354/2015, και που κατέστησαν πιστωτές λόγω υποκατάστασης ή διαδοχής πιστωτικού
ιδρύματος, διενεργούν τις πράξεις των παρ. 2 και 3, μόνο αφότου κοινοποιήσουν στην
Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και, αν είναι νομικά πρόσωπα, τα φυσικά
πρόσωπα που τα εκπροσωπούν καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα. Οι
πληροφορίες που κοινοποιούνται κατά το προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για κάθε
μεταγενέστερη αίτηση που περιλαμβάνει απαιτήσεις των πιστωτών αυτών, μέχρι να
κοινοποιηθεί διαφορετική διεύθυνση ή διαφορετικός εκπρόσωπος.
10. Αν μεταξύ των προς ρύθμιση πιστωτών περιλαμβάνονται ιδιώτες της παραγράφου 8, οι
οποίοι δεν έχουν κοινοποιήσει στην Ε.Γ.Δ.Ι.Χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο
αιτών επιδίδει αντίγραφο της αίτησης σε αυτούς και μεταφορτώνει στην πλατφόρμα το
αποδεικτικό επίδοσης.
Στην περίπτωση αυτή, οι προθεσμίες της διαδικασίας συναινετικής ρύθμισης, καθώς και η
προσωρινή προστασία του άρθρου 78, ξεκινούν από τη μεταφόρτωση του τελευταίου
αποδεικτικού επίδοσης.
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11. Κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η εκπροσώπηση του αιτούντα ή κάθε
συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική.».

13. Με την παράγραφο 14 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η
παράγραφος 1 του άρθρου 75 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 75
Όροι προστασίας της κύριας κατοικίας
1. Για την προστασία της κύριας κατοικίας του, ο αιτών καταβάλλει το εκατόν είκοσι τοις
εκατό (120%) της αξίας αυτής σε μηνιαίες ισόποσες τοκοχρεωλυτικές δόσεις, με επιτόκιο
ίσο με το Euribor τριμήνου προσαυξημένο κατά δύο τοις εκατό (2%). Αν το εκατόν είκοσι
τοις εκατό (120%) της αξίας της κύριας κατοικίας υπερβαίνει το σύνολο των οφειλών που
περιλαμβάνονται στην αίτηση, τότε καταβάλλεται το σύνολο των οφειλών σε αντίστοιχες
τοκοχρεωλυτικές δόσεις.
2. Το ποσό της παραγράφου 1 καταβάλλεται σε χρονικό διάστημα εικοσιπέντε (25) ετών, το
οποίο όμως δεν πρέπει να υπερβαίνει το 80ο έτος της ηλικίας του αιτούντος, εκτός εάν
συμβληθεί εγγυητής, αποδοχής των πιστωτών, ευθυνόμενος ως αυτοφειλέτης.
3. Αν ρυθμίζονται περισσότεροι από ένας πιστωτές, τότε η μηνιαία δόση, που προκύπτει
κατά τις παραγράφους 1 και 2, επιμερίζεται μεταξύ των ρυθμιζόμενων πιστωτών, ανάλογα
με το ποσοστό συμμετοχής τους σε πλειστηρίασμα που θα προέκυπτε, αν η κύρια κατοικία
πλειστηριαζόταν χωρίς έξοδα εκτέλεσης και χωρίς κατάταξη λοιπών πιστωτών, που δεν
αναφέρονται στην αίτηση. Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου: α) η
προσημείωση υποθήκης εξομοιώνεται με την υποθήκη και κατατάσσεται με βάση τη
χρονική της προτεραιότητα, β) αν απαίτηση πιστωτή με ειδικό προνόμιο δεν ικανοποιείται
στο σύνολό της ως τέτοια, τότε για το απομένον τμήμα της συμμετέχει στην υποθετική
κατάταξη, κατά περίπτωση ως απαίτηση με γενικό προνόμιο ή ως μη προνομιούχος
απαίτηση.».

14. Με την παράγραφο 15 του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η
παράγραφος 3 του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α’ 52), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 76
Συνεισφορά Δημοσίου
1. Το Δημόσιο συνεισφέρει στις μηνιαίες καταβολές που προσδιορίζονται κατ` εφαρμογή
του άρθρου 75. Η συνεισφορά του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται σε ειδικό
ακατάσχετο λογαριασμό με δικαιούχο τον οφειλέτη. Η συνεισφορά του Δημοσίου δεν
κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται. Για την έγκριση και καταβολή της συνεισφοράς δεν
απαιτείται φορολογική ή ασφαλιστική ενημερότητα του οφειλέτη.
2. Η αίτηση του άρθρου 72 επέχει θέση αίτησης και για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Με
την υποβολή της αίτησης το Δημόσιο αποκτά πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα και τα
έγγραφα που ανταλλάσσονται μεταξύ του αιτούντος και των πιστωτών στο πλαίσιο της
διαδικασίας, καθώς και σε κάθε στοιχείο σχετικό με τη δίκη του άρθρου 77.
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3. Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι
οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68 και
το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75.
4. Η συνεισφορά του Δημοσίου διαρκεί για όσο χρόνο διαρκεί η ρύθμιση. Οι προϋποθέσεις
και το ποσό της συνεισφοράς του Δημοσίου επανεξετάζονται αυτεπαγγέλτως κάθε έτος. Ο
δικαιούχος μπορεί μετά την παρέλευση ενός (1) έτους από τον αρχικό προσδιορισμό ή την
τελευταία αναπροσαρμογή της συνεισφοράς να ζητήσει μεταρρύθμιση του ποσοστού
συνεισφοράς, αν εξαιτίας μεταβολής των εισοδημάτων του, των εύλογων δαπανών
διαβίωσης ή του επιτοκίου αναφοράς, προκύπτει αδυναμία του να καταβάλει τη δική του
συνεισφορά. Ως προς το περιεχόμενο και τον τρόπο υποβολής της αίτησης του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται αναλόγως το άρθρο 72. Μέχρι την αποδοχή της
αίτησης για αναπροσαρμογή της συνεισφοράς ο οφειλέτης οφείλει να συνεχίζει να
καταβάλλει το ποσό που τον βαρύνει σύμφωνα με την προηγούμενη απόφαση περί
συνεισφοράς. Η αναπροσαρμογή της συνεισφοράς δεν επηρεάζει τη μηνιαία δόση που
λαμβάνουν οι πιστωτές κατά το άρθρο 75.
5. Η συνεισφορά του Δημοσίου διακόπτεται, αν ο δικαιούχος καθυστερήσει την καταβολή
του ποσού που βαρύνει τον ίδιο, με αποτέλεσμα να θεμελιώνονται τα κατά το άρθρο 80
δικαιώματα του πιστωτή, ακόμα κι αν αυτά δεν ασκηθούν. Αν ο δικαιούχος δεν καταβάλει
εγκαίρως το ποσό που βαρύνει τον ίδιο, ο θιγόμενος πιστωτής υποχρεούται να ενημερώσει,
εγγράφως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το αργότερο μέσα σε έναν (1) μήνα από τη
θεμελίωση των δικαιωμάτων του άρθρου 80, το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει
για τη συνεισφορά του Δημοσίου. Αν ο πιστωτής παραλείψει την ενημέρωση του
προηγούμενου εδαφίου και ασκηθούν από τον πιστωτή τα δικαιώματα του άρθρου 80, τότε
ο πιστωτής υποχρεούται να επιστρέψει στο Δημόσιο με τον νόμιμο τόκο της παρ. 1 του
άρθρου 53 του ν. 4174/2013 (Α` 170) τα ποσά που αυτό κατέβαλε από το χρόνο κατά τον
οποίο ο πιστωτής όφειλε να είχε ενημερώσει το Δημόσιο.
6. Καθυστέρηση του Δημοσίου να καταβάλει την εγκριθείσα συνεισφορά μπορεί να
οδηγήσει σε έκπτωση του αιτούντα κατά το άρθρο 80, μόνο εφόσον το συνολικό ύψος του
ποσού σε καθυστέρηση υπερβαίνει αθροιστικά την αξία εννέα (9) μηνιαίων δόσεων
συνεισφοράς και ο πιστωτής έχει ενημερώσει τον οφειλέτη ως προς την υπερημερία του
Δημοσίου το αργότερο έως τον έκτο μήνα υπερημερίας.
7. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5, αν ο οφειλέτης εκπέσει κατά το άρθρο 80 ως
προς οποιονδήποτε πιστωτή, το Ελληνικό Δημόσιο αναζητά από τον οφειλέτη όλα τα ποσά
που κατέβαλε κατά το παρόν άρθρο.».

15. Με το άρθρο 7 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν.
4270/2014 (Α’ 143), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 69Α
Ενιαίος Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου
1. Ο κεντρικός λογαριασμός του Δημοσίου μετονομάζεται σε «Ελληνικό Δημόσιο - Ενιαίος
Λογαριασμός Θησαυροφυλακίου» («Ενιαίος Λογαριασμός»). Όλοι οι λογαριασμοί της
Κεντρικής Διοίκησης τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος και εντάσσονται
στον Ενιαίο Λογαριασμό. Ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του Ενιαίου Λογαριασμού
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παρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές από και προς αυτόν,
προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων και τις ανάγκες δανεισμού και διαχειρίζεται τα
διαθέσιμα προς τοποθέτηση πλεονάσματα.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία και οι προθεσμίες
μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό των υπολοίπων των λοιπών λογαριασμών της
Κεντρικής Διοίκησης, η διαδικασία κλεισίματος αυτών, οι όροι και οι προϋποθέσεις
εξαίρεσης από τη διάταξη του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 1 και κάθε άλλη σχετική
λεπτομέρεια.
3. Το άνοιγμα οποιουδήποτε λογαριασμού της Κεντρικής Διοίκησης διενεργείται με
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν αιτιολογημένης πρότασης του αρμόδιου
φορέα ή οργάνου, με την οποία καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης του λογαριασμού, ο
τρόπος εμφάνισής του στην δημόσια ληψοδοσία, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με
όμοια απόφαση διενεργείται το κλείσιμο των λογαριασμών του Ελληνικού Δημοσίου σε
οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα. Λογαριασμοί της Κεντρικής Διοίκησης εκτός του Ενιαίου
Λογαριασμού ανοίγονται μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, υπό τους όρους
και τις προϋποθέσεις της απόφασης της παραγράφου 2.
4. Η κίνηση των λογαριασμών της Κεντρικής Διοίκησης σε πιστωτικά ιδρύματα ενεργείται
με έγγραφες εντολές του Υπουργού Οικονομικών, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε νόμους
ή συμβάσεις στις οποίες έχει συμπράξει ο Υπουργός Οικονομικών. Στις περιπτώσεις αυτές,
τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να αναγγέλλουν αμέσως τη γενόμενη εγγραφή στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Για τη χρέωση των λογαριασμών αυτών απαιτείται η
έγκριση του Υπουργού Οικονομικών.
5. Σε περίπτωση δέσμευσης λογαριασμού για ειδικούς σκοπούς του Δημοσίου απαιτείται
προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ρυθμίζεται κάθε σχετική
λεπτομέρεια.
6. Το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης,
πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών σε λογαριασμούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό. Με την ίδια
απόφαση καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των λογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους
διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους,
καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να
καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο
Λογαριασμό.
7. Με την απόφαση της παραγράφου 6 ή με όμοιες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών
καθορίζονται οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υποχρεούνται να μεταφέρουν
το σύνολο των ταμειακών διαθεσίμων τους σε λογαριασμούς υπό τον Ενιαίο Λογαριασμό. Η
μεταφορά των ταμειακών διαθεσίμων στον Ενιαίο Λογαριασμό πραγματοποιείται με την
ανωτέρω απόφαση, με την οποία καθορίζονται επίσης ο τρόπος κίνησης των λογαριασμών,
η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η
περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι φορείς της
Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης που έχουν υπαχθεί στις αποφάσεις των παραγράφων
6 και 7 λαμβάνουν πληροφόρηση σε καθημερινή βάση αναφορικά με το ύψος των
τηρούμενων στον αντίστοιχο υπολογαριασμό ταμειακών διαθεσίμων τους. Οι αποφάσεις
των παραγράφων 6 και 7 εκδίδονται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2021.
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8. Το άνοιγμα σε πιστωτικά ιδρύματα, οποιουδήποτε λογαριασμού φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που συμμετέχουν στον Ενιαίο Λογαριασμό, επιτρέπεται αποκλειστικά σε
εξαιρετικές περιπτώσεις και διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν
αιτιολογημένης πρότασης του φορέα, με την οποία καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης
του λογαριασμού, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση διενεργείται το
κλείσιμο των λογαριασμών, σε οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα, των ανωτέρω φορέων.
9. Οι διατάξεις των παραγράφων 6 έως 8 ενεργοποιούνται με την έκδοση της υπουργικής
απόφασης της παραγράφου 6 σχετικά με την μεταφορά του συνόλου των διαθεσίμων των
φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης στον Ενιαίο Λογαριασμό. Μέχρι την έκδοση της
ανωτέρω απόφασης, οι φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης και της Γενικής Κυβέρνησης
συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου (Σ.Λ.Θ.) κατά τα
οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους. Το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου
περιλαμβάνει, πέραν του Ενιαίου Λογαριασμού, το Κοινό Κεφάλαιο της παρ. 11 του άρθρου
15 του ν. 2469/1997 (Α` 38), καθώς και την ταμειακή διαχείριση που τηρούν οι φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο Υπουργός Οικονομικών μέσω του Συστήματος Λογαριασμών
Θησαυροφυλακίου παρακολουθεί και προγραμματίζει με ενιαίο τρόπο τις ταμειακές ροές
προς και από αυτό και προσδιορίζει το ύψος των διαθεσίμων ώστε να διασφαλίζεται η
ομαλή διενέργεια των πληρωμών των συμμετεχόντων φορέων. Όπου στο παρόν άρθρο
γίνεται αναφορά σε «ταμειακή διαχείριση» ή «λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης» που
τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος, νοούνται οι λογαριασμοί της περίπτωσης η` της παρ.
11του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η «ταμειακή διαχείριση», περιλαμβανομένης της
κατανομής των προσόδων στους δικαιούχους, λειτουργεί κατά τρόπο ανάλογο του Κοινού
Κεφαλαίου. Σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόμενες επενδύσεις και την κάλυψη τυχόν
κεφαλαιακών ζημιών, ισχύουν τα οριζόμενα στην ως άνω περίπτωση η` της παρ. 11 του
άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Οι Φορείς λαμβάνουν πληροφόρηση σε καθημερινή βάση
αναφορικά με το ύψος των τηρούμενων στην ταμειακή διαχείριση περιουσιακών τους
στοιχείων.
10. Οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως αυτοί προσδιορίζονται από το εκάστοτε εν
ισχύ «Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης» που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής
Στατιστικής Αρχής, συμπεριλαμβανομένων και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α`
και β` βαθμού, τηρούν υποχρεωτικά το σύνολο των ταμειακών τους διαθεσίμων στην
ταμειακή τους διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος. Η ανωτέρω υποχρέωση δεν ισχύει για
τα κεφάλαια που έχουν μεταφερθεί από τους ανωτέρω Φορείς στο Ταμείο Παρακαταθηκών
και Δανείων. Επί των κεφαλαίων που έχουν ήδη μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν στην
ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης
η` της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Η διαχείριση των κεφαλαίων που
τηρούνται στην ταμειακή διαχείριση της Τράπεζας της Ελλάδος και στο Κοινό Κεφάλαιο, και
τα οποία ανήκουν σε φορείς που δεν υπάγονται κατά το χρόνο έναρξης ισχύος του
παρόντος στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, διέπεται από τις διατάξεις της παρ. 11 του
άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Εξαίρεση από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου είναι δυνατή
μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του
Φορέα και σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας Γ.Δ.Ο.Υ..
11. Τα προς επένδυση ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στην
ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος δύνανται να μεταφέρονται στο Κοινό
Κεφάλαιο με απόφαση των Φορέων.
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12. Το Ελληνικό Δημόσιο υποχρεούται σε αποκατάσταση της θετικής ζημίας (penalties) που
δύναται να προκύψει κατ` εφαρμογή της παραγράφου 10 σε βάρος των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης από την πρόωρη λήξη των προθεσμιακών τους καταθέσεων. Με απόφαση του
Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αποκατάστασης
της τυχόν θετικής ζημίας των ως άνω φορέων από τη μεταφορά των κεφαλαίων
προθεσμιακών καταθέσεων στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος.
13. Κατ` εξαίρεση των οριζόμενων στην παράγραφο 10, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
δύνανται να διατηρούν λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα για τη διευκόλυνση των
συναλλαγών τους. Οι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης μεριμνούν για τον περιορισμό των
λογαριασμών που διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο που
απαιτείται για την ομαλή διενέργεια των συναλλαγών τους.
14. Το μέγιστο όριο της ρευστότητας που οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης επιτρέπεται να
διατηρούν εκτός του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου ισούται με τις καθαρές
ταμειακές τους ανάγκες για το επόμενο δεκαπενθήμερο. Τα ταμειακά διαθέσιμα των
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης πέραν του ανωτέρω μεγίστου ορίζονται ως πλεονάζοντα και
τηρούνται υποχρεωτικά στην Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τις διατάξεις των παραγράφων 10
και 11. Εναλλακτικά, το μέγιστο όριο ρευστότητας εκτός του Σ.Λ.Θ. μπορεί να ισούται με
ένα σταθερό ποσό, κατόπιν πρότασης του Φορέα και σύμφωνης γνώμης της εποπτεύουσας
Γ.Δ.Ο.Υ. και του Γ.Λ.Κ. Με την απόφαση της παραγράφου 18 δύναται να καθορίζονται
συγκεκριμένες περιπτώσεις στις οποίες εφαρμόζεται ο κάθε τρόπος προσδιορισμού του
μέγιστου ορίου ρευστότητας. Σε κάθε περίπτωση, η τήρηση του μεγίστου ορίου
ρευστότητας δύναται να διασφαλίζεται μέσω της λειτουργίας συστήματος αυτόματης
μεταφοράς ποσών, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 22. Το ακριβές ύψος των
πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων και το μέγιστο ύψος της ρευστότητας που οι φορείς
διατηρούν σε πιστωτικά ιδρύματα προκύπτουν μέσω του ταμειακού προγραμματισμού που
διενεργούν οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης βάσει των σχετικών οδηγιών του Γ.Λ.Κ..
Ο ταμειακός προγραμματισμός των φορέων υποβάλλεται προς έγκριση στην εποπτεύουσα
Γ.Δ.Ο.Υ. και εν συνεχεία αποστέλλεται στο Γ.Λ.Κ.. Η υποχρέωση κατάρτισης και αποστολής
ταμειακού προγραμματισμού εκκινεί από την έκδοση της υπουργικής απόφασης της
παραγράφου 18.
15. Το Γ.Λ.Κ. παρακολουθεί σε τουλάχιστον μηνιαία βάση τις κινήσεις και τα υπόλοιπα των
λογαριασμών Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα, στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και στην ταμειακή διαχείριση και στο Κοινό
Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος και τηρεί μητρώο των ανωτέρω λογαριασμών. Τα
πιστωτικά ιδρύματα και οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, περιλαμβανομένων της Τράπεζας
της Ελλάδος και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, υποχρεούνται να αποστέλλουν
στο Γ.Λ.Κ. τα σχετικά στοιχεία κατόπιν αιτήματός του. Σε περίπτωση εντοπισμού
λογαριασμών με υπόλοιπα τα οποία υπερβαίνουν συστηματικά τις ταμειακές ανάγκες των
φορέων κατά ποσοστό μεγαλύτερο του οριζόμενου στην απόφαση της παραγράφου 18, η
αρμόδια Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ. ενημερώνει τον Υπουργό Οικονομικών και εισηγείται την
επιβολή των κυρώσεων της παραγράφου 16.
16. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του εκάστοτε εποπτεύοντος
Υπουργού είναι δυνατή, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης φορέα της Γενικής Κυβέρνησης με
τις διατάξεις των παραγράφων 10, 14 και 15, η καθαίρεση των μελών του Δ.Σ. του φορέα,
των εκτελεστικών του οργάνων και του Προϊσταμένου Οικονομικών Υπηρεσιών. Με την ίδια
ή όμοια απόφαση δύναται να μειώνεται το ύψος της ετήσιας επιχορήγησης του φορέα από
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τον Τακτικό Προϋπολογισμό. Η έναρξη ισχύος των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
καθορίζεται με την απόφαση της παραγράφου 18.
17. Τα κεφάλαια που μεταφέρονται από κάθε Φορέα Γενικής Κυβέρνησης στην ταμειακή
διαχείριση και στο Κοινό Κεφάλαιο στην Τράπεζα της Ελλάδος είναι διαθέσιμα προς
απόληψη από τον δικαιούχο φορέα, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 20
και της περίπτωσης στ` της παρ. 11του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Με την απόφαση της
παραγράφου 18 δύναται να ορίζεται η υποχρέωση έγκαιρης προειδοποίησης της Τράπεζας
της Ελλάδος, του Γ.Λ.Κ. και του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) σε
περίπτωση απόληψης ποσού υψηλότερου από συγκεκριμένο όριο το οποίο καθορίζεται με
την ίδια απόφαση. Από τη θέση σε ισχύ της υποχρέωσης έγκαιρης προειδοποίησης του
προηγούμενου εδαφίου παύει να ισχύει η αντίστοιχη προς την Τράπεζα της Ελλάδος
εξουσιοδοτική διάταξη της περίπτωσης στ` της παρ. 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997. Σε
περιπτώσεις ακραίων συνθηκών ρευστότητας και αποκλειστικά για λόγους προάσπισης του
δημοσίου συμφέροντος, ο Υπουργός Οικονομικών δύναται να προσδιορίζει ειδικά όρια
απολήψεων για την πληρωμή των ανελαστικών δαπανών των φορέων. Ως έκτακτες
συνθήκες ρευστότητας νοούνται αποκλειστικά οι περιστάσεις στις οποίες καθίσταται
αδύνατη η χρηματοδότηση ανελαστικών υποχρεώσεων του Κράτους. Η προϋπόθεση της
προάσπισης του δημοσίου συμφέροντος θεωρείται ότι εκπληρώνεται μόνο σε περιπτώσεις
στις οποίες ο μη προσδιορισμός ειδικών ορίων απολήψεων ποσών από τους ανωτέρω
λογαριασμούς θα οδηγούσε σε άμεσο κίνδυνο αθέτησης ανελαστικών υποχρεώσεων του
Κράτους ή μη επιτέλεσης στοιχειωδών λειτουργιών του. Η δυνατότητα προσδιορισμού
ειδικών ορίων δεν ισχύει σε περιπτώσεις καταβολής τοκοχρεολυσίων. Ο προσδιορισμός
των λοιπών ανελαστικών δαπανών, πέραν των καταβολών τοκοχρεολυσίων, καθώς και της
σειράς προτεραιότητας αυτών, πραγματοποιείται με την απόφαση της παραγράφου 18. Η
απόφαση περί προσδιορισμού ειδικών ορίων απολήψεων αναρτάται υποχρεωτικά στην
ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών.
18. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η οποία εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών
από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου, καθορίζονται η διαδικασία μεταφοράς των
πλεοναζόντων ταμειακών διαθεσίμων στην ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος,
οι κανόνες, η διαδικασία και η συχνότητα υποβολής στοιχείων ταμειακού
προγραμματισμού από τους φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η διαδικασία παρακολούθησης
και ελέγχου της συμμόρφωσης των φορέων από τις εποπτεύουσες Γ.Δ.Ο.Υ. και το Γ.Λ.Κ., η
μέθοδος προσδιορισμού του μεγίστου ορίου ρευστότητας και το ποσοστό υπέρβασης των
ταμειακών αναγκών του φορέα πέραν του οποίου μπορούν να ενεργοποιηθούν οι
κυρώσεις της παραγράφου 16, οι βασικές αρχές προσδιορισμού του ελαχίστου ύψους
ρευστών διαθεσίμων του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, η μέγιστη χρονική
διάρκεια προσδιορισμού ειδικών ορίων, απολήψεων βάσει της παραγράφου 17 και κάθε
άλλο ζήτημα που σχετίζεται με την εφαρμογή των παραγράφων 9 έως 17 του παρόντος
άρθρου και την ομαλή λειτουργία του Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου. Οι
διατάξεις της παραγράφου 14 περί της υποχρέωσης υποβολής ταμειακού
προγραμματισμού ισχύουν για φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, το ύψος του
προϋπολογισμού δαπανών των οποίων υπερβαίνει συγκεκριμένο όριο το οποίο
προσδιορίζεται με την απόφαση της παρούσας παραγράφου.
19. Οι επιχορηγήσεις των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης από τον Τακτικό
Προϋπολογισμό καταβάλλονται σε πίστωση της ταμειακής διαχείρισης που τηρείται στην
Τράπεζα της Ελλάδος. Ο χρόνος έναρξης ισχύος της παρούσας παραγράφου καθορίζεται με
την απόφαση της παραγράφου 20.
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20. Η απόληψη ποσών από την ταμειακή διαχείριση στην Τράπεζα της Ελλάδος
πραγματοποιείται βάσει των εγκεκριμένων κατά τα διαλαμβανόμενα στην παράγραφο 14
ταμειακών αναγκών των φορέων. Σε περιπτώσεις επιπλέον απόληψης ποσών από την
ταμειακή διαχείριση, ο φορέας υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα την εποπτεύουσα
Γ.Δ.Ο.Υ., το Γ.Λ.Κ. και τον Ο.Δ.ΔΗ.Χ.. Σε κάθε περίπτωση, η Τράπεζα της Ελλάδος ευθύνεται
αποκλειστικά και μόνο για την ακριβή εκτέλεση της εντολής που έχει λάβει από τον φορέα.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο χρόνος έναρξης της ανωτέρω
διαδικασίας, η διαδικασία απόληψης ποσών από την ταμειακή διαχείριση των φορέων,
καθώς και όλες οι απαιτούμενες για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου
λεπτομέρειες. Με την ίδια ή όμοια απόφαση μπορεί να προβλέπεται η πιλοτική εφαρμογή
της ανωτέρω διαδικασίας με συμμετοχή συγκεκριμένων φορέων. Οι προβλέψεις των
παραγράφων 19 και 20 ισχύουν για φορείς Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι επιχορηγούνται
ετησίως από τον Τακτικό Προϋπολογισμό με ποσό υψηλότερο από συγκεκριμένο όριο το
οποίο τίθεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου.
21. Οι διατάξεις των παραγράφων 9 έως 20 παύουν να ισχύουν για τους φορείς της
Κεντρικής και της Γενικής Κυβέρνησης που μεταφέρουν τα ταμειακά τους διαθέσιμα στον
Ενιαίο Λογαριασμό δυνάμει των υπουργικών αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 του
παρόντος άρθρου. Διά των ίδιων αποφάσεων καθορίζονται όλες οι τεχνικές λεπτομέρειες
της μετάβασης από το Σύστημα Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου της παραγράφου 9 στον
Ενιαίο Λογαριασμό της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου. Οι διατάξεις των
παραγράφων 9 έως 20 συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την έκδοση των υπουργικών
αποφάσεων των παραγράφων 6 και 7 για τους φορείς για τους οποίους η μεταφορά των
ταμειακών διαθεσίμων στον Ενιαίο Λογαριασμό δεν καθίσταται υποχρεωτική.
22. Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ενιαίου Λογαριασμού Θησαυροφυλακίου και του
Συστήματος Λογαριασμών Θησαυροφυλακίου, ο Υπουργός Οικονομικών εξουσιοδοτείται
να συνάπτει ειδικές συμφωνίες παροχής υπηρεσιών με πιστωτικά ιδρύματα με σκοπό τον
καθορισμό όρων και προϋποθέσεων για την αυτόματη μεταφορά ποσών μεταξύ
λογαριασμών φορέων Γενικής Κυβέρνησης στα εν λόγω ιδρύματα και της ταμειακής
διαχείρισης των φορέων στην Τράπεζα της Ελλάδος ή μεταξύ λογαριασμών φορέων Γενικής
Κυβέρνησης στα εν λόγω ιδρύματα και του Ενιαίου Λογαριασμού. Η ένταξη φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης στο σύστημα αυτόματης μεταφοράς ποσών πραγματοποιείται κατόπιν
συμφωνίας μεταξύ του φορέα και του Υπουργείου Οικονομικών. Οι προς ένταξη φορείς
εξουσιοδοτούν τα πιστωτικά ιδρύματα και την Τράπεζα της Ελλάδος να προβαίνουν στις
απαιτούμενες αυτόματες μεταφορές.
23. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου για τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης ισχύουν με
την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 4370/2016 (Α` 37) και της παρ. 5 του
άρθρου 202 του ν. 4389/2016. Οι ρυθμίσεις του παρόντος άρθρου για τη Βουλή των
Ελλήνων ισχύουν υπό την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παρ. 26 του άρθρου 34 του
ν. 4484/2017 (Α` 110).».

16. Με την παρ. 1 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου
79 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 79
Διακριτές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων
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1. Επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004 (Α` 261) και:
α. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013,
β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο,
Σύμη και Χίο,
γ. έχουν λάβει προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής,
δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών, συνιστούν
διακριτές κατηγορίες. Για τις κατηγορίες του προηγούμενου εδαφίου ακολουθείται
διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης.
Στις κατηγορίες αυτές τα επενδυτικά σχέδια κατατάσσονται με την υφιστάμενη σειρά
προτεραιότητας.
2. Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 ισχύει αναλόγως και για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.
3908/2011.
3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού μπορούν να
ορίζονται και πρόσθετες κατηγορίες στη βάση γεωγραφικών ή τομεακών γνωρισμάτων ή
συνεπεία εκτάκτων αναγκών.».

