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ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Το πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων έχει
καταστεί τα τελευταία έτη µείζον κοινωνικό και οικονοµικό πρόβληµα. Η οικονοµική ύφεση των τελευταίων ετών, σε συνδυασµό µε τον υπερδανεισµό που προηγήθηκε, οδήγησαν σε µία ραγδαία αύξηση των µη εξυπηρετούµενων δανείων. Αποτέλεσµα της αύξησης αυτής είναι η καταγραφή µεγάλων ζηµιών των πιστωτικών ιδρυµάτων, γεγονός που έχει σοβαρές επιπτώσεις στη σταθερότητα του τραπεζικού συστήµατος. Παράλληλα, ολοένα και περισσότεροι οφειλέτες φτάνουν στα όρια της
απόγνωσης, καθώς τα πιστωτικά ιδρύµατα δεν προτείνουν προτάσεις ρύθµισης των δανείων δυνάµενες να γίνουν αποδεκτές από τους οφειλέτες, καθώς µία ευνοϊκή
για τον οφειλέτη πρόταση ρύθµισης θα εκθέσει τον εκπρόσωπο του πιστωτικού ιδρύµατος σε κίνδυνο κατηγορίας για απιστία, και εποµένως τα πιστωτικά ιδρύµατα είναι αναγκασµένα να προβούν σε αναγκαστική εκτέλεση
κατά των οφειλετών, λύση µη συµφέρουσα για κανένα
µέρος, αφού ο µεν οφειλέτης στερείται των περιουσιακών του στοιχείων, το δε πιστωτικό ίδρυµα πολλές φορές εισπράττει µικρό µόνο µέρος της αξίωσής του.
Στο πρόβληµα των µη εξυπηρετούµενων δανείων οι
προτεινόµενες ρυθµίσεις φιλοδοξούν να δώσουν µία
διέξοδο. Με τις προτεινόµενες ρυθµίσεις καθίσταται δυνατή η δηµιουργία δευτερογενούς αγοράς µη εξυπηρετούµενων δανείων. Η δηµιουργία µιας τέτοιας αγοράς θα
είναι ωφέλιµη τόσο για τα πιστωτικά ιδρύµατα όσο και
για τους οφειλέτες. Το πιστωτικό ίδρυµα θα µπορεί να ενισχύσει άµεσα τη ρευστότητά του εισπράττοντας άµεσα ένα τµήµα της αµοιβής του, το οποίο είναι αµφίβολο
αν θα το εισέπραττε µε αναγκαστική εκτέλεση και σε κάθε περίπτωση θα το εισέπραττε πολύ αργότερα. Από την
άλλη πλευρά, ο δανειολήπτης θα µπορεί να λάβει από
τον εκδοχέα πολύ ευνοϊκότερες προτάσεις ρύθµισης,
απ’ ό,τι θα µπορούσε να λάβει από το πιστωτικό ίδρυµα,
διότι ο εκδοχέας θα έχει αγοράσει την απαίτηση σε τιµή
µικρότερη της ονοµαστικής της αξίας και εποµένως µία
πρόταση ρύθµισης, που θα ήταν ζηµιογόνα για το πιστωτικό ίδρυµα και δεν θα µπορούσε να προταθεί από αυτό,
θα είναι κερδοφόρα για τον εκδοχέα. Παράλληλα, θεσπίζεται καθεστώς αυστηρής εποπτείας των εταιριών διαχείρισης και µεταβίβασης των απαιτήσεων και υποχρέωσή τους να τηρούν τον Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών,
ώστε να διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση δεν θα
χειροτερεύσει η νοµική ή πραγµατική θέση του οφειλέτη
µόνο και µόνο λόγω της µεταβίβασης της οφειλής του ή
της ανάθεσής της προς διαχείριση.

Αιτιολογική Έκθεση κατ’ άρθρο
Άρθρο 1
Με το άρθρο 1 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την αδειοδότηση και την εποπτεία των εταιριών διαχείρισης
απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και των εταιριών, µεταβίβασης απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια.