17. Με την παρ. 1 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου, τροποποιείται η υποπαρ. β’ της
παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α’ 193), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 9
Πρόγραμμα Σπουδών Ημερήσιου
Επαγγελματικού Λυκείου
1. Στην A`, Β` και Γ` τάξη ΕΠΑ.Λ. εφαρμόζεται πρόγραμμα μαθημάτων τριάντα πέντε (35)
συνολικά ωρών εβδομαδιαίως. Η Α` τάξη έχει ενιαίο πρόγραμμα και διδάσκονται μαθήματα
γενικής παιδείας, μαθήματα προσανατολισμού και μαθήματα επιλογής. Η Β` τάξη
διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και
τεχνολογικά - επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Γ` τάξη
διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα
ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλογικά για το
πρόγραμμα σπουδών στα εσπερινά ΕΠΑ.Λ.. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής
Πολιτικής και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι αναθέσεις
των διδασκόμενων μαθημάτων στους κλάδους-ειδικότητες εκπαιδευτικών όλων των τάξεων
του ΕΠΑ.Λ.
2. Προαχθέντες μαθητές της Α` τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Β` τάξη μπορούν να
ενταχθούν με αίτησή τους σε οποιοδήποτε τομέα επιθυμούν. Προαχθέντες μαθητές της Β`
τάξης ΕΠΑ.Λ. που εγγράφονται στη Γ` τάξη μπορούν να ενταχθούν με αίτησή τους σε
οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Β` τάξη.
3α. Στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» εφαρμόζεται:
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αα. Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, που
πραγματοποιείται σε μία (1) ημέρα εβδομαδιαίως, το οποίο διδάσκεται στη σχολική
μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα
(1) διδακτικό έτος και δεν πραγματοποιείται κατά την περίοδο των διακοπών των
Χριστουγέννων, του Πάσχα και των θερινών διακοπών και
ββ. Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας -Μαθητεία σε εργασιακό χώρο, διάρκειας
είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό
έτος.
β. Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9)
μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε
εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στο χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών
κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους
μέχρι την 31η Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους. Η
ισχύς του προηγούμενου εδαφίου αρχίζει από το σχολικό έτος 2018-2019. Κατ` εξαίρεση
και μόνο για το σχολικό έτος 2018-2019, η λειτουργία των τμημάτων του «Μεταλυκειακού
έτους - Τάξης Μαθητείας» που άρχισε κατά τη διάρκεια του εν λόγω σχολικού έτους,
συνεχίζεται ως εξής:
α) το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων λήγει εντός του διδακτικού έτους και η
αναπλήρωση, για τμήματα που ξεκίνησαν μετά τις 15.11.2018, ρυθμίζεται με απόφαση του
Συλλόγου Διδασκόντων και
β) το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο» λήγει
με τη συμπλήρωση των εκατόν πενήντα έξι (156) ημερών και σε κάθε περίπτωση όχι μετά
τις 20.9.2019.
γ. Το Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται στα οικεία Εργαστηριακά
Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ.. Για την αναλογία καθηγητών -μαθητών στα
εργαστήρια, εφαρμόζονται οι διατάξεις που ισχύουν για τα εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. και των
Ε.Κ.. Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, οι οποίοι μπορούν να διδάξουν στο «Μεταλυκειακό
έτος - τάξη μαθητείας», μπορούν να συμπληρώνουν σε αυτό το υποχρεωτικό διδακτικό
τους ωράριο, το οποίο λογίζεται ως χρόνος διδακτικής προϋπηρεσίας για κάθε συνέπεια.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την οργάνωση
και τη λειτουργία του «Μεταλυκειακού έτους- τάξης μαθητείας.
Με όμοια απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται:
αα. η διάρκεια των αναρρωτικών αδειών των μαθητευόμενων του «Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας,
ββ. τα ζητήματα φοίτησης των μαθητευόμενων που σχετίζονται με τις αναρρωτικές άδειες.
δ. Το «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο»
ορίζεται με σύμβαση (σύμβαση μαθητείας), που συνάπτεται μεταξύ του μαθητευόμενου
και του εργοδότη, φορέα του κατά το άρθρο 51 του ν. 1892/1990 δημοσίου τομέα, φυσικού
ή νομικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου ή επιχείρησης, και θεωρείται από τον Διευθυντή
της οικείας σχολικής μονάδας.
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Η σύμβαση μαθητείας δύναται:
αα. να καταγγελθεί από τους μαθητευομένους ή τους εργοδότες, για λόγους που
ανάγονται στην αθέτηση των υποχρεώσεων τους. Οι μαθητευόμενοι και οι εργοδότες
υποχρεούνται να ενημερώσουν εγγράφως το διευθυντή του οικείου Κ.Π.Α. του Ο.Α.Ε.Δ. και
τον αρμόδιο διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ.
ββ. να ακυρωθεί από το διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. ύστερα από εισήγηση του υπεύθυνου
καθηγητή, εφόσον ο εργοδότης αθετεί τις υποχρεώσεις του.
ε. Με την ολοκλήρωση του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» χορηγείται στον
απόφοιτο από τη σχολική μονάδα βεβαίωση παρακολούθησης, για τη συμμετοχή στις
εξετάσεις πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
στ. Οι απόφοιτοι του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» μπορούν να
παρακολουθούν Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης, συνολικής διάρκειας
τριάντα πέντε (35) ωρών, το οποίο οργανώνεται και πραγματοποιείται από τα ΕΠΑ.Λ. και τα
Ε.Κ., με σκοπό την αρτιότερη προετοιμασία για τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες
πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης Πτυχίου Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης επιπέδου 5, που διεξάγονται ετησίως από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Με απόφαση
του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
εγκρίνεται η λειτουργία τμημάτων του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης
και καθορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους. Η υλοποίηση του Προπαρασκευαστικού
Προγράμματος πραγματοποιείται στα Εργαστηριακά Κέντρα ή στα Σχολικά Εργαστήρια των
ΕΠΑ.Λ. σε απογευματινό ωράριο.
Οι εκπαιδευτικοί που διαθέτουν προϋπηρεσία στο «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας»
απασχολούνται κατά προτεραιότητα στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
ως επιμορφωτές και ο διευθυντής ή ένας εκ των υποδιευθυντών ή των υπευθύνων τομέα
του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ., στο οποίο πραγματοποιείται το πρόγραμμα, έχει το ρόλο του επόπτη.
Από το σχολικό έτος 2019-2020 και εφεξής, μεταξύ των εκπαιδευτικών που μπορούν να
απασχοληθούν στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης ως επιμορφωτές,
προηγείται α) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος έχει προϋπηρεσία ως επιμορφωτής σε θέματα
μαθητείας και β) ο εκπαιδευτικός, ο οποίος είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης
προγράμματος επιμόρφωσης σε θέματα μαθητείας, διάρκειας τουλάχιστον τριάντα πέντε
(35) ωρών.
Η αμοιβή των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα
Πιστοποίησης ως επιμορφωτές και ως επόπτες, καλύπτεται από συγχρηματοδοτούμενη
πράξη ΕΣΠΑ 2014-2020.
Με την ολοκλήρωση της συγχρηματοδοτούμενης πράξης ΕΣΠΑ 2014-2020, στο
Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης μπορεί να απασχολούνται:
αα. μόνιμοι εκπαιδευτικοί που παρέχουν υπερωριακή απασχόληση. Η ανάθεση της
υπερωριακής απασχόλησης στους εκπαιδευτικούς αποφασίζεται από τον οικείο Διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ύστερα από εισήγηση του Συλλόγου Διδασκόντων του
ΕΠΑ.Λ. ή Ε.Κ. στο οποίο υλοποιείται το Πρόγραμμα.
ββ. μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή αναπληρωτές εκπαιδευτικοί πλήρους ωραρίου που δεν
συμπληρώνουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας και μέχρι τη συμπλήρωσή του και
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γγ. ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η αμοιβή για την απασχόληση των εκπαιδευτικών του
προηγούμενου εδαφίου μπορεί να καλύπτεται από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους,
σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος, οι όροι, η διαδικασία και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού
Προγράμματος Πιστοποίησης.».

18. Με την παρ. 2 του άρθρου 11 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 7 του άρθρου
33 του ν. 4559/2018 (Α’ 142), το οποίο ισχύει ως εξής:
«Άρθρο 33
Οικονομική διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 4485/2017 (Α`114) προστίθεται περίπτωση ι` ως εξής:
«ι. Έσοδα από την απόδοση ποσοστού επί των αμοιβών που εισπράττονται από τα
νοσοκομεία κατά την ολοήμερη λειτουργία τους για ιατρικές επισκέψεις ή πράξεις που
γίνονται από πανεπιστημιακούς ιατρούς, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 3868/2010.».
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4485/2017 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Με απόφασή της, η Επιτροπή Ερευνών μπορεί να ορίζει αναπληρωτή επιστημονικό
υπεύθυνο.».
3. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται εδάφιο, το οποίο έχει
ως εξής:
«Ειδικά για τα ταμειακά διαθέσιμα έργων/προγραμμάτων, των οποίων το φυσικό
αντικείμενο έχει επιτυχώς ολοκληρωθεί και για τα οποία δεν προκύπτει άλλη συμβατική
υποχρέωση, επιτρέπεται η διάθεσή τους για χρηματοδότηση ερευνητικών δραστηριοτήτων
της ίδιας ερευνητικής ομάδας. Για τον σκοπό αυτό, ο επιστημονικός υπεύθυνος, μετά την
ολοκλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων, η οποία αποδεικνύεται από βεβαίωση
ολοκλήρωσης του χρηματοδότη, καταθέτει προς έγκριση στην Επιτροπή Ερευνών ετήσιο
προϋπολογισμό και πρόταση χρήσης του αδιαθέτου υπόλοιπου για δράσεις με στόχο την
υποστήριξη της έρευνας.».
4. Στο άρθρο 59 του ν. 4485/2017 προστίθεται παράγραφος 9, η οποία έχει ως εξής:
«9.α) Οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι., κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του επιστημονικά
υπευθύνου έργου/προγράμματος, χορηγούν προκαταβολές με την έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής (ΧΕΠ), με σκοπό την υλοποίηση των έργων/προγραμμάτων που
διαχειρίζονται. Το ΧΕΠ εκδίδεται από τη ΜΟΔΥ των Ε.Λ.Κ.Ε. μετά από έγκριση της Επιτροπής
Ερευνών. Το ΧΕΠ χορηγείται προκειμένου να καλυφθούν: α) έξοδα μετακίνησης εκτός
έδρας, β) απαιτήσεις προμήθειας οργάνων, αναλωσίμων ή εξειδικευμένων υπηρεσιών από
το εξωτερικό, γ) ανάγκες μικροεξόδων λοιπών δαπανών μέχρι το ποσό των χιλίων (1.000)
ευρώ.
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Δικαιούχος της προκαταβολής μπορεί να είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του
έργου/προγράμματος, εφόσον έχει μόνιμη ή αορίστου χρόνου εργασιακή σχέση με το
Α.Ε.Ι., καθώς και το μόνιμο ή αορίστου χρόνου προσωπικό του οικείου φορέα και της ΜΟΔΥ
για δαπάνες μετακινήσεων. Η απόφαση της Επιτροπής Ερευνών θα ορίζει και την
προθεσμία απόδοσης της προκαταβολής, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το τρίμηνο και
σε κάθε περίπτωση την 31η Δεκεμβρίου του οικονομικού έτους. Μετά τη διενέργεια των
δαπανών ο δικαιούχος υποβάλλει στη ΜΟΔΥ όλα τα σχετικά παραστατικά (εξοφλημένα
τιμολόγια κ.λπ.) και δικαιολογητικά. Σε περίπτωση μη εξαντλήσεως όλου του ποσού του
Χ.Ε.Π. ο δικαιούχος καταθέτει το υπόλοιπο ποσό στον λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης
του έργου/προγράμματος. Δεν επιτρέπεται η έκδοση Χ.Ε.Π. σε δικαιούχο που, για
οποιονδήποτε λόγο, δεν έχει αποδώσει λογαριασμό για προηγούμενη προκαταβολή.
β) Οι κάθε είδους αποζημιώσεις που δίνονται σε δικαιούχους (φοιτητές, νέοι ερευνητές
κ.λπ.) στο πλαίσιο ευρωπαϊκών και συγχρηματοδοτούμενων έργων κινητικότητας (Erasmus
κ.λπ.) ελέγχονται, εκκαθαρίζονται και καταβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους του
εκάστοτε προγράμματος, με την έκδοση τακτικών χρηματικών ενταλμάτων.».
5. Η περίπτωση α` της παρ. 7 του άρθρου 11 του ν. 4521/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«7.α) Το άρθρο 62 και η υπουργική απόφαση της παραγράφου 2 του άρθρου 63 του ν.
4485/2017 ισχύουν από την 1.1.2019. Από 1.1.2018 έως 31.12.2018 για δαπάνες που
διενεργούνται σε βάρος του προϋπολογισμού των Ε.Λ.Κ.Ε., των ερευνητικών και
τεχνολογικών κέντρων και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων δεν απαιτείται
έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και η έλλειψη αυτή δεν καθιστά τις ανωτέρω
δαπάνες μη κανονικές. Έως τις 31.12.2018 η διαδικασία και ο τρόπος ελέγχου,
εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και εξόφλησης των δαπανών διενεργείται σύμφωνα με τις
ισχύουσες, έως την έναρξη ισχύος του ν. 4485/2017, διατάξεις.».
6. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4009/2011, όπως αντικαταστάθηκε
από την παρ. 6 του άρθρου 98 του ν. 4547/2018, διαγράφεται η φράση «εφόσον δεν έχει
παρέλθει πενταετία από τη λήψη του διδακτορικού τίτλου σπουδών τους. Διαγράφεται,
επίσης, το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β` της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4386/2016
και η φράση «για αξία μεγαλύτερη του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500)
ευρώ» από την περίπτωση ζ` της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4485/2017.
7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τις
δράσεις, εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με την προετοιμασία «των εξετάσεων
Μαΐου 2019» για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.».

19. Με την παρ. 1 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 4 του ν.
1545/1985 (Α’ 91), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 4
Προϋποθέσεις επιδότησης
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1. Για να δικαιούται επίδομα ο άνεργος πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 125
ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. Τα ημερομίσθια αυτά
πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στους τελευταίους 14 μήνες πριν από τη λύση
της εργασιακής σχέσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη τα ημερομίσθια του τελευταίου
δίμηνου.
2. Αρκούν 100 ημερομίσθια προκειμένου για:
α) οικοδόμους των νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης.
β) απασχολούμενους σε τουριστικά και άλλα εποχιακά επαγγέλματα, για τους οποίους
μετά τη δεύτερη περίοδο απασχόλησης ως χρονικό διάστημα υπολογισμού των
ημερομισθίων λαμβάνεται το δωδεκάμηνο πριν από τη λύση της σχέσης εργασίας, χωρίς να
αφαιρούνται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου. Για την απασχόληση στο δίμηνο
αυτό οι εργοδότες υποχρεούνται να χορηγούν βεβαίωση, ο τύπος και το περιεχόμενο της
οποίας καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ.. Για την εφαρμογή της διάταξης
αυτής, ως εποχιακή θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις,
υποκαταστήματα ή παραρτήματα επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή
ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών λειτουργούν κατά
ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα
μήνες, κατά το υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν
προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν
κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητας τους.
γ) εργάτες που απασχολούνται στα μηχανοκίνητα μέσα αλιείας (μηχανότρατες,
πεζότρατες, γρι γρι) και στα σμυριδορυχεία.
Τα ημερομίσθια αυτά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μέσα στο χρονικό διάστημα που
ορίζεται από την προηγούμενη παράγραφο και στην αντίστοιχη επαγγελματική κατηγορία.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας μετά πρόταση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ μπορούν:
α) τα ημερομίσθια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 να μειωθούν μέχρι 100 για όλους
ή για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων,
β) η προϋπόθεση των 100 ημερομισθίων για την επιδότηση των άνεργων οικοδόμων της
προηγούμενης παραγράφου να επεκτείνεται σε όλες ή σε ορισμένες περιοχές της Χώρας.
Με τον ίδιο τρόπο είναι δυνατή η τροποποίηση ή κατάργηση αυτών των αποφάσεων, αν
ο κλάδος ανεργίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί οικονομικά στην πρόσθετη επιβάρυνση
που προκαλείται από την παραπάνω μείωση των προϋποθέσεων.
"5. Κατ` εξαίρεση για τους εποχιακά απασχολούμενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του
Νομού Λευκάδος κατά το έτος 2003, αρκούν εβδομήντα πέντε ημερομίσθια για τη
χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας."
«6. Κατ` εξαίρεση, οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που καταστράφηκαν ολικά ή μερικά από
τις πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018, και οι
οποίοι κατέστησαν εξ αυτού του λόγου άνεργοι, εφόσον δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των
προηγούμενων παραγράφων, δικαιούνται να λάβουν την ελάχιστη διάρκεια της τακτικής
επιδότησης ανεργίας των κοινών ανέργων.».
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20. Με την παρ. 2 του άρθρου 12 του σχεδίου νόμου τροποποιείται το άρθρο 6 του ν.
1545/1985 (Α’ 91), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 6
Διάρκεια επιδότησης
1. Η διάρκεια καταβολής του επιδόματος ανεργίας, ανάλογα με τον αριθμό των
ημερομισθίων που έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος, σύμφωνα με τις διατάξεις
των παρ. 1 και 2 του άρθρου 4, ορίζεται ως εξής:
α) Για 125 τουλάχιστον ημέρες εργασίας ή 100 στις περιπτώσεις των παραγράφων 2 και
3 του άρθρου 4, επίδομα τεσσάρων (4) μηνών.
β) Για 150 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών.
γ) Για 180 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών.
δ) για 220 ημέρες εργασίας επίδομα δέκα (10) μηνών.
ε) για 250 ημέρες εργασίας επίδομα δώδεκα (12) μηνών.
2. Για όσους δικαιούνται επίδομα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 η
διάρκεια είναι:
α) Για 200 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα τεσσάρων (4) μηνών.
β) Για 250 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα πέντε (5) μηνών.
γ) Για 300 τουλάχιστον ημέρες εργασίας, επίδομα επτά (7) μηνών.
3. Προκειμένου για οικοδόμους του εδαφίου α της παρ. 2 του άρθρου 4, οι αναφερόμενες
στα εδάφια β` και γ` της παρ. 1 και στα εδάφια α`, β` και γ` της παρ. 2 του άρθρου
αυτού προϋποθέσεις ημερών εργασίας μειώνονται αντίστοιχα κατά 20 ημέρες.
4. Οι παραπάνω ασφαλισμένοι δικαιούνται επίδομα για δέκα (10) μήνες, εφ` όσον
κατά το χρονικό διάστημα των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 4 ή των δύο (2) ετών
της παραγράφου 2 του άρθρου 5 έχουν πραγματοποιήσει 210 ή 350 ημερομίσθια
αντίστοιχα και έχουν συμπληρώσει το 49ο έτος της ηλικίας τους κατά την έναρξη της
επιδότησης.
5. Αν ο ασφαλισμένος εξακολουθεί να είναι άνεργος και μετά τη λήξη των παραπάνω
χρονικών διαστημάτων μπορεί ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Δ. να λάβει
ειδικό επίδομα μέχρι 15 ημερήσια επιδόματα ανεργίας το μήνα και για 3 το πολύ μήνες.
6. Για κάθε μήνα επιδότησης καταβάλλονται 25 ημερήσια επιδόματα.
7. Μετά τη συμπλήρωση των ορίων επιδότησης των προηγούμενων παραγράφων
για νέα επιδότηση, ο ασφαλισμένος απαιτείται να πραγματοποιήσει και πάλι τις
ημέρες εργασίας των παραγράφων 1-3 του άρθρου 4.
Ημέρες εργασίας, που προηγούνται της λήξης, της πρώτης αναστολής ή διακοπής της
επιδότησης, δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό νέας επιδότησης.
8. Από 1.1.2013, σε κάθε περίπτωση τα ημερήσια επιδόματα ανεργίας, εντός της
προηγούμενης από την εκάστοτε έναρξη της επιδότησης λόγω ανεργίας, τετραετίας, δεν
είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων πενήντα (450). Εάν εντός της
τετραετίας ο άνεργος έχει επιδοτηθεί για χρονικό διάστημα μικρότερο των τετρακοσίων
πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων, δικαιούται να επιδοτηθεί λόγω ανεργίας για τον
υπόλοιπο αριθμό ημερήσιων επιδομάτων, μέχρι τη συμπλήρωση του ανώτατου ορίου των
τετρακοσίων πενήντα (450) ημερήσιων επιδομάτων. Από 1.1.2014 τα ημερήσια επιδόματα
ανεργίας στην τετραετία δεν είναι δυνατόν να είναι περισσότερα των τετρακοσίων (400).
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9. Οι δικαιούχοι τακτικής επιδότησης ανεργίας, με βάση τη διάταξη της περίπτωσης β` της
παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α` 91) όπως ισχύει, οι οποίοι στα κρίσιμα χρονικά
διαστήματα, που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 περίπτωση β`
εδάφιο πρώτο, του άρθρου 4 του ν. 1545/1985, έχουν πραγματοποιήσει από 100 έως 149
ημέρες εργασίας, δικαιούνται επίδομα τακτικής ανεργίας διάρκειας 3 μηνών και 5 ημερών.
Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, του άρθρου 2 του ν. 1874/1990 (Α`
18) και της παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 1892/1990 (Α` 101) δεν ισχύουν για τους
δικαιούχους του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
Η πρώτη, από την ισχύ της παρούσας, επιδότηση των δικαιούχων του πρώτου εδαφίου δεν
εμπίπτει στον περιορισμό της προηγούμενης παραγράφου 8.
Ομοίως δεν εμπίπτουν στον ανωτέρω περιορισμό, επόμενες επιδοτήσεις για τους
δικαιούχους τακτικής ανεργίας, που θεμελιώνονται με βάση την παρούσα και μόνο
παράγραφο.
Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δύνανται να εφαρμοστούν και σε δικαιούχους του
ανωτέρω πρώτου εδαφίου, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει από 150 έως 230 ημέρες
εργασίας. Το δικαίωμα αυτό ασκείται ύστερα από αμετάκλητη, έγγραφη δήλωση των
ενδιαφερομένων προς τον ΟΑΕΔ.
Στις ρυθμίσεις της παρούσας εντάσσονται οι δικαιούχοι που η εργασιακή τους σχέση
λύθηκε από 31.8.2013 και μετά.».

21. Με το άρθρο 13 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου έκτου
του ν. 4432/2016 (Α’ 212), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο έκτο
1. Στην περίπτωση 3 της περίπτωσης α της παρ. Θ του άρθρου 4 του ν. 3754/2009 (Α’ 43)
μετά το δεύτερο εδάφιο προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν οι ανωτέρω προϋποθέσεις, στη θέση του Συντονιστή
Διευθυντή και του αναπληρωτή του, ορίζονται ιατροί με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή της
ίδιας με την κρινόμενη θέση ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε νοσοκομεία της ίδιας
Υγειονομικής Περιφέρειας.»
2. α. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 28 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 (Α 150)
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι ως άνω δαπάνες απορρέουν από προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των
Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης οι οποίες διενεργήθηκαν από την
κατάθεση στη Βουλή του ν. 3867/2010 μέχρι «31η Μαΐου 2019»
β. Το άρθρο 37 του ν. 4238/2014 (Α 38) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 37
Για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος, προστασίας της δημόσιας υγείας και
ανυπέρβλητης αναγκαιότητας, θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες που απαιτούνται για την
εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία του
Ε.Σ.Υ., οι οποίες παρασχέθηκαν στα νοσοκομεία από τις ήδη εγκατεστημένες αναδόχους
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εταιρείες είτε στις συμβατικές τιμές είτε στις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της Ε.Π.Υ.,
εφόσον αυτές είναι χαμηλότερες μετά τη λήξη της μεταξύ τους σύμβασης, κατά το χρονικό
διάστημα από την 1η Σεπτεμβρίου 2012 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2016.»
γ. Η παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4368/2016 (Α 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες των Δ.Υ.Πε., που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2015
έως και 31.10.2016, 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.»
δ. Η παρ. 2 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Θεωρούνται νόμιμες οι δαπάνες για την εξόφληση υποχρεώσεων των Νοσοκομείων
του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.Πε. που απορρέουν από προμήθειες υλικών-αγαθών και παροχή
υπηρεσιών που διενεργήθηκαν μέχρι 31.10.2016, χωρίς την υπογραφή σύμβασης, δεν
αναφέρονται στο Παρατηρητήριο Τιμών που τηρεί η Ε.Π.Υ. (άρθρο 24, ν. 3846/2010), δεν
υφίστανται προηγούμενες συμβάσεις και με την προϋπόθεση ότι είναι εντός των
εγκεκριμένων πιστώσεων των προϋπολογισμών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.»
«Η ισχύς της παρούσας παρατείνεται από τη λήξη της έως την «31η Μαΐου 2019.»
3. Η παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 4332/2015 (Α 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δαπάνες του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου που προέρχονται από την προμήθεια
αγαθών και υπηρεσιών και έχουν πραγματοποιηθεί έως τις 31.12.2014, οι οποίες δεν έχουν
εξοφληθεί λόγω ελλιπών δικαιολογητικών, δύνανται να ενταλματοποιηθούν και να
πληρωθούν κατ εξαίρεση με μόνο παραστατικό το σχετικό τιμολόγιο, σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου εκάστου έτους, μέχρι τις 31.6.2017.»
4. Οι δαπάνες που απορρέουν από την υπ’ αριθμ. 17/30.6.2016 (Β 1990) απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και αφορούν σε υπερωριακή εργασία, νυχτερινή
εργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες πέραν της υποχρεωτικής, καθώς και
εργασία για συμπλήρωση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής του προσωπικού του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. για το έτος 2016, είναι νόμιμες και κανονικές ως προς την αναδρομική
πληρωμή των δικαιούχων από 1.1.2016 και μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Στο γραφείο του Προέδρου του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. συστήνονται τρεις (3) ενιαίες θέσεις Ειδικών
Συμβούλων, Επιστημονικών Συνεργατών και Ειδικών Συνεργατών για την κάλυψη των
αναγκών του Προέδρου. Οι ανωτέρω πρέπει να έχουν πτυχίο Ανώτατου Εκπαιδευτικού
Ιδρύματος της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής. Προσλαμβάνονται, κατά
παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, με απόφαση του Προέδρου του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ύστερα από προηγούμενη έγκριση του Υπουργού Υγείας, με σχέση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.
4354/2015 (Α 176). Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους καθορίζονται από τον Πρόεδρο
του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και περιλαμβάνονται στη σύμβασή τους. Με την για οποιονδήποτε λόγο
αποχώρηση του Προέδρου οι Ειδικοί Σύμβουλοι ή Επιστημονικοί ή Ειδικοί Συνεργάτες
αποχωρούν αυτοδικαίως ταυτόχρονα με την αποχώρηση αυτού και χωρίς άλλη
προηγούμενη διαδικασία. Η παροχή υπηρεσίας στις θέσεις της παρούσας παραγράφου δεν
γεννά οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης ή άλλη αξίωση, ούτε προνόμιο ούτε προτίμηση
για τον παρέχοντα απέναντι στον Πρόεδρο ή το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.».
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22. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του
άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α’ 122), το οποίο ισχύει ως εξής:
«Άρθρο 8
Εφορευτικές Επιτροπές
1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και
απαρτίζονται από δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλη
του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι
μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕΕ για
τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του
Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών δεν μπορούν να είναι και
υποψήφιοι.
3. Η αποχή, χωρίς ιδιαίτερα σοβαρό λόγο από την εκτέλεση των καθηκόντων του
μέλους Εφορευτικής Επιτροπής αποτελεί πειθαρχικό παράπτωμα, συνεπαγόμενο μέχρι
και την προσωρινή διαγραφή από το ΟΕΕΕ.
4. Σ’ όσους διορίζονται Πρόεδροι και μέλη Εφορευτικών Επιτροπών αποστέλλεται
κατεπείγουσα συστημένη επιστολή, με την οποία γνωστοποιείται ο διορισμός
εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον μέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.».

23. Με την παρ. 2 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου
9 του π.δ. 351/1983, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 9
Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
1. Η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής των εκλογών του προσδιορισμού και της ανακήρυξης
των επιτυχόντων ανήκε στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), που διεξάγει την
ψηφοφορία μέσω των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (ΤΕΕ) των εκλογικών τμημάτων.
2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή τα μέλη του ΟΕΕΕ
που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που
περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ
αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά εφόσον
έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».
3. Όλους τους υπολοίπους συνδυασμούς και μεμονωμένους υποψηφίους εφόσον
υπάρχουν εκπροσωπεί υποχρεωτικά σαν τακτικό μέλος της ΚΕΕ ένα (1) μέλος του ΟΕΕΕ,
προσδιοριζόμενο με κλήρωση μεταξύ όλων των προταθέντων από αυτούς. Με δεύτερη
κλήρωση μεταξύ των ίδιων μελών του ΟΕΕΕ προσδιορίζονται, μέχρι δύο (2)
αναπληρωματικά αυτού του τακτικού μέλους. Τα προταθέντα μέλη του ΟΕΕΕ που δεν
ευνοήθηκαν κατά την κλήρωση, εφόσον είχαν προταθεί από μεμονωμένους υποψηφίους
θεωρούνται Γενικό Εκπρόσωπο των υποψηφίων που τα προτείναν.
4. Ο αριθμός των μελών της ΚΕΕ δεν είναι, προκαθορισμένος, αλλά εξαρτάται από τον
αριθμό των συνδυασμών με εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους που συμμετέχουν στις
εκλογές και από τη συμμετοχή ή όχι συνδυασμών με λιγότερους υποψηφίους ή
μεμονωμένων υποψηφίων.
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5. Εφόσον, κατά τη διαδικασία των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου δεν
συγκροτείται τριμελής (3) τουλάχιστον ΚΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, για
οποιοδήποτε λόγο, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο συμπληρώνει την τριμελή (3)
ΚΕΕ και τα αναπληρωματικά μέλη με διορισμό μελών του ΟΕΕΕ κατά την κρίση του. Η
απόφαση του διορισμού των μελών αυτών λαμβάνεται με πλειοψηφία 60% των
παρόντων μελών του Δ.Σ.
6. Οι Γενικοί Εκπρόσωποι όλων των συνδυασμών και οι Γενικοί, Εκπρόσωποι όλων των
μεμονωμένων υποψηφίων που δεν ευνοήθηκαν κατά την κλήρωση της παραγράφου 3
αυτού του άρθρου, δικαιούνται να παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις της ΚΕΕ και να
παίρνουν τον λόγο πριν από τη λήψη των αποφάσεων της.
7. Η ΚΕΕ εδρεύει στο Κεντρικό Κατάστημα του Επιμελητηρίου. Η Κ.Δ. παραδίδει στον
Πρόεδρο της ΚΕΕ το εκλογικό υλικό πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας.
8. Η εξουσία της ΚΕΕ περιορίζεται στα ζητήματα των εκλογών για τα οποία είναι πλήρης.
9. Οι αποφάσεις της ΚΕΕ λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών
μελων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση ή άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε
ο Πρόεδρος της ΚΕΕ.
10. Τα αναπληρωματικά μέλη της ΚΕΕ. καλούνται και συμμετέχουν κανονικά στις
συζητήσεις και τη λήψη αποφάσεων, όταν απουσιάζουν τα αντίστοιχα τακτικά μέλη.».

24. Με την παρ. 3 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 2 του άρθρου
10 του π.δ. 351/1983, το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 10
Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές
1. Η ευθύνη της ορθής διεξαγωγής της ψηφοφορίας της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων
και των σταυρών προτίμησης και της μετάδοσης των αποτελεσμάτων στην ΚΕΕ
ανήκει για κάθε εκλογικό τμήμα, στην αντίστοιχη Τοπική Εφορευτική Επιτροπή (ΤΕΕ). Οι
ΤΕΕ ενεργούν με βάση τις οδηγίες της ΚΕΕ και ελέγχονται απ αυτήν.
2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του
ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ, από όλους τους συνδυασμούς που
περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος
κάθε ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, που έχει προταθεί από τον ίδιο
συνδυασμό.
3. Ο αριθμός των μελών των ΤΕΕ δεν είναι προκαθορισμένος, αλλά εξαρτάται από τον
αριθμό των συνδυασμών που συμμετέχουν στις εκλογές και περιλαμβάνουν ο καθένας
εξήντα (60 ) τουλάχιστον υποψηφίους.
4. Ο αριθμός των μελών κάθε συγκεκριμένης ΤΕΕ εξαρτάται, από τον αριθμό των
μελών του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν προς συμμετοχή στη συγκεκριμένη ΤΕΕ, από όλους
τους συνδυασμούς, που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους.
5. Ο ελάχιστος αριθμός των μελών κάθε ΤΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου, είναι
τρία (3). Εφόσον κατά τη διαδικασία της παραγράφου 2 αυτού του άρθρου δεν
συγκροτούνται τριμελές (3) τουλάχιστον ΤΕΕ για όλα τα εκλογικά τμήματα, είτε διότι δεν
συμμετέχουν στις εκλογές δύο (2) τουλάχιστον συνδυασμοί με εξήντα (60) τουλάχιστον
υποψηφίους ο καθένας είτε διότι ο συνδυασμός, αυτός δεν προτείναν μέλη του ΟΕΕΕ
προς συμμετοχή σε οποιαδήποτε ΤΕΕ, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο
συμπληρώνει τις τριμελείς (3) ΤΕΕ όλων των εκλογικών τμημάτων με διορισμό μελών
του ΟΕΕΕ κατά την κρίση του. Η απόφαση του διορισμού των μελών αυτών λαμβάνεται με
πλειοψηφία 60 των παρόντων μελών του Δ.Σ.
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6. Όλες οι διαδικασίες προσδιορισμού των τακτικών μελών των ΤΕΕ, ισχύουν και για τα
αναπληρωματικά μέλη τους.
7. Όλοι οι συνδυασμοί ή μεμονωμένοι υποψήφιοι δικαιούνται, να ορίσουν έναν (1)
Εκλογικό Παρατηρητή σε κάθε εκλογικό τμήμα.
8. Για την αναγνώριση του Εκλογικού Παρατηρητή απαιτείται ο εφοδιασμός του με
γραπτό διορισμό, στο συγκεκριμένο εκλογικό τμήμα, υπογραφόμενο από τον Γενικό
Εκπρόσωπο του συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου ή του ιδίου του μεμονωμένου
υποψηφίου. Οι γραπτοί διορισμοί επιδίδονται στους Προέδρους των ΤΕΕ και
επισυνάπτονται στα Πρακτικά της ψηφοφορίας κάθε εκλογικού τμήματος.
9. Οι εκλογικοί Παρατηρητές δικαιούνται να παρευρίσκονται στην αίθουσα ψηφοφορίας
του εκλογικού τμήματος στο οποίο έχουν διορισθεί και στις συνεδριάσεις των αντιστοίχων
ΤΕΕ και να παίρνουν τον λόγο πριν από τη λήψη των αποφάσεων τους.
10. Οι ΤΕΕ εδρεύουν στα εκλογικά τμήματα και οι αποφάσεις τους λαμβάνονται με
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων τακτικών μελών.
Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η πρόταση ή άποψη υπέρ της οποίας τάχθηκε ο
Πρόεδρος της ΤΕΕ.
11. Σε περίπτωση αποχής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των ΤΕΕ από την
άσκηση των καθηκόντων τους, οι εκλογές μπορούν να διεξαχθούν με μόνη την παρουσία
του Προέδρου κάθε ΤΕΕ.».

25. Με το άρθρο 20 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 4 του άρθρου 84 του ν.
3528/2007 (Α’ 26), το οποίο ισχύει ως εξής:
«Άρθρο 84
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων
1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ ή TE,
εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος
τουλάχιστον ή
β) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή
γ) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι
αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν βαθμό Α΄ με
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον οκτώ (8) έτη στο βαθμό αυτόν ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό
αυτόν.
2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδιάμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και
Τμήματος) επιπέδου οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή TE
εφόσον:
α) έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης επί ένα (1) έτος τουλάχιστον ή
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β) είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου συναφούς διδακτορικού διπλώματος ή απόφοιτοι της
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) ή κάτοχοι
αναγνωρισμένου συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κατέχουν το βαθμό Α΄ με
πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον έξι (6) έτη στο βαθμό αυτόν ή
γ) κατέχουν το βαθμό Α΄ και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη
καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή
δ) κατέχουν το βαθμό Α΄ με πλεονάζοντα χρόνο τουλάχιστον δέκα (10) έτη στο βαθμό
αυτόν.
3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται
υπάλληλοι ΠΕ ή TE ή ΔΕ εφόσον:
α) κατέχουν το βαθμό Α΄ ή
β) έχουν ασκήσει για τουλάχιστον ένα (1) έτος καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
4. α) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου
οποιουδήποτε επιπέδου υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία εντός
ενός (1) έτους από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων.
[ Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει αν ο υπάλληλος υποβάλει αίτηση υποψηφιότητας για
επιλογή σε θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, οπότε και δεσμεύεται ταυτόχρονα με
αίτησή του να παραμείνει στην υπηρεσία έως τη λήξη της θητείας, σε περίπτωση που
επιλεγεί και τοποθετηθεί, όχι όμως πέραν του 67ου έτους της ηλικίας του].
β) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου ούτε να
τοποθετηθεί προϊστάμενος υπάλληλος, ο οποίος διανύει δοκιμαστική υπηρεσία ή τελεί σε
διαθεσιμότητα ή αργία ή έχει καταδικαστεί τελεσιδίκως για τα αναφερόμενα στη
παράγραφο 1 του άρθρου 8 αδικήματα ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε
πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε
πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της ποινής κατά το άρθρο 145.
5. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν
του κλάδου, οι υπάλληλοι του οποίου προβλέπεται από τις οικείες οργανικές διατάξεις να
προΐστανται στη θέση που προκηρύσσεται, μπορεί να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής
ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα
ειδικά προσόντα και τους βασικούς τίτλους σπουδών που μπορεί να εξειδικεύονται με τις
οικείες οργανικές διατάξεις οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και
Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) μπορούν να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη
οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.
6. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία
λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.
7. Οργανικές μονάδες είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές
Τμήμα, οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και
τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές
διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου
Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής
Διεύθυνσης και Διεύθυνσης που προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις και οι
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αρμοδιότητες τους είναι όμοιες ή παρεμφερείς σε όλους τους φορείς που υπάγονται στο
πεδίο εφαρμογής του παρόντος Κώδικα, ιδίως Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης,
Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής,
Διεύθυνση Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού,
νοούνται εφεξής για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες
θέσεις ευθύνης.».

26. Με το άρθρο 21 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 22 του ν.
3498/2006 (Α’ 230), το οποίο έχει ως εξής:

«Άρθρο 22
Αναγνώριση υφιστάμενων ιαματικών πηγών Καταχώριση στο Μητρώο
1. Όσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ιαματικούς φυσικούς πόρους έχουν
υποχρέωση [εντός τριών (3) ετών από την ισχύ του παρόντος νόμου] " έως 31.12.2017" να
υποβάλουν αίτηση στον Ε.Ο.Τ. με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να
εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί αναγνώρισης του ιαματικού
φυσικού πόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.
2. Όσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται υφιστάμενους ιαματικούς φυσικούς
πόρους υποχρεούνται να υποβάλουν αιτήσεις στον Ε.Ο.Τ. για την καταχώρισή τους στο
Μητρώο Ιαματικών Φυσικών Πόρων και Πηγών.
Στο Μητρώο καταχωρίζονται προσωρινώς όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τον
υφιστάμενο ιαματικό φυσικό πόρο.
3. Τα δικαιολογητικά, που υποβάλλονται στον Ε.Ο.Τ. μαζί με τις αιτήσεις αναγνώρισης των
υφιστάμενων ιαματικών πηγών, καταχωρίζονται προσωρινώς στο Μητρώο μέχρι να εκδοθεί
η απόφαση για την αναγνώριση της συγκεκριμένης ιαματικής πηγής. Μετά την έκδοση της
απόφασης αναγνώρισης οριστικοποιείται η καταχώριση και συμπληρώνεται με τυχόν νέα
στοιχεία.
4. Διοικητικές πράξεις παραχώρησης της διαχείρισης και εκμετάλλευσης ιαματικών
φυσικών πόρων ανακαλούνται αυτοδικαίως, αν οι υπόχρεοι δεν υποβάλλουν εμπρόθεσμα
στον Ε.Ο.Τ. αιτήσεις αναγνώρισης με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Ο Ε.Ο.Τ. εκδίδει
διαπιστωτική πράξη για την αυτοδίκαιη ανάκληση των πράξεων παραχώρησης της
διαχείρισης ή εκμετάλλευσης και αποβάλλει τους κατόχους από τους χώρους και
εγκαταστάσεις του.
5. Στις περιπτώσεις αυτοδίκαιης ανάκλησης της διοικητικής πράξης παραχώρησης της
διαχείρισης ή εκμετάλλευσης ιαματικών φυσικών πόρων, η εκ νέου παραχώρηση της
διαχείρισης ή εκμετάλλευσης των συγκεκριμένων ιαματικών φυσικών πόρων επιτρέπεται
μόνο κατόπιν δημόσιου διαγωνισμού.».

27. Με το άρθρο 22 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 6 του ν.
4276/2014 (Α’ 155), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 6
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Διαδικασία κατάταξης τουριστικών καταλυμάτων
επιχειρήσεων ΕΕΔΔ

- έγκριση διακριτικών τίτλων

1. Αρμόδιος για την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων φορέας, ο οποίος
τηρεί και μητρώο διακριτικών τίτλων, ορίζεται το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος
(Ξ.Ε.Ε.). Το Ξ.Ε.Ε. εκδίδει το οικείο πιστοποιητικό κατάταξης ύστερα από αίτηση της
επιχείρησης, η οποία υποβάλλεται το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την
ημερομηνία υποβολής της γνωστοποίησης του άρθρου 4 της 8592/2017 κοινής απόφασης
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β
1750).
Αρμόδιος φορέας για την έκδοση πιστοποιητικού προαιρετικής κατάταξης των
ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ), ορίζεται η οικεία κατά
τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.
2. Το Ξ.Ε.Ε. μέσα σε πενήντα (50) ημέρες από την υποβολή της αίτησης για την κατάταξη
του τουριστικού καταλύματος, εκδίδει πιστοποιητικό κατάταξης του καταλύματος σε
κατηγορία αστέρων. Το πιστοποιητικό τηρείται στο αρχείο της επιχείρησης, διαφορετικά
επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 8 της 8592/2017 κοινής απόφασης του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και της Υπουργού Τουρισμού (Β 1750).
Η προβλεπόμενη στο παρόν άρθρο διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού κατάταξης από το
Ξ.Ε.Ε., πραγματοποιείται είτε από την κεντρική υπηρεσία του Ξ.Ε.Ε. είτε από τα
περιφερειακά του γραφεία.
3. Το πιστοποιητικό κατάταξης έχει διάρκεια πέντε (5) έτη. Μετά τη λήξη της πενταετίας
από την κατάταξη των κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε κατηγορίες αστέρων, ο
φορέας εκμετάλλευσης της επιχείρησης υποχρεούται να τηρεί στο αρχείο της επιχείρησης
πιστοποιητικό ανανέωσης της κατάταξης, σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργικές
προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους.
4. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού μπορεί να προβαίνουν οποτεδήποτε σε έλεγχο,
για να διαπιστώνουν αν η κατάταξη έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργικές
προδιαγραφές και για τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις
τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την αρχική κατάταξή τους. Αν
διαπιστωθεί ότι η κατάταξη έγινε σε ανώτερη κατηγορία, χωρίς να πληρούνται οι
προϋποθέσεις που απαιτούνται, η λειτουργία της τουριστικής δραστηριότητας διακόπτεται
και η εγκατάσταση σφραγίζεται με απόφαση του προϊσταμένου της αδειοδοτούσας αρχής
έως την προσκόμιση νέου πιστοποιητικού κατάταξης από τον αρμόδιο φορέα.
5. Οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων υποχρεούνται
να καταχωρίζουν το διακριτικό τίτλο τους, και σε περίπτωση περισσοτέρων, το σύνολο
αυτών στις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή στις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. κατά περίπτωση. Ο
διακριτικός τίτλος των επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων εγκρίνεται από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) ή τις Υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ.
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3419/2005 (Α 297) και 4441/2016 (Α
27). Η επιχείρηση υποχρεούται μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγκριση του
διακριτικού τίτλου να ενημερώσει την οικεία Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Σε
περίπτωση μη τήρησης των ως άνω υποχρεώσεων, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους χιλίων
(1.000) ευρώ.
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6. Η κατά τόπον αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού τηρεί μητρώο διακριτικών
τίτλων επιχειρήσεων ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων. Το Μητρώο
Επωνυμιών και διακριτικών τίτλων του Γ.Ε.Μ.Η. ενημερώνει αυτόματα μέσω διασύνδεσης
το αντίστοιχο Μητρώο των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού. Με κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Τουρισμού ρυθμίζονται οι σχετικές
λεπτομέρειες διασύνδεσης των δύο (2) Μητρώων.
7. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο του
πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί το Ξ.Ε.Ε., ο τρόπος τήρησης του μητρώου της
παραγράφου 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό για την εφαρμογή της ανωτέρω
διάταξης. Με όμοια απόφαση καθορίζεται το ανώτατο ύψος της αμοιβής που καταβάλλουν
οι αιτούντες για τη χορήγηση του πιστοποιητικού κατάταξης στο Ξ.Ε.Ε., αναλόγως του
αριθμού των δωματίων, των θέσεων και των οικίσκων των προς ανακατάταξη κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της ανωτέρω
διάταξης. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισμού καθορίζονται ο τύπος και το περιεχόμενο
του πιστοποιητικού κατάταξης που χορηγεί η Π.Υ.Τ., η διαδικασία έκδοσης του
πιστοποιητικού και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της διάταξης.».

28. Με το άρθρο 24 του σχεδίου νόμου τροποποιείται η υποπερίπτωση γγ’ της
περίπτωσης β’ της παρ. 4 του άρθρου 2 του π.δ. 127/2017 (Α’ 157), το οποίο ισχύει ως
εξής:
«Άρθρο 2
Διάρθρωση Υπηρεσιών
Το Υπουργείο Τουρισμού διαρθρώνεται ως ακολούθως:
1. Κεντρική Υπηρεσία
α) Γραφείο Υπουργού.
β) Γραφείο Γενικού/Διοικητικού Γραμματέα Τουρισμού [άρθρο 6 του ν. 4369/2016 (Α` 33)].
γ) Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.
δ) Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου, υπαγόμενο στον Υπουργό.
ε) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ως αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο απευθείας στον
Υπουργό.
στ) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, υπαγόμενο στον Υπουργό, το οποίο
λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1943/1991 ( Α` 50).
2. Στο Υπουργείο Τουρισμού υπάγεται και η Γενική Γραμματεία Τουριστικής Πολιτικής και
Ανάπτυξης, η οποία διαρθρώνεται ως ακολούθως:
α) Γραφείο Γενικού/Τομεακού Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης [άρθρο 6
του ν. 4369/2016 (Α` 33)].
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β) Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής. γ) Ειδική Υπηρεσία Προώθησης και
Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων [άρθρο 12 του ν. 4002/2011 (Α` 180)].
δ) Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ. Για την οργάνωση και λειτουργία της Επιτελικής Δομής ισχύουν οι
διατάξεις του ν. 3614/2007 ( Α` 267), του ν. 4314/2014 (Α` 265) και της υπ` αριθ.
83066/ΕΥΘΥ780/4.8.2016 κοινής υπουργικής απόφασης (Β` 2686).
3. Στο Υπουργείο Τουρισμού λειτουργούν επίσης σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Γραφείο Νομικού Συμβούλου. β) Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου. γ)
Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.).
4. Περιφερειακές Υπηρεσίες
Περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού είναι:
α) Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες Τουρισμού (Π.Υ.Τ.) του άρθρου 20, οι οποίες υπάγονται στη
Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής.
β) Οι εκπαιδευτικές μονάδες του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α` 16), οι οποίες υπάγονται
απευθείας στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, ως ακολούθως:
αα) Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) και η Ανώτερη Σχολή
Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ), οι οποίες αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς
εσωτερική διάρθρωση.
ββ) Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του ν. 4186/2013 (Α` 193), τα οποία
αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση.
γγ) Οι Σχολές Ξεναγών Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Κέρκυρας και Ηρακλείου Κρήτης, οι οποίες
αποτελούν Διευθύνσεις χωρίς εσωτερική διάρθρωση υπαγόμενες στη Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.».

Β. Καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις:
1. Με την παρ. 2 του άρθρου πρώτου της από 25.09.2019 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση
απόδοσης του φόρου διαμονής» καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016,
το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 135
Δημοπρασίες πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική
παράδοση
1. Θεσπίζεται μηχανισμός πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυμη εταιρεία με την
επωνυμία Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (εφεξής «ΔΕΗ Α.Ε.»), δυνάμει δημοπρασιών
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, μέσω του
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Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και με ρυθμιστικά καθοριζόμενη τιμή
εκκίνησης, προς τους Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας του άρθρου 136.
Σκοπός του μηχανισμού είναι η ανακατανομή των μεριδίων στην λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα, των μεριδίων της ΔΕΗ Α.Ε. και των εναλλακτικών
παροχών, από το ποσοστό, που κατείχε τον Αύγουστο του έτους 2015 η ΔΕΗ Α.Ε., σε
ποσοστό μικρότερο του 50%, μέχρι και το έτος 2019.

«2. α. Τα ετήσια ποσοστά απομείωσης σε σχέση με τον Αύγουστο του 2015, του μεριδίου
της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική αγορά του διασυνδεδεμένου συστήματος, μέχρι και το έτος 2019
καθορίζονται ως εξής:
(αα) Γ ια το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να
αντιστοιχεί σε 87,24%.
(ββ) Για το έτος 2017: Δώδεκα ποσοστιαίες μονάδες (12%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ να
αντιστοιχεί σε 75,24%.
(γγ) Για το έτος 2018: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ
να αντιστοιχεί σε 62,24%.
(δδ) Για το έτος 2019: Δεκατρείς ποσοστιαίες μονάδες (13%), με σκοπό το μερίδιο της ΔΕΗ
να αντιστοιχεί σε 49,24%.
β. Η ετήσια ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δημοπράτηση πρέπει να ισούται κατ`
έτος, με τα ακόλουθα ποσοστά επί του συνολικού όγκου ηλεκτρικής ενέργειας του
διασυνδεδεμένου συστήματος του προηγούμενου έτους:
(αα) Για το έτος 2016: Οκτώ ποσοστιαίες μονάδες (8%).
(ββ) Για το έτος 2017: Δεκαέξι ποσοστιαίες μονάδες (16%). Η φυσική παράδοση τεσσάρων
ποσοστιαίων μονάδων (4%) εκ της ποσότητας του έτους 2017 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους.
(γγ) Για το έτος 2018: Δεκαεννέα ποσοστιαίες μονάδες (19%). Η φυσική παράδοση έξι
ποσοστιαίων μονάδων (6%) εκ της ποσότητας του έτους 2018 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους.
(δδ) Για το έτος 2019: Είκοσι δύο ποσοστιαίες μονάδες (22%). Η φυσική παράδοση εννέα
ποσοστιαίων μονάδων (9%) εκ της ποσότητας του έτους 2019 άρχεται την 1η Δεκεμβρίου
του ίδιου έτους.».
3. Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική
αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπερβαίνει κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες το
στόχο απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη διαίρεση
του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ, με απόφασή της η οποία λαμβάνεται
κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ του άρθρου 138, «δύναται να προβαίνει», στην
μείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων των επόμενων δύο (2) δημοπρασιών από την
έκδοση της απόφασής της με ισοδύναμη απομείωση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων
των δημοπρασιών αυτών,
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Η ως άνω απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται εντός μηνός από την παρέλευση του εξαμήνου
αναφοράς.
[4. Στην περίπτωση κατά την οποία η απομείωση του μεριδίου της ΔΕΗ Α.Ε. στη λιανική
αγορά του Διασυνδεδεμένου Συστήματος υπολείπεται κατά δύο (2) ποσοστιαίες μονάδες
του στόχου απομείωσης του αντίστοιχου εξαμήνου, όπως αυτός προσδιορίζεται από τη
διαίρεση του ετήσιου στόχου σε αντίστοιχα εξάμηνα, η ΡΑΕ, με απόφασή της η οποία
λαμβάνεται κατά τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α΄ του άρθρου 138, προβαίνει στην
αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων «των επόμενων δύο (2) δημοπρασιών από την
έκδοση της απόφασής της» με ισοδύναμη αύξηση των προς δημοπράτηση ποσοτήτων «των
δημοπρασιών αυτών».
Η ως άνω απόφαση της ΡΑΕ εκδίδεται εντός μηνός από την παρέλευση του εξαμήνου
αναφοράς.]
5. Ως εξάμηνο αναφοράς προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα στο οποίο αφορά η Έκθεση
Επιπτώσεων, σύμφωνα με το άρθρο 141.».
2. Με την παρ. 2 του άρθρου 8 του σχεδίου νόμου καταργείται η παράγραφος 2 του
άρθρου 79 του ν. 4399/2016 (Α’ 117), η οποία έχει ως εξής:
«2. Η περίπτωση β` της παραγράφου 1 ισχύει αναλόγως και για τα επενδυτικά σχέδια του ν.
3908/2011.».
3. Με την παρ. 4 του άρθρου 19 του σχεδίου νόμου καταργούνται οι παράγραφοι 2, 3,
και 4 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α’ 240), το οποίο έχει ως εξής:
«Άρθρο 52
Συμμετοχή δικηγόρων ως δικαστικών αντιπροσώπων σε αρχαιρεσίες συλλογικών οργάνων
1. Η παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 1264/1982 (Α` 79) καταργείται και οι παράγραφοι 3 και 4
του ιδίου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:
«3. Δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον
τεσσάρων (4) ετών, εφόσον πρόκειται για δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Ο δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται με αίτηση της
οργάνωσης από τον Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας της.
4. Εφόσον πρόκειται για σωματεία που έχουν την έδρα τους εντός της Περιφέρειας του
Δικηγορικού Συλλόγου, δικαστικός αντιπρόσωπος ορίζεται δικηγόρος του οικείου
Δικηγορικού Συλλόγου. Τα εδάφια β` και γ` της παραγράφου 3 εφαρμόζονται ανάλογα».
2. Η παρ. 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α` 122) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο και
απαρτίζονται από δικηγόρους που ορίζονται από τον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο και μέλη
του ΟΕΕΕ που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι
μεμονωμένοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαιτούμενο,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών του ΟΕΕΕ για
τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με μέλη του
Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου».
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3. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή προεδρεύει δικηγόρος με επαγγελματική εμπειρία
τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών και συμμετέχουν υποχρεωτικά σε αυτή τα μέλη του ΟΕΕΕ
που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που
περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ
αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά εφόσον
έχουν προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό».
4. Η παρ. 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι ΤΕΕ προεδρεύονται από δικηγόρο και συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του
ΟΕΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των ΤΕΕ, από όλους τους συνδυασμούς που
περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος
κάθε ΤΕΕ, διορίζεται και αντίστοιχο αναπληρωματικό, που έχει προταθεί από τον ίδιο
συνδυασμό».
5. Η παρ. 7 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α` 196) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Τις εκλογές για την ανάδειξη των μελών των οργάνων του συνεταιρισμού διενεργεί
εφορευτική επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση των μελών και αποτελείται
από τρία (3) τουλάχιστον μέλη. Στις εκλογές συνεταιρισμών με πάνω από πεντακόσια (500)
μέλη ορίζονται εκλογικά κέντρα, τα οποία μπορούν να βρίσκονται και στις έδρες των
περιφερειακών εγκαταστάσεων και σε καθένα από αυτά παρίσταται δικηγόρος ως
δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που
λειτουργούν τα εκλογικά κέντρα».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 372/1992 (Α` 187) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εκλογική επιτροπή συγκροτείται έξι (6) τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήξη της
θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου με απόφαση του Υπουργού
Οικονομίας και Ανάπτυξης για τα Επιμελητήρια Αθηνών και Πειραιά και με απόφαση του
οικείου Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας για τα λοιπά Επιμελητήρια της χώρας και
αποτελείται από τους εξής:
α. Ένα δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του Επιμελητηρίου με τον
αναπληρωτή του, ως πρόεδρο, οι οποίοι διορίζονται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας
του Επιμελητηρίου.
β. Δύο υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με τους αναπληρωτές τους
ή δύο υπαλλήλους αντίστοιχα της Περιφερειακής Διοίκησης με τους αναπληρωτές τους, ως
μέλη και
γ. Δύο εκπροσώπους του Επιμελητηρίου εκ των οποίων ο ένας μέλος και ο άλλος
υπάλληλος του Επιμελητηρίου που προτείνονται με τους αναπληρωτές τους από το
Διοικητικό Συμβούλιο και τη Διοικητική Επιτροπή του Επιμελητηρίου αντίστοιχα.
Το οριζόμενο στην εκλογική επιτροπή μέλος του Επιμελητηρίου δεν επιτρέπεται να είναι
υποψήφιος κατά τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων του Δ.Σ. Χρέη γραμματέα
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εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη Δ.Ε.
Χρέη εισηγητή εκτελεί ο υπεύθυνος του τμήματος μητρώου του Επιμελητηρίου».
7. Η παρ. 1 του άρθρου 17 του ν. 4384/2016 (Α` 78) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου του
Αγροτικού Συνεταιρισμού, καθώς και των αντιπροσώπων σε άλλα νομικά πρόσωπα που
συμμετέχει ο Αγροτικός Συνεταιρισμός διενεργούνται από εφορευτική επιτροπή της οποίας
προεδρεύει δικηγόρος που διορίζεται από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Αγροτικού
Συνεταιρισμού. Αν τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι λιγότερα από τριάντα (30),
οι εκλογές διενεργούνται χωρίς την παρουσία δικηγόρου, εκτός αν προβλέπεται
διαφορετικά από το καταστατικό. Η διαδικασία εκλογής και ο αριθμός των μελών της
εφορευτικής επιτροπής καθορίζονται από το καταστατικό. Για τις αρχαιρεσίες τηρείται από
την εφορευτική επιτροπή πρακτικό. Το ποσοστό των γυναικών υποψηφίων να εκλεγούν
μέλη του διοικητικού και εποπτικού συμβουλίου, αντιστοιχεί κατ` ελάχιστο στο ποσοστό
των γυναικών μελών του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Τυχόν δεκαδικός αριθμός
στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραια μονάδα».
8. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4423/2016 (Α` 182) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι εκλογές στους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας για την ανάδειξη των μελών του
Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου, καθώς και των αντιπροσώπων για την Ε.ΔΑ.Σ.Ε.
διενεργούνται ταυτόχρονα από τριμελή εφορευτική επιτροπή, η οποία εκλέγεται από τη
γενική συνέλευση. Της εφορευτικής επιτροπής προεδρεύει δικηγόρος, ο οποίος διορίζεται
από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του συνεταιρισμού.».
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π.
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες
διατάξεις

ΜΕΡΟΣ Α΄
Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η
από 25.09.2019 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα ρύθμιση για την
απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής», που δηµοσιεύθηκε στο
υπ’ αριθ. 142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για την
απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής από τις υπόχρεες
επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94) που είχαν
συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC» αναφορικά με διαμένοντες - πελάτες
για χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019 λόγω της κήρυξης σε πτώχευση
της εν λόγω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν βλαπτικές συνέπειες οι
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας και να μην
επιβαρυνθούν οι διαμένοντες τουρίστες που είχαν συμβληθεί με την εν λόγω εταιρεία.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:

Άρθρο Πρώτο
Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προστίθεται
παράγραφος 2α, ως εξής:
«2.α. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έχουν συμβληθεί με την εταιρεία με την
επωνυμία «Thomas Cook Group PLC», απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του
φόρου διαμονής αναφορικά με τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν στο πλαίσιο συμβάσεων με
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την ως άνω εταιρεία, για το χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019, υπό την
προϋπόθεση τήρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για
τις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία «Thomas
Cook Group PLC» και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1, καθώς και
για τις περιπτώσεις που υπόχρεοι για την καταβολή του φόρου διαμονής είναι οι
διαμένοντες στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 της παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας
παραγράφου δεν θίγουν ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του Ελληνικού Δημοσίου
έναντι της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC».
Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1
του Συντάγματος, αρχίζει από την 23η Σεπτεμβρίου 2019.
Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ»

Άρθρο 2
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η
από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας», που δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν καταστάσεις με ανεπανόρθωτες ή
εξαιρετικά δυσεπανόρθωτες συνέπειες για το δημόσιο συμφέρον, όπως θα ήταν η
περαιτέρω διολίσθηση των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε., η επιδείνωση του φυσικού
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περιβάλλοντος στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη περιοχή του Υμηττού, καθώς και η απομείωση
της προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων.
3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί άμεσα η ασφαλής και περιβαλλοντικά
ορθή διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων κοινής ωφέλειας και
κοινωνικής ανταποδοτικότητας - που καθορίζονται με τις πολεοδομικές μελέτες της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) - εωσότου αυτοί παραδοθούν στον
κατά περίπτωση αρμόδιο φορέα διοίκησης και διαχείρισής τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στην ισχύουσα νομοθεσία, λαμβανομένου υπόψη και του ότι οι εν λόγω χώροι πρέπει να
διαμορφωθούν κατάλληλα, προτού δοθούν σε κοινή χρήση.
4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την παράταση, έως 31.12.2019, της προθεσμίας
υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους, προκειμένου να
διευκολυνθούν οι πολίτες στην αντιμετώπιση χρονιζουσών υποχρεώσεων και να
ενισχυθούν οικονομικά οι δήμοι.
5. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την αναστολή καταβολής του Φόρου
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) μέχρι 31.3.2020 υπό προϋποθέσεις για τις πληγείσες
επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», λόγω της
κήρυξης σε πτώχευση της ως άνω εταιρείας και προκειμένου να μην υποστούν άμεσες
βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της
Χώρας, λαμβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Φ.Π.Α..
6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής διοίκησης και
διαχείρισης, όπως επίσης για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθμης και
αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).
7. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Κατάργηση δημοπρασίας ΝΟΜΕ
1. Η δημοπρασία των άρθρων 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), η οποία έχει
προγραμματισθεί για τις 16 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τις υπ’ αριθ. 1248/2018 (Β΄
6150) και 713/2019 (Β΄ 2953) αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας, ακυρώνεται. Η
συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στα
άρθρα 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), για το έτος 2019 εξαντλείται με τη δημοπρασία
που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2019.
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016 καταργείται.
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Άρθρο δεύτερο
Παράταση προθεσμίας θέσης σε λειτουργία σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149),
αντικαθίσταται ως εξής: «Οι κάτοχοι των σταθμών των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξαιρούνται
από την υποχρέωση συμμετοχής σε ανταγωνιστική διαδικασία, εφόσον οι σταθμοί τους
τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2020.»
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 30
Σεπτεμβρίου 2019.
Άρθρο τρίτο
Παράταση προθεσμιών για Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
1. Οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 (A΄ 182)
παρατείνονται έως την 31η Μαρτίου 2020.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου τίθεται σε ισχύ από τις 27
Σεπτεμβρίου 2019.
Άρθρο τέταρτο
Παράταση αναστολής οικοδομικών εργασιών στον Υμηττό
Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και της
εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθμόν 40399/29.9.2017
απόφαση του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π.
229), όπως αυτή παρατάθηκε με την υπ’ αριθμόν ΥΠΕΝ/ ΔΝΕΠ/60327/3187/1.10.2018
όμοια απόφαση (Α.Α.Π. 213), για ένα (1) επιπλέον έτος.
Άρθρο πέμπτο
Παράδοση κοινόχρηστων χώρων,
ανταποδοτικότητας στο Ελληνικό

χώρων

κοινής

ωφέλειας

και

κοινωνικής

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012
(Α΄ 70), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι χώροι παραμένουν στη
διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την παράδοσή τους στον Φορέα
Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του άρθρου 1 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόμου, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση.
Κατά τον χρόνο περιέλευσης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετικές
εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων
των ακινήτων από την κυριότητα, νομή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και
λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.»
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2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012, όπως
ισχύει, προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες του παρόντος άρθρου χώροι κοινής
ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και
λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την κατά περίπτωση παράδοσή τους, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περίπτωσης ε΄ της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του ν. 4062/2012, οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως
προς αυτούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που αφορά στην κατά τα
ανωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.»
Άρθρο έκτο
Παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οφειλές προς τους Δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα
βεβαιωθούν έως 29.11.2019, μπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη προς την αρμόδια
για την είσπραξή τους υπηρεσία του οικείου δήμου ή του νομικού του προσώπου, να
ρυθμίζονται και να καταβάλλονται με απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά ΚΕΔΕ
προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω
εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής
τέλους, ως εξής:».
2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται, ως εξής:
«Άρθρο 111
Προθεσμία υποβολής αίτησης
Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 31.12.2019.»
Άρθρο έβδομο
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την
εταιρεία «Thomas Cook Group PLC»
1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 31.3.2020 για τους υποκείμενους στον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας του ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α., Α΄ 248), όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν
συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», η καταβολή του συνόλου ή μέρους
του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία
υποβολής τις 30.9.2019 και τις 31.10.2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις
επόμενες παραγράφους.
2. Η αναστολή καταβολής καταλαμβάνει υποκείμενους στον φόρο, των οποίων η αξία των
φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση
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«Thomas Cook Group PLC» υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη
συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος.
3. Η αναστολή χορηγείται κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που λαμβάνεται
υπόψη για την εφαρμογή της προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου.
4. Η αναστολή διενεργείται κατόπιν αίτησης του υποκειμένου στον φόρο στη Δ.Ο.Υ. που
είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που
περιλαμβάνει:
α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά,
β. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group
PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων,
γ. το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group
PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά.
4. Τυχόν αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που υπολογίζονται από τις
καταληκτικές προθεσμίες της παραγράφου 1 του παρόντος μέχρι και τις 31.3.2020 επί του
φόρου του οποίου η καταβολή έχει ανασταλεί, δεν οφείλονται.
5. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.
6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του
παρόντος.
Άρθρο όγδοο
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
Το άρθρο 56 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί
υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο,
το οποίο έχει τριετή θητεία. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει όλες τις
αρμοδιότητες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εκτός αυτών που εμπίπτουν
στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο πέντε του
παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέντε (5) τακτικά μέλη διορίζονται με
απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πρέπει να είναι καταξιωμένα και αναγνωρισμένα
πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας
διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά
στην επίτευξη των σκοπών του οργανισμού.
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί
να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Αντιπροέδρου
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του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησής του στον
Οργανισμό. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά
και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται με την ίδια
διαδικασία.
3. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα
από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο
Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού
Συμβουλίου, λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για τον χρόνο μέχρι
τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και
μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Διοικητικό Συμβούλιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα
για τρεις (3) μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη
του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι πάσης φύσεως
αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και η αποζημίωση των λοιπών μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και
Υγείας.
4. Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. αποτελεί το κεντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για
τον ετήσιο στρατηγικό σχεδιασμό αναφορικά με θεραπευτικές πρακτικές, συναφή
ιδεολογικά και εκπαιδευτικά ζητήματα και την επιλογή προγραμμάτων απεξάρτησης,
αποφασίζοντας για τον τρόπο της ετήσιας υλοποίησης πολιτικών απεξάρτησης.
5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, με προηγούμενη πρόσκληση από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. που απευθύνεται στα μέλη της τουλάχιστον προ ενός μηνός, και
περιλαμβάνει όλα τα ζητήματα λήψεως στρατηγικών αποφάσεων θεραπείας και διάθεσης
κονδυλίων προς τον σκοπό αυτόν για το προσεχές έτος. Στη Γενική Συνέλευση συμμετέχουν
με δικαίωμα ψήφου οι εργαζόμενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου,
τα μέλη των θεραπευτικών του προγραμμάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής
επανένταξης, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων των συλλόγων γονέων και φίλων των
θεραπευτικών προγραμμάτων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιμα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
6. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος, με απόφαση του Υπουργού Υγείας
ορίζεται κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον
τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέματα
αρμοδιότητας της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο και το χρονικό ορίζοντα
υλοποίησής τους από το Διοικητικό Συμβούλιο, κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτημα της
διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των διοικητικών οργάνων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς
και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
7. Εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
καταρτίζει τον νέο κανονισμό λειτουργίας του.
8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου λήγει αυτοδικαίως και αζημίως η θητεία του
υπηρετούντος Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.Θ.Ε.Α.».
Άρθρο ένατο
Έναρξη ισχύος
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Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1
του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εκτός
αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις της.
Αθήνα, 30 Σεπτεμβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ,
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ,
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ».

Άρθρο 3
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η
από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας»,
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)
και έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης
του προσωπικού για την υγειονομική κάλυψη των χώρων όπου διαβιούν μετανάστες και
πρόσφυγες, λόγω προσωρινής απουσίας των οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισμού
Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) με βάση την αρχή της συνέχειας της δημόσιας διοίκησης και
δεδομένου ότι ο ΕΟΔΥ στερείται Δ.Σ..
3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν οι προβλεπόμενες αποδοχές στους
υπαλλήλους του ΕΟΔΥ και στους υπαλλήλους του προγράμματος «PHILOS 2 -
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Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», αρμόδιος
φορέας για την υλοποίηση του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ.
4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε:
Άρθρο πρώτο
Αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών προστασίας της δημόσιας υγείας
Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, ανατίθεται στον Υπουργό Υγείας η αρμοδιότητα
με σχετική του απόφαση:
α) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα,
προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του
αναγκαίου προσωπικού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή
υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας του ευάλωτου πληθυσμού: αα) στα κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και αβ) στις δομές του Δημοσίου
Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με αριθ. πρωτ.
3670/21.9.2018 Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος
«Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση – PHILOS 2».
β) Να εξουσιοδοτεί το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του παραπάνω φορέα,
προκειμένου να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των
προβλεπόμενων αποδοχών στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που
παρέχουν τις υπηρεσίες τους, συμπεριλαμβανομένης της μισθοδοσίας τους, της
παρακράτησης φόρου μισθωτών υπηρεσιών και της πληρωμής των ασφαλιστικών
εισφορών, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που ορίζει ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
γ) Ο Υπουργός Υγείας ορίζεται διατάκτης για την εφαρμογή της παρούσας.
δ) Η παρούσα κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Άρθρο δεύτερο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νομοθετικά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1
του Συντάγματος, αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Πρωθυπουργός
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ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
Τα Μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ,
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ,
ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ»

ΜΕΡΟΣ Β΄
Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014
Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. α) Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών δύναται να εγγράφεται πίστωση
ως ειδικό αποθεματικό, ποσού όχι μεγαλύτερου από το πενήντα τοις εκατό (50%) της
πίστωσης που εγγράφεται ως αποθεματικό της παραγράφου 1 για το ίδιο έτος, για την
κάλυψη σημαντικών και επειγουσών δαπανών.
β) Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται ως αποθεματικό της παραγράφου 1
και ως ειδικό αποθεματικό της προηγούμενης περίπτωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ανώτατο όριο που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
γ) Η χορήγηση πίστωσης από το ειδικό αποθεματικό πραγματοποιείται σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.»

Άρθρο 5
Ρυθμίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ
Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017 δαπάνες υπερωριακής
απασχόλησης των υπαλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), θεωρούνται
νόμιμες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης συγκρότησης
συνεργείου στη Διαύγεια και δύνανται να καταβάλλονται σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ του τρέχοντος έτους.
Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του ν. 4605/2019
1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52),
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Την κατ’ άρθρο 72 αίτηση για την προστασία της
κύριας κατοικίας δύναται να υποβάλει και ο διαμένων προσωρινά για επαγγελματικούς
λόγους, σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο εκτός της Περιφερειακής Ενότητας στην
οποία ευρίσκεται η κύρια κατοικία του. Στην περίπτωση αυτή, ο αιτών οφείλει να
προσκομίσει έγγραφα που να τεκμηριώνουν την ύπαρξη επαγγελματικών λόγων που
δικαιολογούν την προσωρινή διαμονή του εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που
ευρίσκεται η κύρια κατοικία του».
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της
παραγράφου 1, μπορεί να ρυθμίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία προς πιστωτικά
ιδρύματα, καθώς και οφειλές του από στεγαστικό δάνειο προς εταιρίες παροχής πιστώσεων
και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί,
πριν την άσκηση της αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσημείωση υποθήκης σε
ακίνητο, που χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία του, και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε
καθυστέρηση τουλάχιστον ενενήντα ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.»
3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 70 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52),
τροποποιείται ως ακολούθως: «Για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το
άρθρο 75, κρίσιμη είναι η αξία του ιδανικού του μεριδίου και, αν ο αιτών έχει επικαρπία ή
ψιλή κυριότητα, το ήμισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Σε περίπτωση μη
συνυποβολής της αίτησης και από τους λοιπούς έχοντες ιδανικό μερίδιο επί της κατοικίας,
για τον προσδιορισμό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75, λαμβάνεται υπόψη το
σύνολο της αξίας της προστατευόμενης κατοικίας, και εφόσον επιτευχθεί συναινετική ή
δικαστική ρύθμιση από τον αιτούντα, επέρχονται τα αποτελέσματα του άρθρου 79
παράγραφος 1 για το σύνολο της προστατευόμενης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή, ο
αιτών που ολοκλήρωσε τη ρύθμιση βάσει του άρθρου 81 έχει δικαίωμα αναγωγής κατά των
λοιπών συγκυρίων.»
4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται δεύτερο
εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκυρίων επί της κύριας
κατοικίας, υποβάλλεται αίτηση από καθένα εκ των συγκυρίων. Σε περίπτωση που ένας ή
περισσότεροι εκ των συγκυριών δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας της παραγράφου
1 του άρθρου 68 ή δεν υποβάλλουν αίτηση για οποιονδήποτε λόγο, για τον προσδιορισμό
του καταβλητέου ποσού εφαρμόζεται το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 70.»
5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποείται ως εξής:
«3. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλματα της αίτησης, τα οποία δεν μπορούν να διορθωθούν
με εισαγωγή των στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, μπορεί η αίτηση να διαγραφεί
και ακολούθως να επανυποβληθεί. Η προθεσμία επανυποβολής της αίτησης για τη
διόρθωση ελλείψεων ή σφαλμάτων, είναι δεκαπέντε ημέρες από την οριστική υποβολή της,
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 72. Εντός της προθεσμίας αυτής ο πιστωτής
οφείλει να ενημερώσει τον οφειλέτη σχετικά με την αναγκαιότητα διαγραφής και
επανυποβολής της. Μέχρι την επανυποβολή και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των τριάντα
ημερών από την ημερομηνία διαγραφής της αρχικής αίτησης εφαρμόζονται τα οριζόμενα
στην παράγραφο 1 του άρθρου 78.»
6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται η
υποπερίπτωση η) και προστίθεται υποπερίπτωση θ) ως εξής: «η) Δήλωση του αιτούντος,
ότι: αα) δεν εκδόθηκε οριστική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο 4 του ν.
3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσής του σε αδυναμία πληρωμής ή λόγω ύπαρξης
επαρκούς περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη ρευστοποίηση κατά
την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη
ρύθμιση, δεν έχουν ρυθμιστεί σύμφωνα με τα άρθρα 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα
άρθρα 61 έως 67 του ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ούτε υπάρχει
εκκρεμής αίτηση ρύθμισής τους κατά τις διατάξεις αυτές, γγ) εφόσον έχει συμπράξει
πληρεξούσιος δικηγόρος κατά τη σύνταξη της αίτησης, αναφορά του ονόματος και του
μητρώου του πληρεξούσιου δικηγόρου, χωρίς να είναι αναγκαίο αυτός να προσυπογράφει
την αίτηση.
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θ) Εφόσον επιθυμεί να συμβληθεί εγγυητής, πλήρη στοιχεία του προτεινόμενου ως εγγυητή
(ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο και αριθμό φορολογικού μητρώου). Η διάταξη του
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και σε περίπτωση δήλωσης συγκυρίων.»
7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως:
«5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο, τα εξαρτώμενα μέλη του αιτούντος ή τους
νομίμους αντιπροσώπους τους και τον τυχόν προτεινόμενο εγγυητή. Σε περίπτωση
διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, δεν απαιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον
σύζυγο, για δε τα κριτήρια επιλεξιμότητας του άρθρου 68 παράγραφος 1 λαμβάνεται
υπόψη το ατομικό εισόδημα του αιτούντος, προσαυξημένο κατά τα ποσά που
προβλέπονται για τα εξαρτώμενα μέλη που έχει στην επιμέλειά του ο αιτών. Η διακοπή της
έγγαμης συμβίωσης θα πρέπει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την
υποβολή της αίτησης του άρθρου 72.»
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52),
τροποποιείται ως ακολούθως: «Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόματα από
τη βάση δεδομένων της φορολογικής διοίκησης για τον αιτούντα, τη σύζυγο, τα
εξαρτώμενα μέλη και τον προτεινόμενο εγγυητή, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:».
9. Το άρθρο 73 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής:
«Άρθρο 73
1. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρμα, με ειδική ένδειξη, ενημερώνει τον
αιτούντα για την επιλεξιμότητά του ή μη. Αν, παρά την ένδειξη για μη επιλεξιμότητα, ο
αιτών υποβάλλει οριστικά την αίτησή του, η πλατφόρμα εμποδίζει την περαιτέρω πρόοδο
της διαδικασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτησης.
2. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δήλωση ότι για τη σύνταξή της
συνέπραξε πληρεξούσιος δικηγόρος και δηλώσει τα στοιχεία αυτού, τότε, ανεξάρτητα εάν η
αίτηση υπογράφεται ή μη από πληρεξούσιο δικηγόρο, εάν ο αιτών κριθεί επιλέξιμος, ο
πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται αμοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ, η οποία
προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της
προς διάσωση κύριας κατοικίας, έναντι νόμιμου παραστατικού. Η αμοιβή αυτή
καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.»

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται
εδάφιο, ως εξής: «Σε περίπτωση ύπαρξης πολλών συγκυρίων, η αίτηση με τα συνοδευτικά
έγγραφα προωθείται στους πιστωτές μετά τη συνυποβολή όλων. Στην περίπτωση αυτή,
υπάρχει σχετική ένδειξη στην πλατφόρμα, αναφορικά με τους συγκυρίους που οφείλουν να
την συνυποβάλλουν και ενημερώνεται σε περίπτωση μη συνυποβολής ενός η
περισσοτέρων για οποιονδήποτε λόγο».
11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής:
«2. Μέσα σε έναν μήνα από την κοινοποίηση της αίτησης, ή σε δύο μήνες, σε περίπτωση
συνυποβολής της αίτησης από συγκυρίους, κάθε πιστωτής μπορεί να υποβάλλει πρόταση
για ρύθμιση της απαίτησής του σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 75. Αν ο πιστωτής
αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόμενος ότι ο αιτών είναι μη επιλέξιμος,
προσδιορίζει τον λόγο της μη επιλεξιμότητας και μεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό
έγγραφο, αν αυτό υπάρχει. Αν ο πιστωτής δεν αποδέχεται το πρόσωπο του προταθέντος
εγγυητή, θα πρέπει να καταχωρήσει τον λόγο αυτόν στην πλατφόρμα το αργότερο εντός της
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή ο
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αιτών μπορεί να προτείνει νέο εγγυητή μόνο μία φορά, ενώ δε, ο πιστωτής υποβάλλει την
πρόταση για τη ρύθμιση της απαίτησής του εντός συνολικής προθεσμίας δύο μηνών από
την κοινοποίηση της αίτησης.»
12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται
εδάφιο ως εξής: «Οι έννομες συνέπειες των οριζομένων στην παρούσα παράγραφο
επεκτείνονται αυτοδίκαια και στον συμβαλλόμενο κατά το άρθρο 75 παρ. 2 του παρόντος
νόμου εγγυητή.»
13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής:
«11. Κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η εκπροσώπηση του αιτούντα ή κάθε
συμμετέχοντος πιστωτή από δικηγόρο είναι προαιρετική. Εάν ο αιτών έχει δηλώσει στην
αίτησή του ότι στη διαδικασία έχει συμπράξει πληρεξούσιος δικηγόρος, και επιτευχθεί
ρύθμιση, η πιστώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη προκαταβάλλει ως
ελάχιστη δικηγορική αμοιβή στον πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των
διακοσίων είκοσι (220) ευρώ, έναντι νόμιμου παραστατικού. Η αμοιβή αυτή καταλογίζεται
στο ανεξόφλητο υπόλοιπο του προς ρύθμιση δανείου.»

14. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 75 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52),
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Εάν ο επιτοκιακός δείκτης του πρώτου εδαφίου είναι
αρνητικός, για τον προσδιορισμό του επιτοκίου λαμβάνεται μηδενική τιμή.»
15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής:
«3. Για να συνεισφέρει το Δημόσιο, πρέπει να ρυθμιστούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες
οι οφειλές που είναι επιδεκτικές ρύθμισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6 του άρθρου 68
και το συμφωνηθέν σχέδιο ρύθμισης να είναι σύμφωνο με το άρθρο 75, εκτός εάν
ρυθμίζονται ταυτόχρονα οφειλές συγκυρίων που είναι και συνοφειλέτες στην ίδια οφειλή,
οπότε δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)
της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής.»

16. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς, κατά την ημερομηνία της
δημοσίευσης, αιτήσεις.
Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄
143), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης δύνανται να διατηρούν ταμειακά
διαθέσιμα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις στα
μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, μέχρι του αντίστοιχου συνολικού
υπολοίπου που διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύματα, στις 30 Ιουνίου 2018. Τα ανωτέρω
ταμειακά διαθέσιμα δεν συνυπολογίζονται στο μέγιστο όριο ρευστότητας όπως αυτό
προσδιορίζεται με την παράγραφο 14».
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Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του νόμου 4399/2016 (Α΄ 117) αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«1. Συνιστούν διακριτές κατηγορίες τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις
του παρόντος, καθώς και των νόμων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011 (Α΄ 8), τα οποία:
α. έχουν ενταχθεί σε προγράμματα του ΕΣΠΑ της περιόδου 2007 - 2013,
β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυμνο, Καστελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάμο,
Σύμη και Χίο,
γ. έχουν λάβει προκαταβολή με την προσκόμιση εγγυητικής επιστολής,
δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους των επενδυτικών δαπανών.
Για τις ως άνω κατηγορίες ακολουθείται διακριτή σειρά κατά τον έλεγχο του επενδυτικού
σχεδίου και την καταβολή της ενίσχυσης.
Τα επενδυτικά σχέδια της ίδιας διακριτής κατηγορίας κατατάσσονται με την υφιστάμενη,
μεταξύ τους, σειρά προτεραιότητας.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του νόμου 4399/2016 (Α΄ 117) καταργείται και η
παράγραφος 3 του ιδίου άρθρου αναριθμείται σε παράγραφο 2.

Άρθρο 9
Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
1. Η υποπαράγραφος β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Το πρόγραμμα του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα (9)
μηνών, οι οποίοι αποτιμώνται σε διακόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική μονάδα και σε
εκατόν πενήντα έξι (156) ημέρες στον χώρο εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των ημερών
κανονικής άδειας, αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους
μέχρι την 15η Νοεμβρίου και ολοκληρώνεται ως τη λήξη του οικείου σχολικού έτους.»
2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως εξής:
«7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον
τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις,
εργασίες και προμήθειες, που σχετίζονται με την προετοιμασία των εξετάσεων Μαΐου 2019
και των εξετάσεων Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας.»
3. Οι φοιτητές του πρώην Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του
παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, με έδρα τα Μουδανιά, θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια
και χωρίς άλλη διατύπωση, ότι από την ημερομηνία κατάργησης του Τμήματος, ήτοι από
την 31η.10.2018, εντάχθηκαν στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών της
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Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι.
Δυτικής Ελλάδας, με έδρα το Μεσολόγγι. Για τους φοιτητές αυτούς εφαρμόζονται, από την
ημερομηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι από την 7η.5.2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.
4610/2019 (Α΄ 70) για κάθε συνέπεια. Για την ένταξη των φοιτητών αυτών στο Τμήμα
Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστημίου Πατρών σύμφωνα
με τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασμό με την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του
άρθρου 40 του ν. 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη του
Πανεπιστημίου Πατρών εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.
4. Όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται η φράση «Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή
ισοδύναμη, νοείται η Σύνοδος Πρυτάνεων.

Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την
πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD
1. Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), μετά την παράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος
7, η οποία έχει ως εξής:
«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 σε επιχειρήσεις που
συνδέονται με την εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόμενα στην
περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύει, καθώς και για τους
απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour
Operations LTD, αρκούν για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80)
ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισμού, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων προσδιορίζονται τα κριτήρια καθορισμού των εργαζομένων που απασχολούν
οι επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.»
2. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), μετά την παράγραφο 9 προστίθεται παράγραφος
10, η οποία έχει ως εξής:
«10. Για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανεργίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4,
το επίδομα τακτικής ανεργίας σύμφωνα με τα οριζόμενα στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 9 του παρόντος, επιμηκύνεται κατά έναν (1) μήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις
(4) μήνες και πέντε (5) ημέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 9 του παρόντος.»

Άρθρο 11
Παράταση της ισχύος της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016
Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄212), η
ημερομηνία «31η Ιουλίου 2019» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31η Οκτωβρίου 2019».
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Άρθρο 12
Οργανισμοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου Υγείας
Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστημα έως 30 Απριλίου 2020, δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133) για τα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, των οποίων η
οργάνωση και λειτουργία εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), όπως ισχύει. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, η
διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του άνω ν. 4622/2019 παραμένει σε ισχύ.

Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)
1. Σκοπός του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) είναι η πρόληψη, η
θεραπεία, η επαγγελματική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτημένων από
φαρμακευτικές ουσίες ατόμων, η έρευνα και η δημιουργία και συνεχής εκπαίδευση
στελεχών στις αντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υλοποίηση του σκοπού
του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συμβουλευτικούς σταθμούς, κέντρα σωματικής αποτοξίνωσης,
θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανένταξης και άλλες ανάλογες μονάδες.
Δημιουργεί αυτοδιαχειριζόμενους συνεταιρισμούς και επιχειρήσεις, αναπτύσσει διεθνείς
συνεργασίες και στηρίζει κάθε είδους δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των
σκοπών του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτημένων από φαρμακευτικές
ουσίες ατόμων.
2. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η ετήσια επιχορήγηση του Κράτους που εγγράφεται στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις από
τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρήσεις και δραστηριότητές του. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α.
συντάσσει και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας, μέχρι τον μήνα Μάιο κάθε έτους, ετήσιο
επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης και προϋπολογισμό για το επόμενο έτος. Το
επιχειρησιακό πρόγραμμα πρέπει να είναι εναρμονισμένο με τα εθνικά σχέδια και
προγράμματα δράσης κατά των ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου
του ΚΕ.Θ.Ε.Α., εγκρίνεται ή δύναται να τροποποιείται ο κανονισμός προμηθειών του
ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Ο ισολογισμός – απολογισμός κάθε έτους, η διαχείριση των πόρων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και η
εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας.
3. Ιατροί του Ε.Σ.Υ., όχι περισσότεροι από πέντε (5), μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α.
από τα νοσοκομεία στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται με απόφαση του Υπουργού
Υγείας, ύστερα από αίτησή τους και σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η
χρονική διάρκεια της απόσπασης είναι διετής, με δυνατότητα παράτασης δύο επιπλέον
ετών. Η απόσπαση διακόπτεται είτε με όμοια υπουργική απόφαση, είτε ύστερα από αίτηση
του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 είναι δυνατή η απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων
υπαλλήλων του δημόσιου τομέα.
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5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 έχουν αναδρομική ισχύ από τη θέση σε ισχύ της
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145).

Άρθρο 14
Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών
Η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης
Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (ΠΟΑΥ), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύτερο της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 της από 30.12.2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου (Α΄ 184), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4366/2016 (Α΄ 18),
παρατείνεται κατά δύο έτη.
Άρθρο 15
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
Μετά το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθεται άρθρο 44α ως εξής:
«Άρθρο 44α
Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής
1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Ειδική Επιστημονική Επιτροπή
για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αποτελείται από τον Πρόεδρο
και τέσσερα (4) έως οκτώ (8) μέλη, εγνωσμένου κύρους και υψηλής επιστημονικής
κατάρτισης με ακαδημαϊκή ή επαγγελματική εξειδίκευση στο πεδίο της κλιματικής αλλαγής,
την προστασία του περιβάλλοντος ή συναφή επιστημονικά πεδία. Ως μέλη δύνανται να
ορίζονται και εκπρόσωποι που υποδεικνύονται, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού, από τους
παραγωγικούς φορείς και από μη-κυβερνητικές οργανώσεις που έχουν ως αντικείμενό τους
το περιβάλλον.
2. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται για τριετή θητεία με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η εισήγηση για τη διαμόρφωση πολιτικών αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής και ο
συνδυασμός τους με τα μέτρα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή,
β) η επιστημονική τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα των προτεινόμενων πολιτικών,
γ) η γνωμοδότηση για κάθε θέμα σχετικό με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, που
παραπέμπεται σε αυτήν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας και τον Γενικό
Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων.
Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
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4. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της
μπορούν να μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Γενικός Γραμματέας Φυσικού
Περιβάλλοντος και Υδάτων και ο Συντονιστής Έργου της επόμενης παραγράφου.
5. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Συντονιστή Έργου, ο οποίος ορίζεται με απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Καθήκοντα του Συντονιστή Έργου είναι:
α) η υποστήριξη της Επιτροπής στην εξειδίκευση των προτεινόμενων πολιτικών ανά
Υπουργείο,
β) η προώθηση συνεργειών και συνεργασιών με εμπλεκόμενους φορείς σε εθνικό,
ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σύμφωνα με τις κατευθύνσεις που λαμβάνει από την
Επιτροπή.
6. Συστήνεται θέση Εκπροσώπου για την Κλιματική Αλλαγή. Με απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας τοποθετείται στη θέση αυτή διακεκριμένος επιστήμονας στον
τομέα της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος εκπροσωπεί από κοινού με τους αρμόδιους
Υπουργούς τη χώρα διεθνώς σε θέματα κλιματικής αλλαγής. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά του.
7. Τα μέλη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, καθώς και οι θέσεις του Συντονιστή Έργου
και του Πρεσβευτή για την Κλιματική Αλλαγή, δεν είναι αμειβόμενες.»