Με την παράγραφο 1 καθορίζεται το είδος των εταιρειών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση ή προς
τις οποίες δύναται να µεταβιβασθούν απαιτήσεις από µη
εξυπηρετούµενα δάνεια. Συγκεκριµένα, η διαχείριση και
µεταβίβαση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια
θα πραγµατοποιείται µόνο από ανώνυµες εταιρείες που
εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και εγκαθίστανται στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος, στους σκοπούς των οποίων συµπεριλαµβάνεται η άσκηση αυτών των δραστηριοτήτων.
Με τις παραγράφους 2 έως 9 ρυθµίζονται σε γενικές
γραµµές οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά
χορήγησης της σχετικής άδειας για την άσκηση των
δραστηριοτήτων που εµπίπτουν στο πλαίσιο της διαχείρισης και µεταβίβασης απαιτήσεων, ενώ για την εξειδίκευση αυτών παρέχεται εξουσιοδότηση στην Τράπεζα
της Ελλάδος (παράγραφος 23). Η άδεια χορηγείται από
την Τράπεζα της Ελλάδος, ύστερα από εξέταση της τήρησης των τιθέµενων προδιαγραφών. Για τη λήψη της
σχετικής άδειας, είναι απαραίτητη η πιστοποίηση της
ταυτότητας των άµεσων ή/και έµµεσων µετόχων, της
ταυτότητας των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές συµµετοχές και της ταυτότητα µετόχων µε συµµετοχή δέκα
τοις εκατό (10%) ή περισσότερη έκαστου, ώστε να διασφαλίζεται η διαφάνεια των εν λόγω εταιριών και να περιορίζεται ο κίνδυνος νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες. Συµπεριλαµβάνεται ακόµα η πιστοποίηση της ταυτότητας των συµβούλων της εταιρείας. Με σκοπό τη διασφάλιση της µέγιστης προστασίας
των δικαιωµάτων των δανειοληπτών, για τη χορήγηση
της άδειας κατατίθεται στην ΤτΕ εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι που θα εφαρµόζονται κατά τη διαχείριση
των απαιτήσεων. Ειδική µνεία πρέπει να προβλέπεται για
δανειολήπτες που εντάσσονται σε κοινωνικά ευπαθείς
οµάδες σύµφωνα και µε τις ρυθµίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4224/2013 και τους
δανειολήπτες οι οποίοι έχουν υπαχθεί στο ν. 3869/2010.
Για τη χορήγηση της άδειας είναι απαραίτητη η θεµελίωση της αξιοπιστίας της αιτούµενης εταιρείας, όσον αφορά τόσο την καταλληλότητα των στελεχών της, όσο
και την κεφαλαιακή της επάρκεια, ώστε να διαφυλαχθεί
η χρηµατοπιστωτική σταθερότητα και η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισµού. Αλλαγές στη σύνθεση του µετοχικού κεφαλαίου οφείλουν να γνωστοποιούνται στην
Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία τις εξετάζει εάν υπό το
πρίσµα της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρίας. Για λόγους δηµοσιότητας
και διαφάνειας, η ΤτΕ διατηρεί στην επίσηµη ιστοσελίδα
της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες τις αδειοδοτηµένες εταιρείες.