Άρθρο 16
Παράταση προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες
Η προθεσμία του άρθρου 8 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) παρατείνεται από την ημερομηνία
λήξης της μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερικού.

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983 (Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από την απερχόμενη Κεντρική Διοίκηση και
απαρτίζονται από δικαστικούς λειτουργούς που ορίζονται από την αρμόδια Αρχή και μέλη
του ΟΕΕ, που προτάθηκαν από τους μεμονωμένους και τους συνδυασμούς υποψηφίων,
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του παρόντος. Εφόσον οι
μεμονωμένοι υποψήφιοι και οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον
απαιτούμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του παρόντος, αριθμό μελών
του ΟΕΕ για τη συγκρότηση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συμπληρώνονται με
μέλη του Επιμελητηρίου που διορίζονται κατά την κρίση της Κεντρικής Διοίκησης.»
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
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«2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) προεδρεύεται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό
και συμμετέχουν υποχρεωτικά σ’ αυτήν τα μέλη του ΟΕΕ που προτάθηκαν ως τακτικά μέλη
της ΚΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον
υποψηφίους. Για κάθε τακτικό μέλος της ΚΕΕ, αυτής της κατηγορίας, διορίζονται και τα
αντίστοιχα δύο (2) αναπληρωματικά μέλη εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο
συνδυασμό.»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) προεδρεύονται από δικαστικό λειτουργό και
συγκροτούνται υποχρεωτικά από τα μέλη του ΟΕΕ που προτάθηκαν σαν τακτικά μέλη των
ΤΕΕ από όλους τους συνδυασμούς που περιλαμβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον
υποψηφίους ο καθένας. Για κάθε τακτικό μέλος των ΤΕΕ διορίζεται και το αντίστοιχο
αναπληρωματικό μέλος, το οποίο έχει προταθεί από τον ίδιο συνδυασμό.»
4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 52 του ν. 4446/2016 (Α΄ 240) καταργούνται.

Άρθρο 18
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007
Στο τέλος της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης
Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26),
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται και κατά τη διαδικασία επιλογής για
την πλήρωση των θέσεων των Υπηρεσιακών Γραμματέων του άρθρου 36 του ν. 4622/2019
(Α΄ 133).»

Άρθρο 19
Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων
ιαματικών πόρων
Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3498/2006 (Α΄ 230) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Όσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ιαματικούς φυσικούς πόρους
υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού με όλα τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση του Υπουργού
Τουρισμού περί αναγνώρισης του ιαματικού φυσικού πόρου σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 5 του παρόντος νόμου.»
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Άρθρο 20
Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν
με βάση προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄ 155) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο
τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 προστίθεται περίπτωση (β) ως
εξής:
«β. Η προθεσμία κατάταξης των καταλυμάτων της υποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν με βάση
προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, παρατείνεται από τη λήξη της μέχρι
31.12.2021. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η εγκατάσταση σφραγίζεται με
απόφαση του Προϊσταμένου της οικείας Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του
Υπουργείου Τουρισμού μέχρι την προσκόμιση πιστοποιητικού κατάταξης από τον φορέα
διαχείρισης του καταλύματος κατά τις κείμενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης
των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί έως 31.12.2020, η διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5)
έτη. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυμάτων εκδοθεί από 1.1.2021 έως
31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα είναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύματα που κατά την
ημερομηνία δημοσίευσης του νόμου αυτού έχουν καταταγεί σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις, η ισχύς του πιστοποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από τη λήξη
του.»
Άρθρο 21
Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο
Δαπάνη του Εθνικού Τυπογραφείου που αφορά στην καταβολή της ειδικής εκλογικής
αποζημίωσης σε υπαλλήλους όλων των κλάδων και κατηγοριών, που απασχολήθηκαν σε
ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την
προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των
επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση
ανάληψης υποχρέωσης για την πραγματοποίησή τους, μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος,
θεωρείται νόμιμη και κανονική, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην των
διατάξεων περί παραγραφής και πληρώνεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2019 σε βάρος των
οικείων πιστώσεων του τρέχοντος οικονομικού έτους.
Άρθρο 22
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.
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Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χρ. Σταϊκούρας

Σπ.-Αδ. Γεωργιάδης

Μ. Χρυσοχοΐδης

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

Ν. Κεραμέως

Ι. Βρούτσης

Β. Κικίλιας

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κων. Χατζηδάκης

Κων. Τσιάρας

Π. Θεοδωρικάκος

ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ι. Πλακιωτάκης

Μ. Βορίδης

Θ. Θεοχάρης

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Γ. Γεραπετρίτης
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Αριθμ. 280 / 32 / 2019

ΕΚΘΕΣΗ
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π.
«Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου
διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄
145), γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις»
Α. Με τις διατάξεις του προτεινόμενου νομοσχεδίου, κυρώνονται οι ανωτέρω Πράξεις
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) και ρυθμίζονται λοιπά θέματα διαφόρων Υπουργείων.
Ειδικότερα:
ΜΕΡΟΣ Α΄
1. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 25-9-2019 Π.Ν.Π., με τις
διατάξεις της οποίας απαλλάσσονται από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής οι
υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016, που είχαν
συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», αναφορικά με διαμένοντες - πελάτες
για το χρονικό διάστημα από 23-9-2019 μέχρι και 10-10-2019, λόγω της κήρυξης σε πτώχευση
της εν λόγω εταιρείας.
(άρθρο 1)
2. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 30-9-2019 Π.Ν.Π., με τις
διατάξεις της οποίας ρυθμίζονται θέματα διαφόρων Υπουργείων και συγκεκριμένα,
προβλέπονται τα ακόλουθα:
α. Ακυρώνεται η δημοπρασία πώλησης προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με
φυσική παράδοση που είχε προγραμματισθεί για τις 16-10-2019 σύμφωνα με τα αρ. 135 επ.
του ν.4389/2016 και τις σχετικές αποφάσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) και
ορίζεται ότι, η συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται κατά τα
ανωτέρω για το έτος 2019 εξαντλείται με τη δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 27-7-2019.
Καταργούνται, επίσης, οι διατάξεις του ιδίου νόμου που σχετίζονταν με τη δυνατότητα
αύξησης της ποσότητας των προς δημοπράτηση ποσοτήτων.
(άρθρο πρώτο ΠΝΠ)
β. Παρατείνεται, για ένα (1) έτος μέχρι 30-9-2020 (έληξε 30-9-2019), η προθεσμία μέχρι την
οποία οι κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία για
λειτουργική ενίσχυση, εφόσον τεθούν σε λειτουργία οι σταθμοί τους μέχρι την ανωτέρω
ημερομηνία.
(άρθρο δεύτερο ΠΝΠ)
γ. Παρατείνεται, επίσης, έως την 31η Μαρτίου 2020, αναδρομικά από 27-9-2019, η
προθεσμία, εντός της οποίας οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΔΑ.Σ.Ε.) υποχρεούνται
να προσαρμοστούν στις διατάξεις του ν.4423/2016, για να φροντίσουν σχετικά με: i) την
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απόκτηση από τα μέλη τους της ιδιότητας του δασεργάτη, ii) την συμπλήρωση του αριθμού
των μελών τους με τουλάχιστον 21 μέλη, iii) την προσαρμογή των καταστατικών τους στις
διατάξεις του ανωτέρω νόμου, iv) την εγγραφή τους στο κεντρικό και περιφερειακό Μητρώο
Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
(άρθρο τρίτο ΠΝΠ)
δ. Παρατείνεται, για ένα (1) επιπλέον έτος, η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δόμησης,
αδειών δόμησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδομικής εργασίας σε συγκεκριμένο τμήμα της
περιοχής του ορεινού όγκου του Υμηττού (Ν. Αττικής).
(άρθρο τέταρτο ΠΝΠ)
ε. Μετατίθεται ο χρόνος παράδοσης σε κοινή χρήση των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων
κοινής ωφελείας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας των περιοχών που προορίζονται για
πολεοδόμηση σε εφαρμογή του σχεδίου αξιοποίησης και ανάπτυξης του πρώην
Αεροδρομίου Ελληνικού (άρθρο 3 του ν.4062/2012). Ειδικότερα:
Ορίζεται ότι, οι καθοριζόμενοι στις πολεοδομικές μελέτες κοινόχρηστοι και
κοινωφελείς χώροι παραμένουν στη διοίκηση, διαχείριση και λειτουργία της εταιρείας
«Ελληνικό-Εταιρεία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Ακινήτων Ελληνικού Αεροδρομίου
Α.Ε.(«Ελληνικό Α.Ε.»), έως την παράδοσή τους στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων εντός
του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά (Φορέας) ή έως την κατά περίπτωση
παράδοσή τους, οπότε και περιέρχονται σε κοινή χρήση.
(άρθρο πέμπτο ΠΝΠ)
στ. Παρατείνεται εκ νέου (έως 31-12-2019) η δυνατότητα υποβολής προς την αρμόδια
υπηρεσία, σχετικής αίτησης από τους οφειλέτες για τη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους
και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι οποίες έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως 29-11-2019.
Οι ανωτέρω οφειλές καταβάλλονται με αντίστοιχη απαλλαγή κατά ποσοστό από τις
κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) προσαυξήσεις και τόκους
εκπρόθεσμης καταβολής καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη
υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους κατά περίπτωση, κατά τα
ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρο έκτο ΠΝΠ)
ζ. Αναστέλλεται μέχρι και τις 31.3.2020 για τους υποκείμενους στον Φόρο Προστιθέμενης
Αξίας (Φ.Π.Α.) του ν. 2859/2000, οι οποίοι έχουν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook
Group PLC», η καταβολή του συνόλου ή μέρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από
χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 30.9.2019 και τις
31.10.2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα.
(άρθρο έβδομο ΠΝΠ)
η. Ρυθμίζονται θέματα αναφορικά με τη λειτουργία του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων
Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.). Συγκεκριμένα:
i.
Μειώνονται τα μέλη του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. σε επτά (7) από ένδεκα (11), μεταβάλλεται
η χρονική διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. σε τριετή από διετή και παρέχεται νομοθετική
εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονομικών και Υγείας, ώστε με κοινή απόφαση να
ορίζουν τις πάσης φύσεως αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου, καθώς και την
αποζημίωση των λοιπών μελών του Δ.Σ.
ii. Παρέχεται στον Υπουργό Υγείας νομοθετική εξουσιοδότηση για την έκδοση απόφασης που
θα ρυθμίζει διοικητικά, οργανωτικά και λειτουργικά ζητήματα του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και ανατίθεται
στο Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. η υποχρέωση κατάρτισης κανονισμού λειτουργίας, εντός τριμήνου από
τη δημοσίευση του υπό ψήφιση νομοσχεδίου.
(άρθρο όγδοο ΠΝΠ)
(άρθρο 2)
3. Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόμου από τότε που ίσχυσε η από 4.10.2019 Π.Ν.Π., με τις
διατάξεις της οποίας παρέχεται στον Υπουργό Υγείας και μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του
Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) νομοθετική εξουσιοδότηση:
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α.να ορίζει το αρμόδιο τμήμα ή τα συναρμόδια τμήματα του ΕΟΔΥ, προκειμένου να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πρόσληψη του αναγκαίου
προσωπικού για την προστασία της δημόσιας υγείας και την παροχή υγειονομικής και
ψυχοκοινωνικής φροντίδας του ευάλωτου πληθυσμού: i) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων
και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της
Επικράτειας, καθώς και ii) στις δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας και,
β. να αναθέτει σε αρμόδιο τμήμα ή συναρμόδια τμήματα του ΕΟΔΥ, την αρμοδιότητα να
προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή των προβλεπόμενων
αποδοχών στους υπαλλήλους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας που παρέχουν τις υπηρεσίες
τους, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που ορίζει ο ν. 4270/2014.
(άρθρο 3)

ΜΕΡΟΣ Β΄
Ρυθμίζονται λοιπά θέματα αρμοδιότητας διαφόρων Υπουργείων και ειδικότερα:
1. Παρέχεται, η δυνατότητα εγγραφής πίστωσης, ως ειδικό αποθεματικό, στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, ποσού όχι μεγαλύτερου από το πενήντα τοις
εκατό (50%) της πίστωσης που εγγράφεται ως αποθεματικό στον κρατικό προϋπολογισμό για
το ίδιο έτος, για την κάλυψη σημαντικών και επειγουσών δαπανών. Επίσης, διευκρινίζεται
ότι το συνολικό ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται ως αποθεματικό στον Κρατικό
προϋπολογισμό και ως ειδικό αποθεματικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο που
προβλέπεται ως αποθεματικό στον Κρατικό προϋπολογισμό στην παράγραφο 1 του άρθρου
59 του ν.4270/2014.
(άρθρο 4)
2. Θεωρούνται νόμιμες ανεξάρτητα από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης
συγκρότησης συνεργείου στη Διαύγεια και δύναται να καταβάλλονται σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ του τρέχοντος έτους οι διενεργηθείσες κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2017 δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της ΕΛΣΤΑΤ.
(άρθρο 5)
3. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4605/2019, για την προστασία της
κύριας κατοικίας των φυσικών προσώπων. Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων:
α. Διευρύνονται/νεται :
- οι κατηγορίες αιτούντων για υπαγωγή στη ρύθμιση οφειλών προς πιστωτικά ιδρύματα,
καθώς και οφειλών από στεγαστικό δάνειο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.), για την προστασία της κύριας κατοικίας και στους διαμένοντες προσωρινά για
επαγγελματικούς λόγους, σε μισθωμένο ή παραχωρημένο ακίνητο εκτός της Περιφερειακής
Ενότητας στην οποία ευρίσκεται η κύρια κατοικία τους,
- η έννοια των πιστωτών που κατέχουν απαιτήσεις επιδεκτικές ρύθμισης, ώστε να καθίσταται
πλέον δυνατή και η ρύθμιση οφειλών φυσικών προσώπων από στεγαστικό δάνειο προς
εταιρίες παροχής πιστώσεων.
β.Ορίζεται, ότι σε περίπτωση:
- μη συνυποβολής της αίτησης και από τους λοιπούς έχοντες ιδανικό μερίδιο επί της
κατοικίας, για τον προσδιορισμό του καταβλητέου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα ποσού,
λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας της προστατευόμενης κατοικίας και εφόσον
επιτευχθεί συναινετική ή δικαστική ρύθμιση από τον αιτούντα, δεν επιτρέπεται σε
οποιοδήποτε πιστωτή του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, η επίσπευση αναγκαστικής
εκτέλεσης στην κύρια κατοικία του αιτούντος, η λήψη ασφαλιστικών μέτρων επί αυτής, η
εγγραφή υποθήκης ή η τροπή προσημείωσης υποθήκης σε υποθήκη, για το σύνολο της
προστατευόμενης κατοικίας,
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- περιέλευσης στην αίτηση του οφειλέτη (τόσο για τον έλεγχο προελεξιμότητας όσο και για
τη διαδικασία συναινετικής ρύθμισης) δήλωσης ότι για τη σύνταξής της συνέπραξε
πληρεξούσιος δικηγόρος και δηλώσει τα στοιχεία αυτού τότε εάν ο αιτών κριθεί επιλέξιμος
ο πληρεξούσιος δικηγόρος δικαιούται αμοιβής, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια
τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη και καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο
του προς ρύθμιση δανείου,
- που ο επιτοκιακός δείκτης βάσει του οποίου καθορίζεται το επιτόκιο των τοκοχρεωλιτικών
δόσεων αποπληρωμής των οφειλών είναι αρνητικός, το επιτόκιο της ρύθμισης ισούται με
μηδέν,
- ταυτόχρονης ρύθμισης οφειλών συγκυρίων που είναι και συνοφειλέτες στην ίδια οφειλή,
δύναται να προτείνεται ρύθμιση μικρότερη από το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%) της αξίας
της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται με το συνολικό ποσό της οφειλής.
(άρθρο 6)
4. Δύνανται οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα σε
λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις στα μη συστημικά
πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, μέχρι του αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου που
διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύματα, στις 30 Ιουνίου 2018.
(άρθρο 7)
5. Παρέχεται η δυνατότητα κατηγοριοποίησης και ολοκλήρωσης κατά προτεραιότητα και των
επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3908/2011 και 4399/2016, ανάλογα με τα κοινά
χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεταξύ τους.
(άρθρο 8)
6.Ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και
συγκεκριμένα:
α.Επανακαθορίζεται το χρονικό διάστημα έναρξης του προγράμματος του
«Μεταλυκειακού έτους - τάξης μαθητείας» (άρθρο 9 παρ.3 του ν.4186/2013), ήτοι από την
έναρξη του σχολικού έτους έως 15 Νοεμβρίου (και όχι έως 31 Οκτωβρίου που προβλέπεται).
β.Επιτρέπεται η επιχορήγηση των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του
Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτελείου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων για τις δράσεις, εργασίες και προμήθειες που σχετίζονται με την
προετοιμασία και των εξετάσεων του Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό Πιστοποιητικό
Γλωσσομάθειας. (Κατά τα ισχύοντα, η δυνατότητα επιχορήγησης των Ε.Λ.Κ.Ε. προβλέφθηκε
για τις δράσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Μαΐου 2019). Οι λεπτομέρειες
εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης καθορίζονται με κ.υ.α..
γ.Θεωρείται ότι, οι φοιτητές του Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του
παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
(Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, εντάχθηκαν αυτοδίκαια, από την ημερομηνία κατάργησης αυτού
(31.10.2018), στο αντίστοιχο Τμήμα της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας
Τροφίμων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας με έδρα το Μεσολόγγι (και ήδη
ενταγμένο στο Πανεπιστήμιο Πατρών).
Για τους προαναφερόμενους φοιτητές εφαρμόζονται από τότε που ίσχυσαν
(7.5.2019) οι διατάξεις του άρθρου 43 του ν.4610/2019 (ένταξη στο Πανεπιστήμιο Πατρών,
διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών, πρακτική άσκηση,
χορηγούμενοι τίτλοι σπουδών κ.λπ.).
(άρθρο 9)
7.α. Προβλέπεται, κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούμενους κατά το έτος 2019 στις
επιχειρήσεις που συνδέονται με την Thomas Cook Tour Operations LTD καθώς και τους
απασχολούμενους σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία Thomas Cook Tour
Operations LTD, η απασχόληση ογδόντα (80) ημερών στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του
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Ο.Α.Ε.Δ. για τη χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας. (Η ισχύουσα ρύθμιση
προβλέπει 125 ημέρες ασφάλισης στον κλάδο ασφάλισης του Ο.Α.Ε.Δ.). Με κ.υ.α. παρέχεται
εξουσιοδότηση να ρυθμιστούν τα αναγκαία κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής της εν
λόγω ρύθμισης.
β. Επεκτείνεται κατά έναν μήνα το χρονικό διάστημα καταβολής του επιδόματος τακτικής
ανεργίας για τους ανωτέρω απασχολούμενους.
(άρθρο 10)
8. Παρατείνεται εκ νέου, μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2019 και για τρείς (3) ακόμα μήνες από τη
λήξη της, ήτοι από 31 Ιουλίου 2019, η ισχύς της παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν.
4432/2016, που αφορά στην εξόφληση (κατά παρέκκλιση των κατά περίπτωση οριζόμενων
διατάξεων) υποχρεώσεων που απορρέουν από: i) προμήθειες των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ.
συμπεριλαμβανομένων των Ψυχιατρικών και των Πανεπιστημιακών Κλινικών, των
Νοσοκομείων Αρεταίειο και Αιγινήτειο, του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου και του
Νοσοκομείου Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, ii) την παροχή υπηρεσιών σε νοσοκομεία
του Ε.Σ.Υ., iii) την κάλυψη αναγκών του Πρωτοβάθμιου Συστήματος Υγείας, iv) προμήθειες
υλικών – αγαθών και παροχή υπηρεσιών, των νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. και των Δ.Υ.ΠΕ., χωρίς
υπογραφή σύμβασης κ.λπ.
(άρθρο 11)
9. Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου του Τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας,
εξαιρούνται, για το χρονικό διάστημα έως 30-4-2020, από την εφαρμογή της παραγράφου1
του άρθρου 20 του ν.4622/2019 σχετικά με την κατάρτιση, αντικατάσταση ή τροποποίηση
των οργανισμών τους με προεδρικά διατάγματα. [Η οργάνωση και λειτουργία των ως άνω
νομικών προσώπων για το ως άνω διάστημα εξακολουθεί να γίνεται με κ.υ.α. (παρ. 1 του
άρθρου 6 του ν.2889/2001)]
(άρθρο 12)
10. Ρυθμίζονται διάφορα θέματα σχετικά με τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τα οποία κατά
βάση, ισχύουν και σήμερα.
(άρθρο 13)
11. Παρατείνεται, κατά δύο (2) έτη (έως 4-11-2021), η προθεσμία για την ολοκλήρωση της
διαδικασίας θεσμοθέτησης των Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών
(ΠΟΑΥ).
(άρθρο 14)
12.α. Συνιστάται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ειδική Επιστημονική
Επιτροπή, τα μέλη της οποίας (ο Πρόεδρος και τέσσερα (4) έως οκτώ (8) μέλη, καθώς και
εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων και μη κυβερνητικών οργανώσεων με συναφές
αντικείμενο) ορίζονται με υπουργική απόφαση για τριετή θητεία.
β. Προσδιορίζεται το έργο της Επιτροπής και ο τρόπος λειτουργίας της, η διοικητική δε
υποστήριξη αυτής γίνεται από τις υπηρεσίες του ανωτέρω Υπουργείου. Υποστηρίζεται,
επίσης, από Συντονιστή Έργου, ο οποίος ορίζεται με υπουργική απόφαση και καθορίζονται
τα καθήκοντα αυτού.
γ. Συνιστάται, επίσης, θέση Πρεσβευτή για την Κλιματική Αλλαγή, όπου με υπουργική
απόφαση, τοποθετείται επιστήμονας συναφούς αντικειμένου και ορίζονται τα ειδικότερα
καθήκοντά του.
δ. Ορίζεται ότι, στα μέλη της συνιστώμενης Επιτροπής δεν καταβάλλεται αμοιβή ούτε και
οι θέσεις του Συντονιστή Έργου και του Πρεσβευτή για την Κλιματική Αλλαγή είναι
αμειβόμενες.
(άρθρο 15)
13. Παρατείνεται, κατά ένα (1) μήνα, ήτοι από τη λήξη της έως τις 30-11-2019, η καταληκτική
προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων (άρθρο 15 παρ.1 του ν.3889/2010), κατά του
περιεχομένου των δασικών χαρτών σε περιοχές που αυτοί έχουν αναρτηθεί κατά το χρονικό
διάστημα από 19-10-2018 έως και 1-3-2019 και η εν λόγω προθεσμία λήγει στις 31-10-2019.
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Η ως άνω καταληκτική ημερομηνία ισχύει τόσο για κατοίκους του εσωτερικού όσο και του
εξωτερικού.
(άρθρο 16)
14. Επανακαθορίζεται, το όργανο που προεδρεύει την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ)
και τις Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών για
την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιστημονικού
Επιμελητηρίου.
(άρθρο 17)
15. Ορίζεται ότι, οι περιορισμοί που προβλέπονται στον Υπαλληλικό Κώδικα (άρθρο 84 παρ.4
ν.3528/2007) για την επιλογή υπαλλήλων σε θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων του
Δημοσίου οποιουδήποτε επιπέδου, ισχύουν και για την πλήρωση των θέσεων Υπηρεσιακών
Γραμματέων των Υπουργείων (άρθρο 36 ν.4622/2019).
(άρθρο 18)
16. Καταργείται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων
ιαματικών πόρων για όσους τους διοικούν, τους διαχειρίζονται ή τους εκμεταλλεύονται.
(άρθρο 19)
17. Παρατείνεται, από τη λήξη της και μέχρι 31.12.2021, η προθεσμία κατάταξης των κύριων
ξενοδοχειακών καταλυμάτων και των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων.
(άρθρο 20)
18. Θεωρείται νόμιμη και κανονική, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πλην εκείνων
περί παραγραφής, η δαπάνη που αφορά στην καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
σε 181 υπαλλήλους του Εθνικού Τυπογραφείου, που απασχολήθηκαν σε ειδικά εκλογικά
συνεργεία για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την
διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των
αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της
2ας Ιουνίου 2019.
Ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη διαδικασία πληρωμής της προαναφερόμενης
δαπάνης.
(άρθρο 21)

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:
Ι. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού
1. Δαπάνη από τη χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του Εθνικού
Τυπογραφείου, που απασχολήθηκαν σε ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιμετώπιση των
εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των εκλογών προς ανάδειξη
των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου
2019, καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.
(άρθρο 21)
Το ύψος της δαπάνης αυτής, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου ανέρχεται στο
ποσό των 616 χιλ.ευρώ.
2. Δαπάνη από τη συνεισφορά του Δημοσίου στις καταβολές του αιτούντος προς ρύθμιση
οφειλών, λόγω διεύρυνσης του πλαισίου για υπαγωγή στη ρύθμιση για την προστασία της
κύριας κατοικίας.
(άρθρο 6)
3. Ενδεχόμενη δαπάνη, από την επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ. για την
κάλυψη του κόστους διενέργειας των εξετάσεων του Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (αμοιβή εξεταστών, αξιολογητών κ.λπ.).
(άρθρο 9 παρ.2)
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Η εν λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό
συμμετεχόντων, δικαιούχων κ.λπ.), σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
εκτιμάται στο ποσό των 70 χιλ. ευρώ περίπου (22 χιλ. ευρώ, για τις δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Α.Π.Θ. και 48 χιλ. ευρώ, για τις δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.).
4. Μείωση των εσόδων από την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου
διαμονής από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016,
που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», αναφορικά με διαμένοντες
- πελάτες για χρονικό διάστημα από 23-9-2019 μέχρι και 10-10-2019, λόγω της κήρυξης σε
πτώχευση της εν λόγω εταιρείας.
(άρθρο 1)
5. Χρονική υστέρηση είσπραξης εσόδων από την αναστολή καταβολής του Φ.Π.Α. για τους
υποκείμενους στον εν λόγω φόρο, που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής τις 30-9-2019 και τις 31-10-2019, οι οποίοι έχουν
συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
(άρθρο έβδομο της ΠΝΠ)

ΙΙ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών
(Ν. Π .Δ. Δ./φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη από την κάλυψη τυχόν πρόσθετου κόστους για την ένταξη των φοιτητών του
καταργηθέντος Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος
Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Θεσσαλονίκης, στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών.
(άρθρο 9 παρ.3)

ΙΙΙ. Επί του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (Ανεξάρτητη Αρχή – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 44,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την
καταβολή των εξόδων υπερωριακής απασχόλησης για την παροχή σχετικού έργου κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2017 σε υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.
(άρθρο 5)

IV. Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατά
περίπτωση (Ν.Π.Δ.Δ. – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)
Απώλεια εσόδων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων σε σχέση
με τα αρχικώς βεβαιωθέντα ποσά, από την παράταση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών
προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν
έως την προβλεπόμενη προθεσμία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
[άρθρο 2 (ΠΝΠ 30-9-2019 άρθρο έκτο)]
V. Επί του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. ( Ν.Π.Δ.Δ. – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
1. Δαπάνη εκτιμώμενου ύψους έως 6,6 εκατ. ευρώ, από την επέκταση κατά ένα μήνα της
επιδότησης ανεργίας των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την εταιρεία
Thomas Cook Tour Operations LTD.
(άρθρο 10)

2. Δαπάνη από τη μείωση, από 125 σε 80, των προβλεπόμενων ημερών ασφάλισης στον
κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. απασχολούμενων στην εταιρεία Thomas Cook Tour Operations
LTD, για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος.
(άρθρο 10)
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VI. Επί του προϋπολογισμού του νομικού προσώπου «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Ν. Π .Δ. Δ. –
φορέας της Γενικής Κυβέρνησης
Ενδεχόμενη αύξηση εσόδων, από την είσπραξη του προβλεπόμενου ειδικού τέλους
για την υποβολή αντιρρήσεων κατά των δασικών χαρτών, λόγω της προτεινόμενης
παράτασης κατά ένα (1) μήνα της προθεσμίας υποβολής αυτών. Το ύψος των εν λόγω
εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός υποβαλλομένων αιτήσεων, ύψος
ειδικού τέλους κ.λπ.).
(άρθρο 16)

VII. Επί των προϋπολογισμών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των Υ.ΠΕ. (Ν.Π.Δ.Δ. – Φορείς
Γενικής Κυβέρνησης)
Νομιμοποίηση δαπανών εξόφλησης προμηθειών και παροχής υπηρεσιών που
διενεργήθηκαν το χρονικό διάστημα από 1-8-2019 έως 31-10-2019.
(άρθρο 11)

VIII. Επί του προϋπολογισμού του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Ν.Π.Ι.Δ. – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)
Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποδοχών στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του
ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και αποζημίωσης στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου, το ύψος της οποίας
δεν δύναται να καθορισθεί, καθόσον εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α.
(άρθρο όγδοο ΠΝΠ)

Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019
Η Γενική Διευθύντρια
κ.α.α.