Με τις παραγράφους 10 έως 13 ρυθµίζονται οι όροι
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τερµατισµού των δραστηριοτήτων της εταιρείας και αναστολής και ανάκλησης της άδειας της εταιρείας. Όσον
αφορά τον τερµατισµό δραστηριοτήτων, αυτός υπόκεινται στον προληπτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος. Αναστολή της χορηγηθείσας άδειας αποφασίζει η
ΤτΕ σε περίπτωση παράβασης είτε του τιθέµενου ρυθµιστικού πλαισίου, των Πράξεων της ΤτΕ ή των όρων της
σύµβασης µεταβίβασης ή διαχείρισης δανειακών απαιτήσεων. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης της εταιρείας, η
ΤτΕ δύναται να προβεί στην ανάκληση της σχετικής άδειας. Η ανάκληση δύναται να επισπευτεί και στις περιπτώσεις όπου ότι η εταιρεία εξασφάλισε την άδεια βάσει
ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή µε οποιοδήποτε
άλλο αντικανονικό τρόπο ή υπέβαλε, γνωστοποίησε ή
άλλως δηµοσιοποίησε µε οποιονδήποτε τρόπο ψευδείς ή
παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή ή παραπλανητικά
στοιχεία ή έντυπα. Επίσης προβλέπεται ανάκληση της άδειας λειτουργίας, αν διαπιστώνεται ότι η εταιρία χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή αν τα έσοδά της χρησιµοποιούνται για την τέλεση εγκληµατικών δραστηριοτήτων.
Με την παράγραφο 14 θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών διαχείρισης και µεταβίβασης απαιτήσεων µη εξυπηρετούµενων δανείων από την Τράπεζα της
Ελλάδος µε στόχο τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής σταθερότητας στη χώρα.
Με την παράγραφο 15 ορίζεται το ύψος του ελάχιστου
µετοχικού κεφαλαίου το οποίο οφείλει να διατηρεί η εταιρεία η οποία εξαγοράζει δανειακές συµβάσεις / πιστώσεις από µη εξυπηρετούµενα δάνεια, στις εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ, ενώ προβλέπεται δυνατότητα ελάττωσης του κεφαλαίου αυτού στα πλαίσια εγκεκριµένου σχεδίου τερµατισµού δραστηριότητας.
Με την παράγραφο 16 ρυθµίζονται ζητήµατα του διοικητικού συµβουλίου, και συγκεκριµένα, η δυνατότητα
παύσης εκ µέρους της ΤτΕ µελών του Δ.Σ., εντός του
πλαισίου της άσκησης εποπτείας.
Με την παράγραφο 17 θεσπίζεται η υποχρέωση υποβολής στην ΤτΕ αντιγράφου του ισολογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και οποιωνδήποτε άλλων πληροφοριών η ΤτΕ θεωρεί απαραίτητες για τους
σκοπούς της άσκησης του προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.
Με την παράγραφο 18 ενισχύονται οι αρµοδιότητες
της ΤτΕ στο πλαίσιο άσκησης της σχετικής εποπτείας,
καθώς της παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής επιτόπιων ελέγχων και πρόσβασης στα αρχεία της εταιρείας.
Στην παράγραφο 19 προβλέπεται καταβολή ετήσιου
τέλους από κάθε εταιρία προς την ΤτΕ για την κάλυψη
των εξόδων που σχετίζονται τη διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών και εξουσιοδοτείται η ΤτΕ να προσδιορίσει το ύψος, το χρόνο και τον τρόπο καταβολής του
τέλους αυτού.
Με την παράγραφο 20 θεσπίζεται η δυνατότητα χορήγησης εκ µέρους των εταιρειών του προτεινόµενου
πλαισίου, και ύστερα από λήψη άδειας από την ΤτΕ, δανείων ή πιστώσεων µε σκοπό την αναχρηµατοδότηση
των µη εξυπηρετούµενων δανείων.
Με την παράγραφο 21 προβλέπεται άρση του τραπεζικού απορρήτου, στο µέτρο που η άρση είναι αναγκαία
για τις ανάγκες της διαχείρισης. Η ρύθµιση κρίθηκε απα-

ραίτητη, καθώς η προβολή τραπεζικού απορρήτου θα
µπορούσε να οδηγήσει σε αδυναµία της εταιρίας να
διεκπεραιώσει τη διαχείριση. Ταυτόχρονα όµως τίθενται
όρια στην άρση τόσο του τραπεζικού απορρήτου όσο και
στην ανακοίνωση προσωπικών δεδοµένων του οφειλέτη
στην εταιρία διαχείρισης, καθώς αυτά επιτρέπονται µόνο
στο µέτρο που είναι αναγκαία για τους σκοπούς της διαχείρισης.