Γεώργιος Μπούτος
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγματος)
στο σχέδιο νόμου «Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την
απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από
30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από
04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄
150) και άλλες διατάξεις»

Από τις διατάξεις του προτεινόμενου σχεδίου νόμου προκαλούνται τα ακόλουθα
οικονομικά αποτελέσματα:
Ι.

Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού

1.
Δαπάνη από τη χορήγηση της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης σε υπαλλήλους του
Εθνικού Τυπογραφείου, που απασχολήθηκαν σε ειδικά εκλογικά συνεργεία για την
αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και τη διεξαγωγή των
εκλογών προς ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019.
(άρθρο 21). Το ύψος της δαπάνης αυτής, σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου
ανέρχεται στο ποσό των 616 χιλ.ευρώ.
2.
Δαπάνη από τη συνεισφορά του Δημοσίου στις καταβολές του αιτούντος προς
ρύθμιση οφειλών, λόγω διεύρυνσης του πλαισίου για υπαγωγή στη ρύθμιση για την
προστασία της κύριας κατοικίας.
(άρθρο 6)
3.
Ενδεχόμενη δαπάνη, από την επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α. και του Α.Π.Θ.
για την κάλυψη του κόστους διενέργειας των εξετάσεων του Νοεμβρίου 2019 για το Κρατικό
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (αμοιβή εξεταστών, αξιολογητών κ.λπ.). (άρθρο 9 παρ.2) Η εν
λόγω δαπάνη, το ύψος της οποίας εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμό
συμμετεχόντων, δικαιούχων κ.λπ.), σύμφωνα με στοιχεία του αρμόδιου Υπουργείου,
εκτιμάται στο ποσό των 70 χιλ. ευρώ περίπου (22 χιλ. ευρώ, για τις δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε. του
Α.Π.Θ. και 48 χιλ. ευρώ, για τις δαπάνες του Ε.Λ.Κ.Ε. του Ε.Κ.Π.Α.).
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού.
4.
Μείωση των εσόδων από την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου
διαμονής από τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016,
που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», αναφορικά με διαμένοντες
- πελάτες για χρονικό διάστημα από 23-9-2019 μέχρι και 10-10-2019, λόγω της κήρυξης σε
πτώχευση της εν λόγω εταιρείας.
(άρθρο 1)
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Η ανωτέρω μείωση εσόδων θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων του
Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΙΙ.

Επί του Κρατικού Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου
Πατρών (Ν. Π .Δ. Δ./φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Δαπάνη από την κάλυψη τυχόν πρόσθετου κόστους για την ένταξη των φοιτητών του
καταργηθέντος Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήματος
Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.)
Θεσσαλονίκης, στο αντίστοιχο Τμήμα του Πανεπιστημίου Πατρών. (άρθρο 9 παρ.3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του Κρατικού
Προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΙΙΙ.

Επί του προϋπολογισμού της ΕΛΣΤΑΤ (Ανεξάρτητη Αρχή – φορέας της Γενικής
Κυβέρνησης)

Δαπάνη για το τρέχον οικονομικό έτος ποσού 44,5 χιλ. ευρώ περίπου, από την
καταβολή των εξόδων υπερωριακής απασχόλησης για την παροχή σχετικού έργου κατά το
δεύτερο εξάμηνο του 2017 σε υπαλλήλους της ΕΛΣΤΑΤ.
(άρθρο 5)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της
ΕΛΣΤΑΤ.

IV.

Επί των προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων
αυτών, κατά περίπτωση (Ν.Π.Δ.Δ. – φορείς της Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών τους προσώπων σε σχέση
με τα αρχικώς βεβαιωθέντα ποσά, από την παράταση της δυνατότητας ρύθμισης οφειλών
προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν
έως την προβλεπόμενη προθεσμία, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις.
[άρθρο 2 (ΠΝΠ 30-9-2019 άρθρο έκτο)]
Η ανωτέρω απώλεια θα αναπληρώνεται από άλλες πηγές εσόδων των
προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών, κατά περίπτωση.

V.

Επί του προϋπολογισμού του Ο.Α.Ε.Δ. ( Ν.Π.Δ. Δ. – φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

1.
Δαπάνη εκτιμώμενου ύψους έως 6,6 εκατ. ευρώ, από την επέκταση κατά ένα μήνα
της επιδότησης ανεργίας των απασχολούμενων σε επιχειρήσεις που συνδέονται με την
εταιρεία Thomas Cook Tour Operations LTD.
(άρθρο 10)
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2.
Δαπάνη από τη μείωση, από 125 σε 80, των προβλεπόμενων ημερών ασφάλισης στον
κλάδο ανεργίας του Ο.Α.Ε.Δ. απασχολούμενων στην εταιρεία Thomas Cook Tour Operations
LTD, για τη χορήγηση του σχετικού επιδόματος.
(άρθρο 10)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιμετωπίζονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού
του Ο.Α.Ε.Δ..

VI.

Επί του προϋπολογισμού του ΚΕ.Θ.Ε.Α. (Ν.Π.Ι.Δ. – φορέας της Γενικής Κυβέρνησης)

Ετήσια δαπάνη από την καταβολή αποδοχών στον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο του
ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και αποζημίωσης στα λοιπά μέλη του Δ.Σ. του Κέντρου, το ύψος της οποίας
δεν δύναται να καθορισθεί, καθόσον εξαρτάται από την έκδοση της σχετικής κ.υ.α. (άρθρο
όγδοο ΠΝΠ)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιμετωπίζεται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του
ΚΕ.Θ.Ε.Α.
Αθήνα, 4 Νοεμβρίου 2019

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Χρ. Σταϊκούρας

Π. Θεοδωρικάκος

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Ν. Κεραμέως

Ι. Βρούτσης

ΥΓΕΙΑΣ

Β. Κικίλιας
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & Α.Α.Δ.Ε.
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΑΝΙΔΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΘΕΣΗ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103332000
E-MAIL: MINISTEROFFICE@MINFIN.GR
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ:
«Κύρωση της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής" (Α΄ 142), της από 30.09.2019 Π.Ν.Π.
"Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας" (Α΄ 145), της από 04.10.2019 Π.Ν.Π.
"Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας" (Α΄ 150) και άλλες
διατάξεις»
ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ:
Κύρωση της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής" (Α΄ 142).
Κύρωση της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας" (Α΄ 145),
όπου με τα άρθρα πρώτο έως πέμπτο α) καταργείται η δημοπρασία ΝΟΜΕ των άρθρων 135
επ. του ν. 4389/2016 (Α’ 94), η οποία έχει προγραμματισθεί για τις 16 Οκτωβρίου 2019. β) Η
συνολική ετήσια ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται μέσω των δημοπρασιών
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας με φυσική παράδοση, για το έτος 2019
εξαντλείται με τη δημοπρασία που έλαβε χώρα στις 17 Ιουλίου 2019, γ) ρυθμίζεται η
παράδοση κοινοχρήστων χώρων, χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής
ανταποδοτικότητας στο Ελληνικό έως την κατά περίπτωση παράδοσή τους, δ) οι κάτοχοι
των σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ εξαιρούνται από την υποχρέωση συμμετοχής σε
ανταγωνιστική διαδικασία, εφόσον οι σταθμοί τους τεθούν σε λειτουργία (κανονική ή
δοκιμαστική) μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2020, ε) οι προθεσμίες των παραγράφων 1 και 2
του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 για τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
παρατείνονται έως την 31η Μαρτίου 2020, στ) παρατείνεται η αναστολή κάθε οικοδομικής
εργασίας στον Υμηττό για ένα (1) επιπλέον έτος.
Με το άρθρο έκτο παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την υποβολή σε
ρύθμιση χρεών νομικών και φυσικών προσώπων σε δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα.
Με το άρθρο έβδομο αντιμετωπίζεται το κατεπείγον θέμα της αναστολής καταβολής του
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που προέκυψε λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της
εταιρείας «Thomas Cook Group PLC».
Με το άρθρο όγδοο αντιμετωπίζονται εξαιρετικώς επείγοντα ζητήματα του ΚΕΘΕΑ.

110

Κύρωση της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του
Υπουργείου Υγείας" (Α΄ 150), με την οποία αντιμετωπίζονται εξαιρετικώς επείγοντα
ζητήματα του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΝΟΜΟΥ:
Άρθρο 4: Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), με σκοπό τη θέσπιση
ειδικού αποθεματικού.
Άρθρο 5: Ρυθμίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ, με σκοπό την πληρωμή της υπερωριακής απασχόλησης
υπαλλήλων ΕΛΣΤΑΤ.
Άρθρο 6: Τροποποιήσεις του ν. 4605/2019 (Α’ 52), με σκοπό την αποσαφήνιση των
διατάξεων, της βελτίωσης της έννομης προστασίας και της απλούστευσης της διαδικασίας
υποβολής αίτησης για τη ρύθμιση επιχειρηματικών και μη οφειλών που έχουν
προσημείωση ή υποθήκη στην κύρια κατοικία του αιτούντος.
Άρθρο 7: Τροποποίηση της παρ. 13 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α’ 143), με σκοπό τη
διασφάλιση της σταθερότητας του πιστωτικού συστήματος.
Άρθρο 8: Αντικατάσταση παρ. 1 του άρθρου 79 του ν. 4399/2016 (Α’ 117) και κατάργηση
της παρ. 2 του ιδίου άρθρου και νόμου.
Άρθρο 9: Τροποποίηση της υποπαρ. β΄ της παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4186/2013 (Α’ 193),
καθώς και τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α’ 142).
Άρθρο 10: Μέτρα στήριξης των απασχολουμένων σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από
την πτώχευση της εταιρείας Thomas Cook Tour Operations LTD.
Άρθρο 11: Παράταση της ισχύος της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α’ 212).
Άρθρο 12: Παράταση Προηγούμενου Νομικού Πλαισίου για τους Οργανισμούς Λειτουργίας
των ΝΠΔΔ του Υπουργείου Υγείας (K.Y.A.).
Άρθρο 13: Λοιπές Διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).
Άρθρο 14: Παράταση προθεσμίας για τον καθορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης
Υδατοκαλλιεργειών.
Άρθρο 15: Ειδική Επιστημονική Επιτροπή για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής.
Άρθρο 16: Παράταση προθεσμίας αντιρρήσεων για δασικούς χάρτες.
Άρθρο 17: Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983 (Α’ 122).
Άρθρο 18: Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α’ 26).
Άρθρο 19: Κατάργηση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για την αναγνώριση υφιστάμενων
ιαματικών πόρων.
Άρθρο 20: Προθεσμία κατάταξης ξενοδοχείων και κάμπινγκ που λειτουργούν με βάση
προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές.
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Άρθρο 21: Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο.
Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος.

Α: ΚΥΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ
1. Αναγκαιότητα
1.1. Περιγράψτε το πρόβλημα (οικονομικό, κοινωνικό ή άλλο), το οποίο καθιστά αναγκαία
την προώθηση και ψήφιση της αξιολογούμενης ρύθμισης
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα
ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)],
αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που προέκυψε σχετικά με την υποχρέωση απόδοσης του
φόρου διαμονής, λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC».
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Με τα άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Mε τον ν. 4389/2016 υιοθετήθηκε μηχανισμός
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ ΑΕ, μέσω δημοπρασιών προθεσμιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας (γνωστός ως «δημοπρασίες ΝΟΜΕ»), ως μεταβατικό
ρυθμιστικό μέτρο, κυρίως για την ενίσχυση της διείσδυσης των εναλλακτικών προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας στο ενεργειακό μείγμα της χώρας και την ανάπτυξη του
ανταγωνισμού.
Με τον ανωτέρω νόμο, εισήχθη η υποχρέωση της ΔΕΗ να πωλεί στους εναλλακτικούς
προμηθευτές («Επιλέξιμους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας»), μέσω των δημοπρασιών
ΝΟΜΕ, συγκεκριμένες ποσότητες ηλεκτρικού ρεύματος, με ορισμένη κατώτατη τιμή
προσφοράς, βάσει μεθοδολογίας που βασίζεται μόνο στο μεταβλητό κόστος των λιγνιτικών
και υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ (αρ. 139 ν. 4389/2016).
Με βάση το δευτερογενές κανονιστικό πλαίσιο που εκδόθηκε στο πλαίσιο του ανωτέρω
νόμου (Υπουργικές Αποφάσεις και Αποφάσεις ΡΑΕ), έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα
11 δημοπρασίες ΝΟΜΕ και εκκρεμεί η πραγματοποίηση της δημοπρασίας της 16ης
Οκτωβρίου 2019, δυνάμει της υπ’ αριθ. 713/2019 Απόφασης ΡΑΕ (Β’ 2953).
Η αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με τον ευρύτερο
ενεργειακό σχεδιασμό, πρόκειται να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της προτεινόμενης
ρύθμισης.
Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά στο θέμα ένταξης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της παρ. 12 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016 σε καθεστώς
στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης του ν.4414/2016, ήτοι σταθμών οι κάτοχοι
των οποίων έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του
ν.3468/2006 μέχρι την 31.12.2015, και ειδικά την περίπτωση μη θέσης αυτών σε λειτουργία
μέχρι την 30.09.2019.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του ν. 4414/2016 προβλέφθηκε μεταβατικό
νομικό καθεστώς για τη λειτουργική ενίσχυση έργων που είχαν υπογράψει Σύμβαση
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Πώλησης με τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ ΑΕ) πριν τις
31.12.2015 και είχαν ενταχθεί στον ν.3468/2006.
Σύμφωνα με το μεταβατικό καθεστώς, σε περίπτωση μη επίτευξης ηλέκτρισης των έργων
εντός των προθεσμιών του νόμου, προβλεπόταν η μετάπτωση αυτών στο καθεστώς
στήριξης του ν. 4414/2016 μέσω σύναψης Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
Τιμής ή Διαφορικής Προσαύξησης κατά περίπτωση (Σ.Ε.Σ.Τ. ή Σ.Ε.Δ.Π.) με Τιμή Αναφοράς
(Τ.Α.) τη μονομερώς καθοριζόμενη. Περαιτέρω, παρασχέθηκε στα έργα αυτά προθεσμία
θέσης σε λειτουργία (μέχρι 30.09.2019 με το ισχύον καθεστώς), με την πάροδο της οποίας
προβλέφθηκε η υποχρεωτική συμμετοχή τους σε ανταγωνιστική διαδικασία (διαγωνισμό)
για την ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης.
Στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 47 του ν. 4423/2016 προβλεπόταν
προθεσμία δύο ετών από την έναρξη ισχύος του νόμου, η οποία παρατάθηκε μέχρι τις
27/09/2019 για την προσαρμογή των Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων στις διατάξεις
του νόμου.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες συνέπειες:
α) της επέλευσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον του Ορεινού Όγκου, οι οποίες
κυρίως άπτονται των επιπλέον –ασύμβατων με το χαρακτήρα του Ορεινού Όγκου- χρήσεων
και όρων/περιορισμών δόμησης της Ζώνης Β (κοινωφελείς, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα,
αναψυκτήρια κ.λπ.) και της δυνατότητας έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε εκτεταμένη περιοχή του ορεινού όγκου του Υμηττού
και ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Κρωπίας,
ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης,
Παπάγου-Χολαργού,
Ηλιουπόλεως,
ΕλληνικούΑργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας.
β) της μη ισχύος για τον Δ. Παπάγου - Χολαργού των Ζωνών Δ του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή -με εξειδίκευση των χρήσεων Δ1 (άλσος, ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο) και Δ2
(περιφερειακή ζώνη) που επιβάλλουν όρους και περιορισμούς στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
γ) της συρρίκνωσης της Ζώνης Α (Απολύτου Προστασίας της Φύσης και των Μνημείων), με
δυσμενείς επιπτώσεις στην προστασία της περιοχής αυτής.
δ) της αντίθεσης της υλοποίησης του σχεδιασμού και της προστασίας του ορεινού όγκου
του Υμηττού με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ν. 4277/2014 (παρ. 2 άρθρο 18, για
την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων).
Αντικατάσταση και συμπλήρωση της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν.4062/2012, όπως ισχύει, προκειμένου να ρυθμισθεί το κατεπείγον ζήτημα της διοίκησης,
διαχείρισης και λειτουργίας των κοινοχρήστων χώρων (παρ. 1), καθώς και των χώρων
κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας (παρ. 2), όπως αυτοί καθορίζονται, με
τις πολεοδομικές μελέτες, που προβλέπονται στο ίδιο άρθρο.
Ειδικότερα, με την προτεινόμενη διάταξη μετατίθεται ο χρόνος περιέλευσης των
κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής
ανταποδοτικότητας, στην κοινή χρήση. Η τροποποιούμενη διάταξη προέβλεπε ότι οι χώροι
αυτοί περιέρχονται στην κοινή χρήση με την έγκριση της πολεοδομικής μελέτης που
προβλέπεται σ’ αυτήν, η προτεινόμενη διάταξη μεταθέτει το χρονικό αυτό σημείο στο
σημείο της παράδοσης των χώρων στον ειδικό Φορέα Διαχείρισης Κοινόχρηστων Χώρων
του ν. 4549/2018 σύμφωνα με το άρθρο 10 του ν. 4549/2018, δηλαδή αφού οι χώροι αυτοί
έχουν διαμορφωθεί, ώστε να είναι πραγματικά κατάλληλοι προς χρήση.
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Αντίστοιχα, ορίζεται ως χρόνος παράδοσης των κοινωφελών χώρων και των χώρων
κοινωνικής ανταποδοτικότητας ο χρόνος που προβλέπεται στο πρόγραμμα ανάπτυξης της
περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 2 ν.4062/2012, το οποίο περιλαμβάνεται στα δικαιολογητικά
στοιχεία, τα οποία συνυπεβλήθησαν με την υπ’ αριθμόν 397/15.6.2017 αίτηση της Ελληνικό
Α.Ε. προς το Γραφείο Ελληνικού της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του
Υπουργείου Οικονομικών για την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης του
Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά και ελήφθησαν υπ’ όψιν (σχετ. 24) για την
έκδοση του προεδρικού διατάγματος, με το οποίο εγκρίθηκε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης
Ανάπτυξης του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού - Αγίου Κοσμά (Τ. Α.Α.Π. 35/ 1.3.2018).
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο έκτο): Η ανάγκη παράτασης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ρύθμισης χρεών
σε δήμους, τα οποία προκλήθηκαν συνεπεία της οικονομικής κατάστασης που διήρχετο η
χώρα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], (Άρθρο έβδομο): αντιμετωπίζεται το κατεπείγον θέμα της
αναστολής καταβολής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), που προέκυψε λόγω της
κήρυξης σε πτώχευση της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC».
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο όγδοο): Με την προτεινόμενη Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αντιμετωπίζονται
εξαιρετικώς επείγοντα ζητήματα, κατά την έννοια του άρθρου 44 παρ. 1 του Συντάγματος.
Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται η επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση κανόνων χρηστής
διοίκησης και διαχείρισης, όπως επίσης και για τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων
εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕ.Θ.Ε.Α.). Τούτο, διότι η ανάγκη διαλειτουργικών διαδικασιών διαφάνειας και διαχείρισης
των οικονομικών του πόρων ύψους τουλάχιστον είκοσι εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια
βάση από το Υπουργείο Υγείας, καθιστά επιβεβλημένη την κάλυψη της παρούσας έλλειψης
εποπτείας του. Ειδικότερα, το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) αποτελεί
ΝΠΙΔ που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και χρηματοδοτείται πλήρως από
το Υπουργείο Υγείας με το ποσό τουλάχιστον των είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (20.000.000 €)
ετησίως.

Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Με το άρθρο πρώτο (περίπτωση α΄)
αντιμετωπίζεται η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη, ένεκα αποστέρησης του Δ.Σ. του Εθνικού
Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) δυνάμει προγενέστερης απόφασης του Υπουργού
Υγείας με αριθ. Γ4β/Γ.Π.οικ.68165/26-09-2019 (ΥΟΔΔ 793) και με τίτλο «Αποδοχή
παραίτησης μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας», να
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αποτραπούν καταστάσεις με ανεπανόρθωτες ή εξαιρετικά δυσεπανόρθωτες συνέπειες για
το δημόσιο συμφέρον, όπως είναι η μη άμεση στελέχωση και η μη αντίστοιχη υλοποίηση
του προγράμματος «PHILOS 2 - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την
προσφυγική κρίση», που αφορά στην παροχή υγειονομικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας
του ευάλωτου πληθυσμού: α) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ)
και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και β) στις
δομές του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, σύμφωνα με τα οριστικά αποτελέσματα της με
αριθ. πρωτ. 3670/21-9-2018 Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του
συγκεκριμένου προγράμματος.
1.2. Αναφέρατε τους στόχους που επιδιώκει η αξιολογούμενη ρύθμιση
συμπεριλαμβάνοντας επιπλέον τυχόν ποσοτικοποιημένα και ποιοτικά στοιχεία των
επιδιωκόμενων στόχων και αποτελεσμάτων
Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019
Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου
διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], είναι να μην υποστούν βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας και να μην επιβαρυνθούν οι
διαμένοντες τουρίστες που είχαν συμβληθεί με την εν λόγω εταιρεία.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Στόχος είναι η αύξηση της ρευστότητας της ΔΕΗ. Για το λόγο
αυτό, λαμβάνεται πρόνοια ώστε να επιταχυνθεί η έναρξη λειτουργίας της Ενεργειακής
Χρηματοπιστωτικής Αγοράς του ν. 4425/2016, στην οποία, αρχικά, θα μπορούν να
τυγχάνουν διαπραγμάτευσης συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης με χρηματικό
διακανονισμό και στη συνέχεια με δικαίωμα φυσικής παράδοσης, τα οποία αποτελούν
βασικό εργαλείο αντιστάθμισης χρηματοοικονομικών κινδύνων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται παράταση της προθεσμίας θέσης σε λειτουργία των
έργων αυτών («παλιών έργων») μέχρι τις 30.09.2020, ώστε να διατηρήσουν το καθεστώς
απαλλαγής από την υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμό για λειτουργική ενίσχυση και
να δοθεί μια ευκαιρία να υλοποιηθούν, προς όφελος μεταξύ άλλων και της τοπικής
οικονομίας.
Στόχος είναι η προώθηση των διαδικασιών του ν. 4423/2016 που βρίσκονται σε εξέλιξη από
τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (α) για την απόκτηση της ιδιότητας δασεργάτη, (β)
τη συμπλήρωση του αριθμού των μελών τους με τουλάχιστον 21 μέλη, (γ) την προσαρμογή
των καταστατικών τους στις διατάξεις του ν. 4423/2016, με έγκριση αυτών από το αρμόδιο
Ειρηνοδικείο, (δ) την εκλογή Διοικητικών Συμβουλίων και (ε) την εγγραφή τους στο Μητρώο
Δασικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Δασεργατών.
Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία των Δασικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων.
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Η αναγκαιότητα της ρύθμισης ειδικότερα για την περιοχή του ορεινού όγκου του Υμηττού
προκύπτει εξαιτίας της ιδιαίτερης ευαισθησίας του οικοσυστήματος, των αυξημένων
πιέσεων του δομημένου περιβάλλοντος στους πρόποδες του Υμηττού, καθώς και των
αυξημένων αναπτυξιακών πιέσεων για την επέκταση των ορίων των οργανωμένων
υποδοχέων που φιλοξενούν χρήσεις γης.
Από τη μελέτη που βρίσκεται σε εξέλιξη προκύπτει η ανάγκη προστασίας τμημάτων που
βρίσκονται στα όρια των γενικών πολεοδομικών σχεδίων (Γ.Π.Σ.) και πρέπει να εξετασθεί η
ιεράρχηση των προτεραιοτήτων της προστασίας του οικοσυστήματος του ορεινού όγκου
του Υμηττού.
Με την αξιολογούμενη ρύθμιση είναι δυνατή η διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων,
καθώς και των χώρων κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας χώρων πριν την
παράδοσή τους στην κοινή χρήση, προκειμένου να γίνονται ανεμπόδιστες οι απαραίτητες
εργασίες στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο έκτο): Α. Τακτοποίηση χρεών ιδιωτών προς δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα
και Β. Ενίσχυση εσόδων δήμων.
Στόχος των προτεινόμενων διατάξεων του άρθρου 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019
Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], (άρθρο έβδομο): είναι η προστασία
των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας από τις
βλαπτικές συνέπειες που πηγάζουν από την κήρυξη σε πτώχευση της εταιρείας «Thomas
Cook Group PLC».
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Με το άρθρο πρώτο (περίπτωση β΄)
αντιμετωπίζεται η εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη της άμεσης διασφάλισης της αρχής της
συνέχειας της δημόσιας διοίκησης αναφορικά με την καταβολή των προβλεπόμενων
αποδοχών στους υπαλλήλους του ΕΟΔΥ, καθώς και στους υπαλλήλους του προγράμματος
«PHILOS 2 - Ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»,
αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ, που στερείται Διοικητικού
Συμβουλίου σύμφωνα με όσα αναλυτικά αναφέρονται στην περίπτωση α΄.

1.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις κοινωνικές και οικονομικές ομάδες που επηρεάζει άμεσα και
αυτές που επηρεάζει έμμεσα η αξιολογούμενη ρύθμιση και προσδιορίστε τον λόγο της
επιρροής
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π.
"Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου
διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 142 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], καταλαμβάνει τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου
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53 του ν. 4389/2016 (Α 94), που είχαν συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group
PLC», αναφορικά με διαμένοντες - πελάτες για χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και
10.10.2019.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τους κατόχους σταθμών, οι
οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν.
3468/2006 μέχρι την 31.12.2015, και ειδικά την περίπτωση μη θέσης αυτών σε λειτουργία
μέχρι την 30.09.2019.
Από την προτεινόμενη ρύθμιση επηρεάζονται οι Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της
χώρας, οι οποίες βρίσκονται σε διαδικασίες προσαρμογής με το ν. 4423/3016.
Η προτεινόμενη παράταση αναστολής επηρεάζει την έκδοση οικοδομικών αδειών,
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών κλπ στον Υμηττό.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο έκτο): Το σύνολο της κοινωνικοοικονομικής διαστρωμάτωσης.
Η προτεινόμενη ρύθμιση του άρθρου 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π.
"Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)], καταλαμβάνει υποκείμενους στο φόρο, των
οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την
επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο όγδοο): Η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ επηρεάζει έμμεσα την κατάσταση της δημόσιας
υγείας από πλευράς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία του
ΕΟΔΥ επηρεάζει έμμεσα αλλά και άμεσα την κατάσταση της δημόσιας υγείας, η
κατεπείγουσα επίλυση προβλημάτων που παρακωλύουν τη λειτουργία του επηρεάζει
άμεσα (στις περιπτώσεις υγειονομικών κρίσεων) και έμμεσα την κατάσταση της υγείας
όλων των πολιτών.
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2. Καταλληλότητα
2.1. Αναφέρατε, εάν υπάρχουν, προηγούμενες προσπάθειες αντιμετώπισης του ίδιου ή
παρόμοιου προβλήματος στην Ελλάδα και περιγράψτε αναλυτικά τα επιτυχή και τα
προβληματικά σημεία των προσπαθειών αυτών
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίστανται.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η
επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στην οικονομία (άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Η
ακύρωση της δημοπρασίας ΝΟΜΕ και η δυνατότητα προγραμματισμού νέων με το ίδιο
μοντέλο υπαγορεύεται πρωτίστως από την αναγκαιότητα λήψης μέτρων για την αποτροπή
περαιτέρω διολίσθησης των οικονομικών μεγεθών της ΔΕΗ Α.Ε. και του συνακόλουθου
συστημικού κινδύνου για το εγχώριο ηλεκτρικό σύστημα και εν γένει την ελληνική αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
Η αποτροπή του προαναφερθέντος κινδύνου αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα, λόγω της
αλληλεξάρτησης του ενεργειακού τομέα και της ελληνικής οικονομίας.
Το διάστημα ιδιαίτερα μετά το 2015 ήταν ιδιαίτερα δύσκολη η υλοποίηση τέτοιων
επενδύσεων, λόγω των οικονομικών συνθηκών που επικρατούσαν στη χώρα (capital
controls κλπ.). Σε πολλές δε περιπτώσεις η μη επίτευξη θέσης σε λειτουργία των σταθμών
αυτών μέχρι την 30.09.2019, μολονότι έχουν συναφθεί οι απαιτούμενες συμβάσεις και
έχουν καταβληθεί σημαντικά κεφάλαια για την προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού, οφείλεται σε γεγονότα που είναι εκτός της σφαίρας ευθύνης των παραγωγών,
όπως ενδεικτικά καθυστερήσεις έκδοσης αποφάσεων και εγκρίσεων από διοικητικές
υπηρεσίες ή μακρόχρονες εκκρεμοδικίες.
Η προθεσμία των δύο ετών που προβλεπόταν στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 47 του
ν.4423/2016 παρατάθηκε για ακόμη ένα έτος μέχρι τις 27.09.2019.
Η προτεινόμενη παράταση δίδεται ενόψει του κινδύνου επικείμενων δυσάρεστων
συνεπειών για την προστασία του Ορεινού Όγκου του Υμηττού, τετελεσμένων γεγονότων
και μη αναστρέψιμων βλαβών στο φυσικό οικοσύστημα μετά την παρέλευση της
αναστολής κατά την 3η Οκτωβρίου του 2019.
Προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας, με την οποία θα ρυθμίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λεπτομέρεια, που
αφορά στην παράδοση των κοινόχρηστων χώρων από την Ελληνικό Α.Ε. στον Φορέα
Διαχείρισης Κοινόχρηστων χώρων, του άρθρου 1 του ν.4549/2018 και τις συνέπειες της εν
λόγω παράδοσης.
Επίσης, προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη ρύθμιση των αναγκαίων διαδικασιών και
λεπτομερειών, που αφορούν την κατά περίπτωση παράδοση των χώρων κοινής ωφέλειας
και κοινωνικής ανταποδοτικότητας από την Ελληνικό Α.Ε., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στο πρόγραμμα ανάπτυξης της περίπτωσης ε’ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν.4062/2012, οπότε και επέρχονται οι σχετικές εμπράγματες μεταβολές ως προς αυτούς.
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Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο έκτο): Η παρούσα ρύθμιση είναι παράταση ήδη ισχύουσας ρύθμισης οφειλών. Η
έως τώρα αξιολόγηση είναι θετική (παρατηρείται αύξηση εσόδων στους δήμους) και προς
τούτο προτείνεται η παράτασή της.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίστανται.

2.2. Αναφέρατε τουλάχιστον ένα παράδειγμα αντιμετώπισης του ίδιου ή παρόμοιου
προβλήματος σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΟΟΣΑ (εφόσον υπάρχει) και
αιτιολογήστε τον λόγο για τον οποίο επιλέξατε τη συγκεκριμένη χώρα.
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Αντίστοιχη νομοθετική μέριμνα
για τις συνέπειες από την πτώχευση της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC» έχει ληφθεί
στην Ισπανία, της οποίας οι τουριστικές συνθήκες ομοιάζουν με αυτές στη Χώρα μας.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίστανται.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Αντίστοιχη νομοθετική μέριμνα για τις συνέπειες από την
πτώχευση της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC» έχει ληφθεί στην Ισπανία, της οποίας οι
τουριστικές συνθήκες ομοιάζουν με αυτές στη Χώρα μας.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίστανται.
2.3. Απαριθμήστε αναλυτικά τα διατάγματα και τις κανονιστικές πράξεις που πρέπει να
εκδοθούν, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως η αξιολογούμενη ρύθμιση και περιγράψτε
για κάθε μία από αυτές τυχόν θέματα που πρέπει να προσεχθούν κατά την εφαρμογή της
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Σύμφωνα με την παρ. 3 του
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άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α’ 94), «Με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. καθορίζεται ο
τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης του ειδικού αυτού φόρου, τα πρόσωπα
που είναι υπόχρεα στην απόδοση του φόρου, ο χρόνος και η διαδικασία επιβολής και
απόδοσής του, το περιεχόμενο, η διαδικασία και ο τρόπος έκδοσης του ειδικού στοιχείου απόδειξης είσπραξης φόρου διαμονής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την
εφαρμογή του άρθρου αυτού».
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Με την παρ. 6 της προκείμενης διάταξης ορίζεται ότι «Με κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος».
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ανάθεση στον Υπουργό Υγείας να εξουσιοδοτεί
με απόφασή του το αρμόδιο ή τα συναρμόδια τμήματα του ΕΟΔΥ. Τα θέματα επιλύονται με
τον νόμο 4633/2019 (Α΄ 161) «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ),
ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές
διατάξεις».
3. Συνέπειες στην Οικονομία
3.1 Αναφέρατε αναλυτικά ποιες κατηγορίες επιχειρήσεων αφορά η αξιολογούμενη ρύθμιση
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η αξιολογούμενη ρύθμιση
αφορά τις υπόχρεες επιχειρήσεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4389/2016 (Α 94), που
είχαν συμβληθεί με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», αναφορικά με διαμένοντες πελάτες για χρονικό διάστημα από 23.9.2019 μέχρι και 10.10.2019.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Η προτεινόμενη διάταξη έχει ως συνέπεια την αύξηση της
ρευστότητας της ΔΕΗ και την περαιτέρω ενίσχυση των δημοσιονομικών του κράτους.
Η προτεινόμενη ρύθμιση αφορά τους κατόχους σταθμών, οι οποίοι έχουν συνάψει
Σύμβαση Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας του άρθρου 12 του ν. 3468/2006 μέχρι την
31.12.2015, και ειδικά την περίπτωση μη θέσης αυτών σε λειτουργία μέχρι την 30.09.2019.
Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τις Δασικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις της χώρας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες συνέπειες:
α) της επέλευσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον του Ορεινού Όγκου, οι οποίες
κυρίως άπτονται των επιπλέον –ασύμβατων με το χαρακτήρα του Ορεινού Όγκου- χρήσεων
και όρων/περιορισμών δόμησης της Ζώνης Β (κοινωφελείς, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα,
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αναψυκτήρια κ.λπ.) και της δυνατότητας έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε εκτεταμένη περιοχή του ορεινού όγκου του Υμηττού
και ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Κρωπίας,
ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης,
Παπάγου-Χολαργού,
Ηλιουπόλεως,
ΕλληνικούΑργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας.
β) της μη ισχύος για τον Δ. Παπάγου - Χολαργού των Ζωνών Δ του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή -με εξειδίκευση των χρήσεων Δ1 (άλσος, ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο) και Δ2
(περιφερειακή ζώνη) που επιβάλλουν όρους και περιορισμούς στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
γ) της συρρίκνωσης της Ζώνης Α (Απολύτου Προστασίας της Φύσης και των Μνημείων), με
δυσμενείς επιπτώσεις στην προστασία της περιοχής αυτής.
δ) της αντίθεσης της υλοποίησης του σχεδιασμού και της προστασίας του ορεινού όγκου
του Υμηττού με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ν. 4277/2014 (παρ. 2 άρθρο 18, για
την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων).
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά τους υποκείμενους στον
ΦΠΑ, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως
30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι
πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο όγδοο): Υπηρεσίες Υγείας.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπηρεσίες Υγείας.

3.2 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης στη δομή της
αγοράς
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η ανωτέρω ρύθμιση ισχύει για
τις περιπτώσεις που ο φόρος διαμονής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία «Thomas
Cook Group PLC» και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις της παρ. 1 του
τροποποιούμενου άρθρου, καθώς και για τις περιπτώσεις που υπόχρεοι για την καταβολή
του φόρου διαμονής είναι οι διαμένοντες στις επιχειρήσεις της ανωτέρω παραγράφου. Οι
αξιολογούμενες διατάξεις δεν θίγουν ενδεχόμενες μελλοντικές απαιτήσεις του Ελληνικού
Δημοσίου έναντι της εταιρείας «Thomas Cook Group PLC».
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Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Η παράταση της προθεσμίας θέσης σε λειτουργία των
«παλιών έργων» μέχρι τις 30.09.2020 θα βοηθήσει να διατηρήσουν το καθεστώς
απαλλαγής από την υποχρέωση συμμετοχής σε διαγωνισμό για λειτουργική ενίσχυση και
θα δώσει ευκαιρία να υλοποιηθούν, προς όφελος μεταξύ άλλων και της τοπικής
οικονομίας.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρο έκτο): Δεν εισάγονται ρυθμίσεις που να επιδρούν στη δομή της αγοράς.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η ανωτέρω ρύθμιση αφορά τις πληγείσες επιχειρήσεις που
είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», ως προστατευτικό μέτρο από
τις βλαπτικές συνέπειες της κηρύξεως σε πτώχευση της ανωτέρω εταιρείας.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.

3.3 Μετρήστε το κόστος εγκατάστασης για νέες επιχειρήσεις πριν και μετά την
αξιολογούμενη ρύθμιση, με την χρήση του «τυποποιημένου μοντέλου κόστους»
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των
Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που
δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]:
(Άρθρα πρώτο έως πέμπτο): Η υποχρεωτική ένταξη των έργων της παρ. 12 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 σε ανταγωνιστική διαδικασία, εφόσον δεν επιτευχθεί η θέση τους σε
λειτουργία μέχρι την 30.09.2019, στην πράξη λειτουργεί ως αρνητική διακριτική
μεταχείριση των έργων αυτών έναντι νεώτερων και, ενδεχομένως, λιγότερα ώριμων έργων,
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τα οποία υπό την ισχύ του ν. 4414/2016, όπως τροποποιήθηκε, εντάχθηκαν σε καθεστώς
λειτουργικής ενίσχυσης με νομοθετικά καθορισμένη τιμή αντί της συμμετοχής σε
ανταγωνιστική διαδικασία.
Άρθρο 2 [άρθρα έκτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.

3.4 Αναφέρατε αναλυτικά την επίδραση της προτεινόμενης ρύθμισης στις λειτουργίες της
παραγωγής και του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.

3.5. Αναφέρατε αναλυτικά και αιτιολογήστε την επίδραση της αξιολογούμενης ρύθμισης
στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η παρούσα ρύθμιση λειτουργεί
εξασφαλιστικά ως προς την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την εγκαθίδρυση της
ισονομίας και των ίσων όρων και ευκαιριών, ένεκα της επελεύσεως ενός απρόοπτου και
απρόβλεπτου γεγονότος.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως πέμπτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
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Άρθρο 2 [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας",
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α΄)]: Εξασφαλίζονται συνθήκες γνήσιου ανταγωνισμού.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η παρούσα ρύθμιση λειτουργεί εξασφαλιστικά ως προς την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την εγκαθίδρυση της ισονομίας και των ίσων
όρων και ευκαιριών, ένεκα της επελεύσεως ενός απρόοπτου και απρόβλεπτου γεγονότος.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.

3.6. Προσδιορίστε το διοικητικό βάρος των επιχειρήσεων που προκαλεί ή αφαιρεί η
προτεινόμενη ρύθμιση, εφαρμόζοντας το «τυποποιημένο μοντέλο κόστους»
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.

3.7. Προσδιορίστε ειδικότερα και μετρήστε αναλυτικά και ξεχωριστά το κόστος και τα
οφέλη που θα προκύψουν από την προτεινόμενη ρύθμιση για τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Απαλλάσσει τις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα της Χώρας από την
υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής.
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Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως έκτο και άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π.
"Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Αναστέλλει την καταβολή του συνόλου ή μέρους του Φ.Π.Α.
που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις, με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις
30.9.2019 και τις 31.10.2019.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.

3.8. Προσδιορίστε αναλυτικά τα οφέλη ή την επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού,
που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Τα οφέλη από την
προτεινόμενη διάταξη είναι σημαντικά τόσο για τις υποκείμενες στο πεδίο εφαρμογής της
διάταξης επιχειρήσεις όσο και για την οικονομία εν γένει.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: (Άρθρο έκτο): Όπως αναφέρονται αναλυτικά στην συνημμένη
έκθεση του ΓΛΚ.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Τα οφέλη από την προτεινόμενη διάταξη είναι σημαντικά τόσο
για τις υποκείμενες στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης επιχειρήσεις όσο και για την
οικονομία εν γένει.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Καμία επιβάρυνση.
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Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Καμία επιβάρυνση στον κρατικό
προϋπολογισμό.
3.9. Προσδιορίστε αναλυτικά τυχόν συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην εθνική
οικονομία
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η παρούσα ρύθμιση ωφελεί
τον τουριστικό τομέα της Χώρας και εδραιώνει την εμπιστοσύνη τόσο στο εσωτερικό όσο
και στο εξωτερικό της Χώρας.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως έκτο και άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π.
"Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: (Άρθρο όγδοο): Δεν αναμένονται άμεσες
συνέπειες.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η παρούσα ρύθμιση ωφελεί τον τουριστικό τομέα της Χώρας
και εδραιώνει την εμπιστοσύνη τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό της Χώρας.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν αναμένονται άμεσες συνέπειες.

4. Συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες
4.1. Αναφέρατε τις προσδοκώμενες συνέπειες της προτεινόμενης ρύθμισης στην κοινωνία
γενικά και στις επηρεαζόμενες κοινωνικές ομάδες ειδικά
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως πέμπτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η παράταση της προθεσμίας θέσης σε λειτουργία των «παλιών
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έργων» μέχρι τις 30.09.2020, παρέχει την ευκαιρία να υλοποιηθούν, προς όφελος μεταξύ
άλλων και της τοπικής κοινωνίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι διαδικασίες για την προσαρμογή των Δασικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη μπορούν να ολοκληρωθούν μέχρι
τις 31 Μαρτίου 2020 με σκοπό την απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται οι ενδεχόμενες συνέπειες:
α) της επέλευσης δυσμενών επιπτώσεων στο περιβάλλον του Ορεινού Όγκου, οι οποίες
κυρίως άπτονται των επιπλέον –ασύμβατων με το χαρακτήρα του Ορεινού Όγκου- χρήσεων
και όρων/περιορισμών δόμησης της Ζώνης Β (κοινωφελείς, σχολεία, πολιτιστικά κέντρα,
αναψυκτήρια κ.λπ.) και της δυνατότητας έκδοσης εγκρίσεων δόμησης, αδειών δόμησης και
εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε εκτεταμένη περιοχή του ορεινού όγκου του Υμηττού
και ειδικότερα στα τμήματα που εμπίπτουν στα διοικητικά όρια των Δήμων Κρωπίας,
ΒάρηςΒούλας-Βουλιαγμένης,
Παπάγου-Χολαργού,
Ηλιουπόλεως,
ΕλληνικούΑργυρούπολης, Παιανίας και Γλυφάδας.
β) της μη ισχύος για τον Δ. Παπάγου - Χολαργού των Ζωνών Δ του Μητροπολιτικού Πάρκου
Γουδή -με εξειδίκευση των χρήσεων Δ1 (άλσος, ελεύθεροι χώροι, αστικό πράσινο) και Δ2
(περιφερειακή ζώνη) που επιβάλλουν όρους και περιορισμούς στο Μητροπολιτικό Πάρκο.
γ) της συρρίκνωσης της Ζώνης Α (Απολύτου Προστασίας της Φύσης και των Μνημείων), με
δυσμενείς επιπτώσεις στην προστασία της περιοχής αυτής.
δ) της αντίθεσης της υλοποίησης του σχεδιασμού και της προστασίας του ορεινού όγκου
του Υμηττού με το νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας ν. 4277/2014 (παρ. 2 άρθρο 18, για
την ολοκλήρωση του προγράμματος προστασίας και διαχείρισης των ορεινών όγκων).
Άρθρο 2 [άρθρα έκτο και έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ επηρεάζει έμμεσα την κατάσταση της
δημόσιας υγείας από πλευράς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεδομένου ότι η εύρυθμη λειτουργία του
ΕΟΔΥ επηρεάζει έμμεσα αλλά και άμεσα την κατάσταση της δημόσιας υγείας, η ρύθμιση
επειγόντων θεμάτων που αφορούν στην λειτουργία του επηρεάζει άμεσα (στις περιπτώσεις
υγειονομικών κρίσεων) αλλά και έμμεσα την κατάσταση της υγείας όλων των πολιτών.
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4.2. Αναφέρατε τα σημερινά δεδομένα για κάθε ένα τομέα και κάθε μία κοινωνική ομάδα
που επηρεάζονται από την αξιολογούμενη ρύθμιση, όπως αυτά προκύπτουν από την
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

4.3. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν για τον
πολίτη από την προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας",
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α΄)]: Η αποτελεσματικότερη λειτουργία της Διοίκησης αποβαίνει, κατά τεκμήριο, σε όφελος
του κοινωνικού συνόλου. Η παροχή κινήτρων αποπληρωμής υφιστάμενων οικονομικών
υποχρεώσεων δίδει την ευκαιρία στους υποχρέους να συμμορφωθούν εκουσίως, κατά
τρόπον ώστε να εμπεδώνεται η φορολογική δικαιοσύνη και η εμπιστοσύνη του
διοικούμενου στη Διοίκηση.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ επηρεάζει έμμεσα την κατάσταση της
δημόσιας υγείας από πλευράς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
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Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ο ΕΟΔΥ αποτελεί κρίσιμη υποδομή που
συνιστά το επιχειρησιακό κέντρο σχεδιασμού και υλοποίησης δράσεων προστασίας της
δημόσιας υγείας με προληπτικό, λειτουργικό και παρεμβατικό χαρακτήρα, με ετοιμότητα
απόκρισης σε έκτακτους κινδύνους υγείας, συντονίζοντας τις λειτουργίες του με τις
εκάστοτε ανάγκες της χώρας και των διεθνών οργανισμών που συνεργάζεται.

4.4. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, τα οποία επιφέρουν βελτίωση των
υπηρεσιών του Κράτους προς τον πολίτη
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ως 4.3.

4.5. Αναφέρατε τα σημεία της προτεινόμενης ρύθμισης, που απλουστεύουν τις διοικητικές
διαδικασίες
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα.
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5. Συνέπειες στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον
5.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης
ρύθμισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος και τη
μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

5.2. Αναφέρατε περιληπτικά τα βασικά σημεία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων
για την προτεινόμενη ρύθμιση (εφόσον υπάρχει)
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

6. Συνέπειες στη Δημόσια Διοίκηση και την απονομή της Δικαιοσύνης
6.1. Περιγράψτε ξεχωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης
ρύθμισης για τη βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας της Δημόσιας Διοίκησης
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
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Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως πέμπτο και άρθρα έβδομο έως όγδοο της από 30.09.2019
Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας",
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α΄)]: Οι εν λόγω ρυθμίσεις για την οικονομική λειτουργία των ΟΤΑ συντείνουν στην αύξηση
των εσόδων τους και κατ’ επέκταση και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου προς
τους πολίτες.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

6.2. Αναφέρατε τις αναμενόμενες συνέπειες της αξιολογούμενης ρύθμισης στον τρόπο
απονομής της Δικαιοσύνης (εφόσον υπάρχουν)
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

7. Νομιμότητα
7.1 Αναφέρατε το πλαίσιο διατάξεων του Συντάγματος στο οποίο ενδεχομένως εντάσσεται
η προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Άρθρο 4 παρ. 1, άρθρο 5 και
άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος.
Άρθρο 2 [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας",
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που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α΄)]: Άρθρο 102 Συντάγματος.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Άρθρο 4 παρ. 1, άρθρο 5 και άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος.

Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Άρθρο 21 παρ. 3 του Συντάγματος.

7.2. Αναφέρατε τυχόν νομολογία των εθνικών δικαστηρίων και ιδίως του Ανωτάτου Ειδικού
Δικαστηρίου, του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου ή του Ελεγκτικού
Συνεδρίου που αφορά θέματα συναφή με την προτεινόμενη ρύθμιση
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

7.3. Αναφέρατε τις σχετικές διατάξεις και προβλέψεις του ευρωπαϊκού κοινοτικού δικαίου
και των διεθνών συμβάσεων που έχει κυρώσει η Ελλάδα, όπως επίσης και τυχόν νομολογία
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
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Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

7.4. Αναφέρατε τυχόν σχετικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων
του Ανθρώπου και της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

8. Αρμοδιότητα
8.1. Αναφέρατε τα υπουργεία που είναι συναρμόδια για τον σχεδιασμό και την προώθηση
της αξιολογούμενης ρύθμισης, αιτιολογώντας ειδικά τους λόγους συναρμοδιότητας
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως πέμπτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Άρθρο 2 [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας",
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που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α΄)]: Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπουργείο Υγείας.

Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπουργείο Υγείας.

8.2. Αναφέρατε τις οργανικές μονάδες με τις οποίες υπήρξε συνεργασία του επισπεύδοντος
υπουργείου κατά το στάδιο προετοιμασίας της εξεταζόμενης ρύθμισης
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: ΕΟΔΥ.

8.3. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες, που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
ξεχωριστής δράσης που προέρχεται από την εξεταζόμενη ρύθμιση
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων
Εσόδων.
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Άρθρο 2 [άρθρο έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας
των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας",
που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος
Α΄)]:ΟΤΑ α’ βαθμού.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας-ΚΕΘΕΑ.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Υπουργείο Υγείας, ΕΟΔΥ.

8.4. Σε περίπτωση που η προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπει τη σύσταση νέου φορέα,
υπηρεσίας, νομικού προσώπου, επιτροπής, συμβουλίου ή άλλου συλλογικού οργάνου,
αναφέρατε συνοπτικά τη γνωμοδότηση της Διυπουργικής Επιτροπής της απόφασης
Πρωθυπουργού Υ189/18-7-2006 (ΦΕΚ Β΄ 953) και επισυνάψτε τη μελέτη σκοπιμότητας και
την οικονομοτεχνική μελέτη
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

9. Τήρηση Νομοτεχνικών Κανόνων και Κωδικοποίηση
9.1. Αναφέρατε τους νομοτεχνικούς κανόνες, οι οποίοι εφαρμόστηκαν κατά τη σύνταξη της
προτεινόμενης διάταξης, με αναφορά στο εγχειρίδιο οδηγιών της Κεντρικής
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.)
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Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Τηρήθηκαν οι οικείοι
νομοτεχνικοί κανόνες.
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Τηρήθηκαν οι οικείοι νομοτεχνικοί κανόνες του εγχειριδίου της
ΚΕΝΕ.
Άρθρο 2 [άρθρο όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες σύμφωνα με την “Αρχή
της Καλής Νομοθέτησης”. Εφαρμόσθηκε ο νόμος 4139/2013.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Έχουν τηρηθεί οι νομοτεχνικοί κανόνες
σύμφωνα με την “Αρχή της Καλής Νομοθέτησης”. Εφαρμόσθηκαν οι νόμοι 4354/2015 (Α΄
176) και 4412/2016 (Α΄ 147).

9.2. Προσδιορίστε τις διατάξεις που τροποποιεί, αντικαθιστά ή καταργεί η προτεινόμενη
ρύθμιση και ιδίως αναφέρατε εάν υπάρχει ήδη κώδικας ρυθμίσεων συναφών με την
προτεινόμενη
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η προτεινόμενη διάταξη
συμπληρώνει το άρθρο 53 του ν. 4389/2016 (Α 94), με τίτλο «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και
άλλες διατάξεις».
Άρθρο 2 [άρθρα πρώτο έως έκτο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Όπως ο συνημμένος πίνακας τροποποιούμενων –
καταργούμενων διατάξεων.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Η παρούσα ρύθμιση είναι αυτοτελής.
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Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

9.3. Αναφέρατε τις εν γένει βελτιώσεις που επιφέρει η προτεινόμενη ρύθμιση στην έννομη
τάξη και ειδικά τις διατάξεις που κωδικοποιεί ή απλουστεύει
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

9.4. Προσδιορίστε τις διατάξεις της προτεινόμενης ρύθμισης που τροποποιούν εμμέσως
υφιστάμενες ρυθμίσεις, χωρίς να τις καταργούν ρητώς και αιτιολογήστε την επιλογή αυτή
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα.

10. Διαφάνεια - Κοινωνική συμμετοχή
10.1. Αναφέρατε αναλυτικά τους κοινωνικούς εταίρους και εν γένει τα ενδιαφερόμενα μέρη
που κλήθηκαν να λάβουν μέρος στην διαβούλευση για την προτεινόμενη ρύθμιση
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Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΕΟΔΥ.

10.2. Περιγράψτε αναλυτικά τον τόπο, τον χρόνο και τη διάρκεια της διαβούλευσης, τους
συμμετέχοντες σε αυτήν, και τη διαδικασία διαβούλευσης που επελέγη
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Το παρόν έγγραφο επέχει θέση
δημόσιας διαβούλευσης, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με
πληρότητα μέχρι το χρονικό σημείο της επιβαλλόμενης από τις παρούσες συνθήκες
κύρωσης της υπόψη Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία έχει δημοσιευτεί από την
25-9-2019 στο ΦΕΚ τ. Α’ 142.
Άρθρο 2 [άρθρο έβδομο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Το παρόν έγγραφο επέχει θέση δημόσιας διαβούλευσης,
δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με πληρότητα μέχρι το
χρονικό σημείο της επιβαλλόμενης από τις παρούσες συνθήκες κύρωσης της υπόψη Πράξης
Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία έχει δημοσιευτεί από την 30-9-2019 στο ΦΕΚ τ. Α’ 145.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Το παρόν έγγραφο επέχει θέση δημόσιας
διαβούλευσης, δεδομένου ότι η σχετική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με πληρότητα
μέχρι το χρονικό σημείο της επιβαλλόμενης από τις παρούσες συνθήκες κύρωσης της
υπόψη Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία έχει δημοσιευτεί από την 04-10-2019
στο ΦΕΚ τ. Α’ 150.

10.3. Αναφερθείτε στα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναφέροντας επιγραμματικά τις
κυριότερες απόψεις που εκφράστηκαν υπέρ και κατά της προτεινόμενης ρύθμισης ή
επιμέρους θεμάτων της
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Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Οι προτάσεις των εργαζομένων ελήφθησαν
υπόψη και ενσωματώθηκαν στο σχέδιο νόμου.

10.4. Αναφέρατε τον σχεδιασμό που έχει γίνει για τον κοινωνικό διάλογο και τη
διαβούλευση και στο στάδιο της εφαρμογής της προτεινόμενης ρύθμισης
Άρθρο 1 [άρθρο πρώτο της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. "Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή
από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ.
142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 2 [άρθρο πρώτο έως όγδοο της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών
και Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της
Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: δεν υφίσταται.
Άρθρο 3 [άρθρο πρώτο της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. "Κατεπείγουσες ρυθμίσεις
αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας", που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150 Φύλλο της
Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)]: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
11. Γενική Αξιολόγηση
11.1 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά το πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει κάθε
μία «άλλη διάταξη» που περιλαμβάνεται στο προτεινόμενο σχέδιο νόμου,
11.2 Περιγράψτε χωριστά και αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους κάθε «άλλη
διάταξη» είναι αναγκαία και κατάλληλη να αντιμετωπίσει το αντίστοιχο πρόβλημα, καθώς
και
11.3 Αναφέρατε χωριστά και αναλυτικά τις αναμενόμενες συνέπειες κάθε μίας «άλλης
διάταξης», συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών στην οικονομία, την κοινωνία και τους
πολίτες και στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον.
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Άρθρο 4: Με την προτεινόμενη ρύθμιση, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών πίστωσης, η οποία έχει τον χαρακτήρα
ειδικού αποθεματικού και ισούται -κατ’ ανώτατο όριο- με το ήμισυ του ποσού του
αποθεματικού του Κρατικού Προϋπολογισμού, για το ίδιο κάθε φορά έτος.
Με την παρούσα διάταξη, παρέχεται, κατά το στάδιο της κατάρτισης του Κρατικού
Προϋπολογισμού, ένα πρόσθετο εργαλείο για την αποτύπωσης των δαπανών των φορέων,
προκειμένου να διευκολύνεται η απρόσκοπτη εν γένει λειτουργία τους.