Η παράγραφος 22 ενισχύει τη θέση του δανειολήπτη,
καθώς διασφαλίζεται ότι τόσο η εφαρµογή του ρυθµιστικού πλαισίου προστασίας του καταναλωτή, όσο και η ειδική µέριµνα που προβλέπεται σε διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας για ευπαθείς οµάδες, ενδεικτικά στο
ν. 4224/2014 (Κώδικας Δεοντολογίας), θα εφαρµόζεται
και στην περίπτωση µεταβίβασης ή ανάθεσης της διαχείρισης σε εταιρία, η οποία χωρίς ειδική διάταξη θα ήταν
αµφίβολο αν υπάγεται στα πεδία εφαρµογής των ρυθµίσεων αυτών.
Η παράγραφος 23 εξουσιοδοτεί την Τράπεζα της Ελλάδος να εξειδικεύσει τα κριτήρια, τις προϋποθέσεις, τα
δικαιολογητικά και όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για
τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1.
Με την παράγραφο 24 ρυθµίζεται το ζήτηµα της δικαστικής προστασίας κατά των πράξεων της ΤτΕ, που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή του άρθρου αυτού.
Άρθρο 2
Με την παράγραφο 1 ορίζεται αποκλειστικώς και περιοριστικά το πεδίο εφαρµογής της νέας ρύθµισης σύµφωνα µε την οποία προβλέπεται ότι η διαχείριση µη εξυπηρετούµενων για διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα
(90) ηµερών απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων, δύναται να ανατίθεται σε εταιρείες του άρθρου 1 του παρόντος νόµου. Επισηµαίνεται ότι ακολουθείται ο ορισµός
των µη εξυπηρετούµενων ανοιγµάτων όπως προσδιορίζεται από τα τεχνικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής
Τραπεζών για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και συνεπώς ευνόητο ότι στη ρύθµιση δεν συµπεριλαµβάνονται δάνεια που δεν εµπίπτουν στην σχετική κατηγορία. Η ίδια παράγραφος προβλέπει τη δυνατότητα ανάθεσης της διαχείρισης και εξυπηρετούµενων δανείων,
µόνο όµως µαζί µε απαιτήσεις από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια του ίδιου οφειλέτη.
Με την παράγραφο 2 προβλέπεται ως συστατικός τύπος της σύµβασης ανάθεσης διαχείρισης ο έγγραφος,
καθώς και το ελάχιστο περιεχόµενο αυτής. Με την προτεινόµενη ρύθµιση επιχειρείται η κατ’ ελάχιστον ρύθµιση
του πλαισίου, η τυποποίηση και εξειδίκευση των απαιτουµένων στοιχείων ώστε να διασφαλίζεται η προστασία
των µικρών δανειοληπτών. Ιδιαίτερης σηµασίας χρήζει
το σηµείο (β) στο οποίο ορίζεται το περιεχόµενο της διαχείρισης, το οποίο µπορεί να συνίσταται ιδίως στην νοµική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε τους οφειλέτες των προς
διαχείριση απαιτήσεων και τη σύναψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης και διακανονισµού οφειλών σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ.
116/25.8.2014 Απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και
Ασφαλιστικών Θεµάτων της Τράπεζας της Ελλάδος κατ’
εφαρµογή του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4224/2013, όπως
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εκάστοτε ισχύει, καθώς και σε κάθε άλλη πράξη διαχείρισης στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας. Αντίγραφο
της συµβάσεως κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Επίσης, εν συνεχεία στο σηµείο (γ) προβλέπεται ότι
στη σύµβαση θα πρέπει να υπάρχει όρος ο οποίος θα ορίζει την καταβλητέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν θα µπορεί να µετακυλύεται στον υπόχρεο καταβολής της απαίτησης.
Με την παράγραφο 3 παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στην Τράπεζα της Ελλάδας προκειµένου µε έκδοση απόφασης να εξειδικευθεί περαιτέρω το ελάχιστο
περιεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης διαχείρισης. Με όµοιες αποφάσεις µπορεί επίσης να συµπληρώνεται το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης. Οι συµβάσεις ανάθεσης διαχείρισης υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από
την Τράπεζα της Ελλάδος πριν ισχύσουν. Σηµειώνεται,
ωστόσο, ότι ο εν λόγω έλεγχος δεν υποκαθιστά τη δικαστική κρίση.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζονται τα θέµατα ενεργητικής και παθητικής νοµιµοποίησης για την εξωδικαστική
και ενώπιον των Δικαστηρίων παράσταση των Εταιρειών
Διαχείρισης οι οποίες θα νοµιµοποιούνται, ως µη δικαιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθηµα και να
προβούν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε προπτωχευτικές
διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014. Για
την περίπτωση διεξαγωγής δίκης από την εταιρία διαχείρισης ως µη δικαιούχο διάδικο επεκτείνεται το δεδικασµένο, ώστε να ισχύει υπέρ και κατά του κυρίου της απαίτησης.
Με την παράγραφο 5 ορίζεται ότι οι Εταιρείες Διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου να προσλαµβάνουν Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Οφειλές, που λειτουργούν
σύµφωνα µε τον ν. 3758/2009, η αντίστοιχου σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτος-µέλος της Ε.Ε. ή
κράτος του ΕΟΧ, διασφαλίζοντας ότι θα τηρηθούν οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας περί προστασίας του καταναλωτή, περί προστασίας της ιδιωτικής ζωής, του τραπεζικού απορρήτου, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.
Άρθρο 3
Με το άρθρο 3 ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν στις
συµβάσεις µεταβίβασης απαιτήσεων.
Συγκεκριµένα, στην παράγραφο 1 ορίζονται τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από
την Τράπεζα της Ελλάδος, τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν εκτός Ελλάδος, οι εταιρείες ειδικού σκοπού
του άρθρου 10 του ν. 3156/2003, αλλά και οι ίδιες οι εταιρίες µεταβίβασης απαιτήσεων ως οι οντότητες που
δύνανται να πωλούν και να µεταβιβάζουν απαιτήσεις σε
πιστωτικά και χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και στα νοµικά
πρόσωπα που αδειοδοτούνται σύµφωνα µε το άρθρο 1
του παρόντος νοµοσχεδίου. Επίσης, ορίζεται ότι µεταξύ
των παραπάνω δύνανται να µεταβιβάζονται απαιτήσεις
από συµβάσεις χορήγησης κάθε µορφής δανείων και πιστώσεων, τα οποία έχουν καθυστέρηση µεγαλύτερη των

ενενήντα (90) ηµερών.
Στην παράγραφο 2 ορίζεται ο έγγραφος τύπος ως ο
συστατικός των συµβάσεων πώλησης και µεταβίβασης
απαιτήσεων και το αντικείµενο αυτών, το οποίο, κατά περίπτωση, δύναται να είναι µεµονωµένες απαιτήσεις ή οµάδες απαιτήσεων. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι στην
περίπτωση των οµάδων απαιτήσεων δεν εφαρµόζεται το
άρθρο 479 ΑΚ για την ευθύνη αποκτώντος περιουσία ή επιχείρηση. Περαιτέρω, ορίζεται ότι σε οµάδα απαιτήσεων κατά του ίδιου δανειολήπτη δύνανται να περιλαµβάνονται και απαιτήσεις από συµβάσεις χορήγησης κάθε
µορφής δανείων και πιστώσεων που εξυπηρετούνται κανονικά. Τέλος, ρυθµίζονται διάφορα θέµατα δια παραποµπής στον Αστικό Κώδικα.