Άρθρο 5: Με την προτεινόμενη διάταξη, ρυθμίζεται το ζήτημα καταβολής αμοιβής
υπερωριακής απασχόλησης του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2017 στους υπαλλήλους της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Ειδικότερα, παρότι η εν λόγω υπερωριακή
απασχόληση έχει πραγματοποιηθεί και η αντίστοιχη εργασία έχει παρασχεθεί, λόγω μη
έγκαιρης ανάρτησης των σχετικών αποφάσεων ορισμού συνεργείων υπερωριών στη
Διαύγεια, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των υπερωριών αυτών στους υπαλλήλους.
Η διάταξη του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί δυνατή η
πληρωμή των δαπανών αυτών, και να καταβληθούν τα δεδουλευμένα στους υπαλλήλους,
καθώς οι τελευταίοι δεν βαρύνονται με οποιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα.
Με την παρούσα ρύθμιση αίρεται μια αδικία σε βάρος των εργαζομένων της ΕΛΣΤΑΤ, οι
οποίοι, καίτοι προσέφεραν συγκεκριμένες εργασίες, δεν κατέστη δυνατή η καταβολή των
υπερωριών τους. Παράλληλα, αποφεύγεται η μαζική και άσκοπη δικαστική διεκδίκηση των
απαιτήσεών τους κατά του Δημοσίου.
Άρθρο 6: Με τις προτεινόμενες διατάξεις, επέρχονται εντοπισμένες τροποποιήσεις στον ν.
4605/2019 (Α’ 52), επί σκοπώ βελτίωσης της παρεχόμενης από τον ανωτέρω νόμο έννομης
προστασίας και απλούστευσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης.
Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την αντιμετώπιση πρακτικών δυσχερειών
που ανέκυψαν κατά την εφαρμογή του οικείου νομοθετικού πλαισίου και την εμπέδωση
κλίματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας δικαίου, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση των
παρεχόμενων, στα υποκείμενα του νόμου αυτού, δυνατοτήτων και δικαιωμάτων.
Με τις προτεινόμενες διατάξεις απλοποιείται και αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο
για την προστασία της κύριας κατοικίας φυσικών προσώπων, εμπεδώνοντας κλίμα
εμπιστοσύνης και ασφάλειας δικαίου τόσο μεταξύ των συμβαλλομένων όσο και έναντι της
Διοίκησης.
Άρθρο 7: Με τις διατάξεις του άρθρου 7, παρέχεται η δυνατότητα στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης να διατηρούν ταμειακά διαθέσιμα σε λογαριασμούς ταμειακής διαχείρισης
ή/και σε προθεσμιακές καταθέσεις στα μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος,
μέχρι του αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου που διατηρούσαν στα ανωτέρω ιδρύματα, στις
30 Ιουνίου 2018.
Δεδομένου ότι τα ταμειακά διαθέσιμα των Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία είναι
κατατεθειμένα στα μη συστημικά πιστωτικά ιδρύματα της Ελλάδος, αντιστοιχούν σε μεγάλο
ποσοστό επί του συνόλου των καταθέσεων τους, και με τις διατάξεις του άρθρου 69 Α του
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ν. 4270/2014, όπως ισχύει, προβλέπεται η μεταφορά τους σε λογαριασμούς ταμειακής
διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος, με την παρούσα διάταξη δίδεται η δυνατότητα
στους φορείς να τηρούν διαθέσιμα στα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα, μέχρι του ύψους που
διατηρούσαν στις 30 Ιουνίου 2018 με σκοπό τη διασφάλιση της σταθερότητας του
πιστωτικού συστήματος.
Άρθρο 8: Οι προτεινόμενες διατάξεις, με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα
κατηγοριοποίησης και ολοκλήρωσης κατά προτεραιότητα και των επενδυτικών σχεδίων
των νόμων 3908/2011 (Α΄ 8) και 4399/2016 (Α΄ 117), ανάλογα με τις κατηγορίες και τα
κοινά χαρακτηριστικά που παρουσιάζουν μεταξύ τους, κρίνεται αναγκαία για τη
διευκόλυνση και την επιτάχυνση του ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται
στους αναπτυξιακούς νόμους, την ταχύτερη ολοκλήρωση των σχετικών διαδικασιών και
την προτεραιοποίηση επενδυτικών σχεδίων με γνώμονα γεωγραφικά ή τομεακά
γνωρίσματα ή συνεπεία εκτάκτων αναγκών που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.
Άρθρο 9: Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 παρατείνεται η προθεσμία
έναρξης του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας», ώστε να υπάρξει
επαρκής χρόνος προετοιμασίας για την υλοποίηση του προγράμματος, ενόψει αφενός της
πρόσφατης ρύθμισης σχετικών ζητημάτων με την υπ’ αρ. 47455/767/18-10-2019 κοινή
απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων (Β΄ 3891) και αφετέρου της επικείμενης έκδοσης υπουργικής
απόφασης, η οποία θα βελτιώνει τις διαδικασίες υλοποίησης. Ειδικότερα, με την
προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι το εν λόγω πρόγραμμα, με διάρκεια εννέα μηνών, θα
αρχίζει κατά το χρονικό διάστημα από την έναρξη του σχολικού έτους μέχρι την 15η
Νοεμβρίου, και όχι μέχρι την 31η Οκτωβρίου ως ίσχυε, και θα ολοκληρώνεται ως τη λήξη
του οικείου σχολικού έτους.
Με την προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται η δυνατότητα επιχορήγησης
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού και Καποδιστριακού
Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(Α.Π.Θ.) από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων,
προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της έγκαιρης οικονομικής κάλυψης των
εργασιών και προμηθειών που απαιτούνται για τη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού
Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας της εξεταστικής περιόδου Νοεμβρίου 2019.
Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι προτεινόμενες διατάξεις της
παραγράφου 3 αφορά στους φοιτητές του καταργηθέντος Τμήματος Τεχνολογίας Αλιείας –
Υδατοκαλλιεργειών του Παραρτήματος Μουδανιών του Αλεξάνδρειου Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης,
για τους οποίους δεν εκδόθηκε η πράξη του Προέδρου του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας που
προβλεπόταν από την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 82/2013 (Α΄ 123), για τη διαπίστωση
της αυτοδίκαιης ένταξής τους στο Τμήμα Τεχνολογίας Αλιείας – Υδατοκαλλιεργειών της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του τελευταίου
ιδρύματος. Η παράλειψη αυτή είχε ως αποτέλεσμα, μετά την κατάργηση του Τ.Ε.Ι. Δυτικής
Ελλάδας και την ένταξή του στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τις διατάξεις του ν. 4610/2019 (Α΄
70), οι φοιτητές του Τμήματος να φέρεται να μην είναι εγγεγραμμένοι σε καμία Σχολή,
χωρίς να υπάρχει δική τους υπαιτιότητα.
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Περαιτέρω, η ρύθμιση της παραγράφου 1 κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εφαρμοστεί
ορθά η υπ’ αριθ. 47455/767/18-10-2019 Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό του
αριθμού των μαθητευομένων και σπουδαστών των δομών επαγγελματικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης που δύνανται να πραγματοποιήσουν μαθητεία σε φορείς του δημόσιου
τομέα κατά το σχολικό έτος 2019-2020, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως μόλις στις 22-10-2019 και η οποία αφορά συνολικά σε μεγάλο αριθμό
μαθητευομένων και σπουδαστών, οι οποίοι για το σχολικό έτος 2019-2020 ανέρχονται σε
7.453. Η προτεινόμενη παράταση της προθεσμίας έναρξης του προγράμματος
«Μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας» διασφαλίζει την ομαλή υλοποίηση του
προγράμματος, καθώς επιμηκύνει το χρόνο για την σύναψη των συμβάσεων μαθητείας από
τις εκπαιδευτικές δομές με τους εκάστοτε ποικίλους φορείς του δημόσιου τομέα, και είναι
εύλογη χρονικά καθώς αφορά μόλις σε διάστημα 15 ημερολογιακών ημερών.
Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 είναι αναγκαία και κατάλληλη για την
απρόσκοπτη και έγκαιρη διεξαγωγή των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού
Γλωσσομάθειας κατά την προσεχή εξεταστική περίοδο του Νοεμβρίου 2019, καθώς
διασφαλίζει τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για την προετοιμασία των εξετάσεων
από την κρατική επιχορήγηση.
Οι προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 είναι αναγκαίες και κατάλληλες για την
αντιμετώπιση του προαναφερθέντος προβλήματος, δεδομένου ότι με αυτές διασφαλίζεται
η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο αποτελεί το Τμήμα υποδοχής των φοιτητών, ενώ
παράλληλα τηρούνται οι αρχές της ίσης μεταχείρισης και της προστασίας της
δικαιολογημένης εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη διοίκηση, δεδομένου ότι η μη
έκδοση της διαπιστωτικής πράξης αυτοδίκαιης ένταξης αφορά σε παράλειψη οφειλόμενης
ενέργειας της διοίκησης, χωρίς υπαιτιότητα των ενδιαφερόμενων φοιτητών.
Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο
νόμου λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, δεδομένης της έναρξης του σχολικού έτους και
της λήξης της προθεσμίας έναρξης του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος – τάξη
μαθητείας» την 31η.10.2019.
Η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο σχέδιο
νόμου επίσης λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της, ενόψει της προετοιμασίας των
εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας για την περίοδο Νοεμβρίου 2019
και για τη διασφάλιση της έγκαιρης και ομαλής οργάνωσής τους.
Οι προτεινόμενες διατάξεις της παραγράφου 3 περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχέδιο
νόμου λόγω της επιτακτικής ανάγκης άμεσης επίλυσης του ζητήματος, δεδομένου ότι η
ένταξη του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών έχει ήδη ολοκληρωθεί
από τις 7-5-2019 σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4610/2019, ενώ το πρόβλημα για τους
φοιτητές του εν λόγω Τμήματος εξακολουθεί να υφίσταται και έχει ήδη ξεκινήσει το τρέχον
ακαδημαϊκό έτος.
Σημειώνεται ότι, η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 1 στοχεύει στην ορθή
λειτουργία του πλαισίου της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, που στηρίζεται
στον συνδυασμό της θεωρητικής και εργαστηριακής εκπαίδευσης στο σχολείο με την
εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Η εν λόγω παράταση στην έναρξη ισχύος
του προγράμματος μαθητείας παρέχει επαρκή χρόνο προετοιμασίας, τόσο στις
εκπαιδευτικές μονάδες για τη διευθέτηση όλων των αναγκαίων λεπτομερειών για την
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έναρξη του προγράμματος και την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων, όσο και στους
μαθητευόμενους οι οποίοι καλούνται να συνάψουν τις σχετικές συμβάσεις.
Περαιτέρω, η προτεινόμενη διάταξη της παραγράφου 2 αποσκοπεί στην έγκαιρη και
απρόσκοπτη προετοιμασία των εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας
για την προσεχή περίοδο Νοεμβρίου 2019, με προφανή ωφέλεια για τους υποψήφιους
εξεταζόμενους μαθητές, φοιτητές και πολίτες εν γένει, αλλά και για όλους τους
συμμετέχοντες στην οργάνωση και διεξαγωγή των εξετάσεων και ιδίως για τους εξεταστές
και επιτηρητές εκπαιδευτικούς.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ρυθμίζεται η υφιστάμενη εκκρεμότητα ως προς την
ένταξη των φοιτητών του καταργηθέντος Τμήματος και καθίσταται δυνατή η απρόσκοπτη
συνέχιση των σπουδών τους στο Τμήμα υποδοχής.
Τέλος, σημειώνεται ότι αρμόδια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 1 θα
είναι τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) της χώρας, ενώ, αρμόδια υπηρεσία για την
εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 2 είναι η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών
Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Άρθρο 10: Η πτώχευση της THOMAS COOK TOUR OPERATIONS LTD προκαλεί μείζονα
προβλήματα τόσο στις τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας, που η δραστηριότητά τους
συνδεόταν με αυτήν, όσο και στους εργαζόμενους σε αυτές. Ενόψει της απρόβλεπτης
μεταβολής των συνθηκών ως προς οικονομική κατάσταση και θέση των εργαζομένων η
παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των πρώην εργαζομένων
στις επιχειρήσεις αυτές, διευρύνοντας τις προϋποθέσεις επιδότησης ανεργίας αυτών.
Η παρούσα ρύθμιση αποσκοπεί στην εξασφάλιση της προστασίας των εργαζομένων που
συνδέονται με την THOMAS COOK TOUR OPERATIONS LTD θεσπίζοντας ευνοϊκότερους
όρους επιδότησης της ανεργίας τους ώστε να αντιμετωπισθεί με τον πιο πρόσφορο τρόπο η
απρόβλεπτη μεταβολή που επήλθε στην εργασιακή τους σχέση.
Με την προωθούμενη ρύθμιση επιτυγχάνεται με άμεσο και αποτελεσματικό τρόπο η
στήριξη των εν λόγω εργαζομένων για τους οποίους αφενός μεν ορίζεται ότι αρκούν για την
χορήγηση τακτικού επιδόματος ανεργίας ογδόντα (80) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση
κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, αφετέρου επιμηκύνεται η επιδότηση της ανεργίας κατά ένα
μήνα, ήτοι ορίζεται σε 4 μήνες και 5 ημέρες.
Άρθρο 11: Με την προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνεται μέχρι και τις 31/10/2019 η ισχύς της
παραγράφου 2 του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212), αναφορικά με τις δαπάνες για
προμήθειες και υπηρεσίες των Νοσοκομείων, των Μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας
Υγείας και των Υ.Πε., προκειμένου να αποζημιωθούν οι προμηθευτές τους, να αποφευχθεί
η δημιουργία ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία
τους, μέσω της επέκτασης νομιμοποίησης των δαπανών τους. Δεδομένου λοιπόν του
κινδύνου δημιουργίας ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων καθίσταται αναγκαία η προτεινόμενη
παράταση.
Άρθρο 12: Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι η κατάρτιση/τροποποίηση των
οργανισμών των Ν.Π.Δ.Δ. του τομέα Υγείας του Υπουργείου Υγείας, μεταβατικά και μέχρι
31-12-2020 γίνεται με Κ.Υ.Α., σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο του άρθρου 6 του ν.

143

2889/2001, όπως ισχύει, καθώς τα Νοσοκομεία αποτελούν μονάδες υγείας με ιδιαίτερο
επιδιωκόμενο σκοπό, που κατά κύριο λόγο συνίσταται στην προώθηση και προαγωγή της
υγείας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Ο
οργανισμός λειτουργίας κάθε νοσοκομείου θα πρέπει να είναι λειτουργικά ευέλικτος και να
προσαρμόζεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και απαιτήσεις της ιατρικής επιστήμης,
προς ικανοποίηση των σκοπών ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, που είναι η
συλλογική κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού της χώρας.
Η ιατρική υπηρεσία του Νοσοκομείου έχει ιδιαίτερη διάρθρωση αποτελούμενη από
τμήματα και μονάδες ειδικής μορφής και σκοπού, υπεύθυνα/ες για την προώθηση και
προαγωγή υγείας, έρευνα και εκπαίδευση, παροχή υπηρεσιών υγείας, προγραμματισμό,
έλεγχο παρεχόμενων ιατρικών υπηρεσιών, οργάνωση, προγραμματισμό και εκτέλεση
ιατρικών πράξεων και επιστημονικών δραστηριοτήτων.
Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι, δεν είναι δυνατή η αντιστοίχιση και αντιμετώπιση των
απολαυόντων επιστημονικής αυτοτέλειας ιατρικού αντικειμένου μονάδων της ιατρικής
υπηρεσίας, μετά του ιατρικού προσωπικού αυτής, με την τυπική διοικητική διάρθρωση των
υπηρεσιών του δημοσίου. Ως εκ τούτου, οι οργανισμοί των Νοσοκομείων, όπως και των
άλλων φορέων του τομέα Υγείας θα πρέπει να καταρτίζονται/τροποποιούνται, μεταβατικά,
μέσω των διαδικασιών Κ.Υ.Α. προς ανταπόκριση στους ανωτέρω επιδιωκόμενους σκοπούς
και δεν θα πρέπει να ακολουθείται η ιδιαίτερα χρονοβόρα διαδικασία έκδοσης Προεδρικών
Διαταγμάτων.
Άρθρο 13: Ειδικότερα, αντιμετωπίζεται ζητήματα όπως είναι ο σκοπός του ΚΕΘΕΑ, δηλαδή
η πρόληψη, θεραπεία, η έρευνα αλλά και η κοινωνική ένταξη κατά τρόπο ομαλό στην
κοινωνία των εξαρτημένων από φαρμακευτικές ουσίες ατόμων. Γίνεται μνεία για τους
πόρους του ΚΕΘΕΑ, οι οποίοι προέρχονται τόσο από επιχορηγήσεις από τρίτους και έσοδα
από επιχειρήσεις, επιχειρησιακά προγράμματα κλπ, αλλά και από τον προυπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας. Τέλος δε ρυθμίζονται και ζητήματα του προσωπικού του ΚΕΘΕΑ και
ιδίως των ιατρών του Ε.Σ.Υ, οι οποίοι μπορεί να αποσπώνται στο ΚΕΘΕΑ από το Νοσοκομείο
στο οποίο υπηρετούν. Οι ανωτέρω διατάξεις κρίνονται απαραίτητες και αναγκαίες για την
ορθή λειτουργία του ΚΕΘΕΑ. Η λειτουργία του ΚΕΘΕΑ επηρεάζει έμμεσα την κατάσταση της
δημόσιας υγείας από πλευράς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Άρθρο 14: Για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση των φορέων που επιθυμούσαν να
συστήσουν Περιοχή Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλεργειών (ΠΟΑΥ), πολλά σχετικά
αιτήματα δεν έχουν ικανοποιηθεί εντός του χρονικού πλαισίου που καθορίζει το σχετικό
ειδικό χωροταξικό πλαίσιο. Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίνεται παράταση της
προθεσμίας για την εξέταση και αποδοχή των αιτημάτων για σύσταση ΠΟΑΥ κατά δύο έτη.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα καταστεί εφικτή η σύσταση περισσότερων ΠΟΑΥ και η
οργανωμένη ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών. Επίσης, θα καταστεί δυνατή η αξιοποίηση
εργαλείων που σχετίζονται με ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη σύσταση αντίστοιχων
φορέων.
Άρθρο 15: Ενώ με το άρθρο 44 ν. 4414/2016 έχει καθιερωθεί το Εθνικό Συμβούλιο για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, δεν υπάρχει αντίστοιχο όργανο για την αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής. Στόχος είναι η αξιοποίηση της γνώσης εξειδικευμένων
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επιστημόνων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και η αξιοποίηση της γνώσης
στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα καταστεί εφικτή η αξιοποίηση ειδικών γνώσεων στο
σύνολο της δημόσιας διοίκησης, με αποτέλεσμα η νομοθέτηση να μπορεί να ενσωματώνει
εγκαίρως και προληπτικά στοιχεία σχεδιασμού για την αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής, χωρίς τις δυσμενείς οικονομικές συνέπειες της εκ των υστέρων προσπάθειας για
επίλυση των σχετικών προβλημάτων.
Η καλύτερη και έγκαιρη αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής θα ωφελήσει κυρίως τις πιο
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, για τις οποίες οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής είναι πιο
επιβαρυντικές.
Άρθρο 16: Με την προτεινόμενη ρύθμιση θα καταστεί εφικτή η ουσιαστική εξέταση
αντιρρήσεων και η διασφάλιση περιουσιακών δικαιωμάτων, τα οποία θα μπορούσαν να
θιγούν από τυχόν σφάλματα στους ανηρτημένους δασικούς χάρτες.
Στόχος είναι η αποφόρτιση των υπηρεσιών, ώστε να παραληφθούν όσο το δυνατόν
περισσότερες αιτήσεις από τους ενδιαφερομένους.
Λόγω του μεγάλου αριθμού των πολιτών που επιθυμούν να υποβάλουν αντιρρήσεις για
τους δασικές χάρτες, οι υπηρεσίες δυσκολεύονται στην παραλαβή των αιτήσεων, οπότε η
παράταση της εν λόγω διάταξης κρίνεται επιβεβλημένη.
Άρθρο 17: Η διεξαγωγή των εκλογών του ΟΕΕ για την ανάδειξη των μελών της Συνέλευσης
των Αντιπροσώπων του ΟΕΕ από δικαστικούς λειτουργούς από την ίδρυση του Οικονομικού
Επιμελητηρίου της Ελλάδας (1983) μέχρι και το έτος 2016 και ειδικά η Προεδρία της
Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (ΚΕΕ) από ανώτερο δικαστικό λειτουργό (συνήθως από
Πρόεδρο Εφετών ή Αρεοπαγίτη) διασφάλιζε επί τριάντα συνεχόμενα έτη την ορθότητα και
το κύρος των εκλογών.
Ειδικά, η πλήρως αιτιολογημένη γνώμη του ανώτερου δικαστικού στις περιπτώσεις
ενστάσεων απέτρεψε καταστάσεις που θα οδηγούσαν σε ακυρώσεις εκλογικών
διαδικασιών. Σημειώνεται ότι η αντικατάσταση των δικαστικών λειτουργών από
δικηγόρους έχει νομοθετηθεί μόνο για το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας χωρίς να
αντικατασταθούν οι αντίστοιχες διατάξεις στα άλλα Επιστημονικά Επιμελητήρια.
Οι αντίστοιχες εφορευτικές επιτροπές για την ανάδειξη των Τοπικών Διοικήσεων των
Περιφερειακών Τμημάτων που προβλέπονται στο π.δ. 225/1986 (Α΄ 91), προεδρεύονται
από δικαστικούς λειτουργούς και με την ισχύουσα διάταξη του άρθρου 52 του ν.
4446/2016 (Α΄ 240) θα παρατηρείται σε εκλογικό τμήμα για τις εκλογές των Τοπικών
Διοικήσεων να προεδρεύει της εφορευτικής επιτροπής ο δικαστικός ενώ για τη ΣΤΑ
δικηγόρος.
Η κατάργηση της διάταξης θα μειώσει τις εκλογικές δαπάνες του ΟΕΕ, καθώς σε εκλογικά
τμήματα της Περιφέρειας με μικρό αριθμό ψηφοφόρων ένας δικαστικός λειτουργός θα
διεξάγει τις εκλογές και για τα δύο όργανα του ΟΕΕ.
Ως προς τις συνέπειες στην κοινωνία και στους πολίτες, λόγω του ότι τα μέλη των
εφορευτικών επιτροπών είναι εκπρόσωποι παρατάξεων η παρουσία των δικαστικών
διασφαλίζει το αδιάβλητο των εκλογών.
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Άρθρο 18: Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η τροποποίηση της παραγράφου 4
του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και
Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, Α΄ 26).
Η προτεινόμενη διάταξη κρίνεται αναγκαία και κατάλληλη, διότι με τη σύσταση της θέσης
του Υπηρεσιακού Γραμματέα, προκύπτει η ανάγκη της εναρμόνισης των σχετικών
διατάξεων που προβλέπουν τις προϋποθέσεις και τα κωλύματα συμμετοχής στις
διαδικασίες επιλογής για την πλήρωση των θέσεων εν γένει των Προϊσταμένων οργανικών
μονάδων.
Ως προς τις συνέπειες στην οικονομία, σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου
του Κράτους, δεν προκαλούνται δημοσιονομικές επιπτώσεις επί του Κρατικού
Προϋπολογισμού και των προϋπολογισμών των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

Άρθρο 19: Με την ανωτέρω διάταξη με την οποία δίνεται εκ νέου η δυνατότητα για
υποβολή αιτήσεων αναγνώρισης ιαματικών φυσικών πόρων σε όσους τους διοικούν, τους
διαχειρίζονται ή τους εκμεταλλεύονται το Υπουργείο Τουρισμού στοχεύει αφενός στην
βελτίωση και ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας στον χώρο του ιαματικού
τουρισμού, ενός χώρου που έχει εντάξει στις στρατηγικές του προτεραιότητες και για το
λόγο αυτό θεωρεί πρωταρχικής σημασίας να ανανεωθεί η δυνατότητα για υποβολή των εν
λόγω αιτήσεων, ώστε η χώρα μας να διευρύνει το μερίδιο της στην αγορά του ιαματικού
τουρισμού και αφετέρου μέσω του ανταγωνισμού μεταξύ των δραστηριοποιούμενων
επιχειρήσεων στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, στην επέκταση και
επιμήκυνση της περιόδου επισκεψιμότητας, στην βελτίωση και εύρυθμη λειτουργία της
τουριστικής δραστηριότητας, στην τουριστική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας, καθώς
και στην δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας.
Από την ρύθμιση δεν προκύπτουν περαιτέρω διοικητικά βάρη ούτε καινούρια κόστη
εγκατάστασης για όλες τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις στον τουριστικό τομέα πριν και μετά
τις αξιολογούμενες ρυθμίσεις, ενώ αντίθετα αναμένεται να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους όσες διοικούν, διαχειρίζονται ή εκμεταλλεύονται ιαματικούς
φυσικούς πόρους και δεν έχουν προλάβει να αναγνωριστούν λόγω γραφειοκρατίας και
λοιπών καθυστερήσεων και προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί στην πράξη από τους
παράγοντες της τουριστικής αγοράς.
Τα οφέλη που αναμένεται να προκληθούν από την εξεταζόμενη ρύθμιση συνίστανται κατά
κόρον στην περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη και ακολούθως αύξηση εσόδων συνεπεία
της επιχειρηματικής δραστηριότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, ο δε κρατικός
προϋπολογισμός αναμένεται να έχει μηδενική επιβάρυνση από τις εξεταζόμενες ρυθμίσεις,
ενώ οι προσδοκώμενες συνέπειες της στην κοινωνία γενικά και στις επηρεαζόμενες
κοινωνικές ομάδες ειδικά μπορούν επιγραμματικά να συνοψιστούν στην αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων, στην ενίσχυση επιχειρηματικής
πρωτοβουλίας, στην δημιουργία θέσεων απασχόλησης, στην βελτίωση επιχειρηματικού
περιβάλλοντος.
Η ρύθμιση δεν θα επιφέρει αρνητικές συνέπειες στο φυσικό ή πολιτιστικό περιβάλλον.
Εισάγεται δε αρμοδίως καθώς αφορά σε τουριστική νομοθεσία και συνεπώς υπάγεται στην
ρυθμιστική αρμοδιότητα του Υπουργείου Τουρισμού.
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Άρθρο 20: Βασική στόχευση της διάταξης είναι όλα τα καταλύματα της υποπερίπτωσης αα΄
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α’ 155) που αφορά η
αξιολογούμενη ρύθμιση, πολλά εκ των οποίων λειτουργούν όχι με ισχύουσες υφιστάμενες,
άλλα με προϊσχύουσες προδιαγραφές, να καταλήξουν εντός ευλόγου χρόνου (2ετία) να
είναι όλα προσαρμοσμένα στις ίδιες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές
παρακολουθώντας πλέον την νομοθεσία και την εξέλιξή της στον τομέα των προδιαγραφών
από την ίδια αφετηρία, αμβλύνοντας ακολούθως για τα ανωτέρω καταλύματα και το
παρατηρούμενο φαινόμενο της κατάταξης δυο ταχυτήτων. Ταυτόχρονα και για τα
καταλύματα της υποπερίπτωσης ββ’ δίδεται ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής στις
διατάξεις που καθορίζουν την κατάταξή τους.
Όσον αφορά στη δομή της αγοράς οι αξιολογούμενες ρυθμίσεις στοχεύουν για τα
καταλύματα των υποπεριπτώσεων αα’ και ββ’:
 Στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος για μια μεγάλη μερίδα
τουριστικών καταλυμάτων και ακολούθως στην βελτίωση και ενίσχυση της τουριστικής
επιχειρηματικότητάς τους.
 Στην κάλυψη της επί σειρά ετών νομοθετικής «ανοχής» αναφορικά με το φαινόμενο
της κατάταξης δυο ταχυτήτων όσον αφορά μια μεγάλη μερίδα των ανωτέρω καταλυμάτων
με απώτερο στόχο την, μετά από έναν εύλογο χρόνο, κατάταξη όλων στη βάση ενός
σύγχρονου, λιτού και σαφούς νομικού πλαισίου που αυτό και μόνον αυτό θα διέπει πλέον
την οικεία διοικητική διαδικασία.
 Στην αποτελεσματικότερη διαχείριση, βελτίωση και εύρυθμη λειτουργία της
τουριστικής δραστηριότητας.
 Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και στη βελτίωση του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος στο χώρο των τουριστικών επιχειρήσεων.
Από την εισαγόμενη ρύθμιση δεν προβλέπονται επιπτώσεις στο φυσικό ή πολιτιστικό
περιβάλλον. Περαιτέρω ο κρατικός προϋπολογισμός αναμένεται να έχει μηδενική
επιβάρυνση από τις εξεταζόμενες ρυθμίσεις.
Η αρμοδιότητα για τον σχεδιασμό και την προώθηση των αξιολογούμενων ρυθμίσεων
ανήκει στο Υπουργείο Τουρισμού λόγω της ίδιας της φύσης των ρυθμίσεων.
Άρθρο 21: Με το παρόν ρυθμίζεται χρονίζουσα οικονομική εκκρεμότητα του Εθνικού
Τυπογραφείου, που αφορά σε δαπάνη η οποία πραγματοποιείται για την κάλυψη
έκτακτων, επιτακτικών και επειγουσών αναγκών κατά την προπαρασκευή και την
διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
των αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναληπτικών
εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, για την οποία δαπάνη υπήρχε η αντίστοιχη πίστωση στον
προϋπολογισμό του Εθνικού Τυπογραφείου. Ειδικότερα η ρύθμιση αφορά σε προβλήματα
κανονικότητας και νομιμότητας της εν λόγω δαπάνης και συγκεκριμένα σε καθυστέρηση
της έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικότερα, ενώ η καταληκτική προθεσμία
για την δέσμευση της πίστωσης ήταν η 02.06.2019, λόγω ολοκλήρωσης της υποχρέωσης, η
απόφαση μεταφοράς των σχετικών πιστώσεων από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
εισήχθη, μέσω αλληλογραφίας, στο Εθνικό Τυπογραφείο στις 06.06.2019 με αποτέλεσμα το
σχετικό αίτημα για τη δέσμευση των πιστώσεων προς την αρμόδια Γενική Διεύθυνση
Οικονομικών Υπηρεσιών του πρώην Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης να
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υποβληθεί στις 10.06.2019. Με την ανωτέρω ρύθμιση τακτοποιείται η δαπάνη καταβολής
δεδουλευμένων που αφορούν σε αρμοδίως βεβαιωμένη, πραγματική εργασία που
προσέφεραν καθημερινώς, πέραν του κανονικού τους ωραρίου και των συνήθων
υπηρεσιακών τους καθηκόντων, σε έκτακτες πρωινές και απογευματινές βάρδιες, καθώς
και τα Σαββατοκύριακα, 181 υπάλληλοι, όλων των κλάδων και κατηγοριών, του Εθνικού
Τυπογραφείου που απασχολήθηκαν σε ειδικά εκλογικά συνεργεία. Τέλος υπάρχει ήδη
εγγεγραμμένη σχετική πίστωση στον Προϋπολογισμό και ως εκ τούτου ουδεμία επιπλέον
δημοσιονομική επιβάρυνση προκαλείται.
Από τις διατάξεις του παρόντος με το οποίο ρυθμίζονται θέματα κανονικότητας και
νομιμότητας της δαπάνης που αφορά στην καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζημίωσης
στο προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου που απασχολήθηκε για την κάλυψη έκτακτων,
επειγουσών και επιτακτικών αναγκών κατά την προπαρασκευή και την διεξαγωγή των
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναληπτικών αυτών εκλογών της 2ας
Ιουνίου 2019, δεν προκαλείται επιπρόσθετη δαπάνη επί του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος.

11.4. Αναφέρατε αναλυτικά τις υπηρεσίες που θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή κάθε
«άλλης διάταξης».
Άρθρο 4: Διεύθυνση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 5: Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).
Άρθρο 6: Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους
Άρθρο 7: Διεύθυνση Λογιστικής Γενικής Κυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης
Θησαυροφυλακίου και Δημοσιονομικών Κανόνων της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής
Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 8: Δεν υφίστανται.
Άρθρο 9: Αρμόδιες υπηρεσίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 θα είναι
οι υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών και, ειδικότερα, ο Πρύτανης του ιδρύματος θα
είναι αρμόδιος για την έκδοση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης.
Άρθρο 10: Αρμόδιες για την εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης είναι οι αρμόδιες
υπηρεσίες των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τουρισμού, Οικονομικών
και του ΟΑΕΔ.
Άρθρα 11 - 12: Υπουργείο Υγείας, Νοσοκομεία, Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
και Υ.Πε.
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Άρθρο 13: Υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας-ΚΕΘΕΑ.
Άρθρο 14 έως 17: Δεν υφίστανται.
Άρθρο 18: Υπουργείο Εσωτερικών.
Άρθρα 19 - 20: Υπουργείο Τουρισμού.
Άρθρο 21: Υπουργείο Οικονομικών.
Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος.

12. Διαφάνεια και Διαβούλευση
Άρθρα 4 έως 21: Το παρόν έγγραφο επέχει θέση δημόσιας διαβούλευσης, δεδομένου ότι η
σχετική διαδικασία δεν μπορεί να διεξαχθεί με πληρότητα μέχρι το χρονικό σημείο της
επιβαλλόμενης από τις παρούσες συνθήκες ημεροχρονολογίας ψήφισης.
Άρθρο 22: Έναρξη ισχύος.