Στην παράγραφο 3 προβλέπεται ρητά ότι 12 µήνες
πριν την προσφορά προς πώληση των απαιτήσεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νοµοσχεδίου, πρέπει να έχει προταθεί στο δανειολήπτη και τον εγγυητή µε εξώδικη πρόσκληση η ρύθµιση του δανείου
του, ώστε αυτό να καταστεί εξυπηρετούµενο. Η ρύθµιση
αποσκοπεί στο να αποτρέψει τον αιφνιδιασµό των οφειλετών, στους οποίους δίνεται η ευκαιρία να ρυθµίσουν
την οφειλή τους πριν η κατ’ αυτών απαίτηση εκχωρηθεί
σε τρίτους. Στην ίδια αποτροπή του αιφνιδιασµού αποσκοπεί η απαίτηση µεσολάβησης ενός µέγιστου χρονικού διαστήµατος 12 µηνών ανάµεσα στην πρόσκληση
και την εκχώρηση, ώστε να µην απέχουν τα δύο γεγονότα ιδιαίτερα µεγάλο διάστηµα. Προβλέπεται επίσης µη απαίτηση της προηγούµενης πρόσκλησης στις περιπτώσεις των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων ή των
απαιτήσεων κατά των µη συνεργάσιµων δανειοληπτών,
καθώς στη µεν περίπτωση των επίδικων ή επιδικασθεισών απαιτήσεων δεν µπορεί να γίνει λόγος για αιφνιδιασµό, στη δε περίπτωση των µη συνεργάσιµων δανειοληπτών δεν θα εξυπηρετούσε σε τίποτε η αποστολή πρόσκλησης.
Με τις παραγράφους 4 και 5 ρυθµίζονται τα θέµατα
της καταχώρησης της περίληψης των συµβάσεων πώλησης ή µεταβίβασης απαιτήσεων και των αποτελεσµάτων
αυτής σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2844/2000 για
συµβάσεις επί κινητών ή απαιτήσεων υποκείµενες σε δηµοσιότητα και άλλες συµβάσεις παροχής ασφάλειας. Επίσης, προβλέπεται ρητά ότι ειδικές συµφωνίες περί ανεκχώρητου των απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια, µεταξύ µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος ή
εταιρείας ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 και δανειοληπτών, δεν αντιτάσσονται στον
εκδοχέα. Έτσι αποτρέπεται η κατ’ άρθρο 466 Α.Κ. εµπράγµατη ενέργεια της συµφωνίας περί ανεκχωρήτου,
διατηρούµενης πάντως της ενοχικής της ενέργειας κατά
τη γενική διάταξη του άρθρου 177 ΑΚ Περαιτέρω, προβλέπεται ότι ο εκχωρητής καθίσταται αντίκλητος του εκδοχέα, ώστε να µην δυσχεραίνεται η επίδοση οποιουδήποτε εγγράφου από τον οφειλέτη. Τέλος, ρυθµίζονται
θέµατα της αναγγελίας και της καταχώρησης στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000 και ειδικότερα
ότι η αναγγελία γίνεται προς τους οφειλέτες και τους
εγγυητές µε κάθε πρόσφορο µέσο, ότι πριν από την καταχώρηση δεν αποκτώνται έναντι τρίτων δικαιώµατα
που απορρέουν από τη µεταβίβαση λόγω πώλησης απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος
νοµοσχεδίου και ότι η καταβολή προς το πιστωτικό ίδρυµα ή την εταιρεία ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του ν.
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3156/2003 πριν από την αναγγελία ελευθερώνει τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και των ελκόντων
δικαιώµατα από την εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας τροπολογίας.
Στην παράγραφο 6 προβλέπεται ρητά η απαγόρευση
της καταπιστευτικής µεταβίβασης των απαιτήσεων της
παραγράφου 1 του άρθρου 3. Επίσης, ορίζεται ότι επιτρέπεται η αναπροσαρµογή ή πίστωση του τιµήµατος
της πώλησης και η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλησης κατά τους όρους της συµβάσεως και των σχετικών
διατάξεων του Αστικού Κώδικα.
Με την παράγραφο 7 ρυθµίζονται οι διατυπώσεις δηµοσιότητας που πρέπει να τηρούνται όταν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση ασφαλίζεται µε υποθήκη ή προσηµείωση
υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόµενο δικαίωµα ή
προνόµιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα µε
καταχώριση σε δηµόσιο βιβλίο ή αρχείο. Συγκεκριµένα,
ορίζεται ότι στις περιπτώσεις αυτές για τη σηµείωση της
µεταβολής του δικαιούχου είναι απαραίτητη η καταχώριση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του
ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε περίληψη του εµπράγµατου βάρους, του παρεπόµενου δικαιώµατος ή του προνοµίου και ότι από την καταχώριση για κάθε ενέχυρο σε
σχέση µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις επέρχονται τα
αποτελέσµατα των άρθρων 39 και 44 του
ν.δ. 17.7/13.8.1923.
Στην παράγραφο 8 προβλέπεται ρητά η απαγόρευση
της χειροτέρευσης της θέσης του οφειλέτη και του εγγυητή, τόσο από ουσιαστική όσο και από δικονοµική άποψη, ως συνέπεια της πώλησης ή της µεταβίβασης των
απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του παρόντος νοµοσχεδίου. Εξασφαλίζεται µε τον τρόπο αυτόν
ότι οι δανειολήπτες θα διατηρήσουν όλα τα δικαιώµατά
τους, καθώς και τις δικονοµικές και ουσιαστικές ενστάσεις τους έναντι του εκδοχέα των απαιτήσεων από συµβάσεις χορήγησης δανείων και πιστώσεων. Η διάταξη
αυτή προσπαθεί να καλύψει οποιαδήποτε κενά προστασίας του δανειολήπτη θα µπορούσαν να προκύψουν από
την εφαρµογή είτε των γενικών διατάξεων (άρθρο 463
ΑΚ) είτε από τις υπόλοιπες διατάξεις της προτεινόµενης
τροπολογίας (εφαρµογή των διατάξεων περί προστασίας καταναλωτή, εφαρµογή του Κώδικα Δεοντολογίας,
ιδιότητα του εκχωρητή ως αντικλήτου του εκδοχέα κλπ.)
Με την παράγραφο 9 εξαιρούνται από το πλαίσιο εφαρµογής του άρθρου 3 του παρόντος νοµοσχεδίου έως
τις 15 Φεβρουαρίου 2016 όλες οι απαιτήσεις από καταναλωτικές δανειακές συµβάσεις, δανειακές συµβάσεις
µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας,
δάνεια και πιστώσεις χορηγούµενες σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση
2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου
2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L 124 της 20.05.2003), καθώς
και από δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου.
Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται προσωρινά η εφαρµογή του άρθρου 3 στις υπόλοιπες απαιτήσεις (πρακτικά:
δάνεια σε µεγάλες επιχειρήσεις και µη καταναλωτικά
δάνεια χωρίς υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης πρώτης
κατοικίας). Η διάταξη αποσκοπεί στο να δοθεί χρόνος,
ώστε να διαπιστωθούν τυχόν προβλήµατα που θα µπορούσαν να προκύψουν στην πράξη και να διορθωθούν µε
τον κατάλληλο νοµοθετικό καθορισµό του εφαρµοστικού πλαισίου πριν την εφαρµογή της προτεινόµενης
ρύθµισης στις ανωτέρω κατηγορίες δανείων.

Άρθρο 4
Με την παράγραφο 1 της εν λόγω διάταξης ορίζεται ότι η ισχύς των προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων
ανάθεσης ή κατακύρωσης και των συµβάσεων δεν εξαρτάται από την καταχώρηση τους στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του
άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204). Με την παράγραφο 2 της εν λόγω διάταξης ορίζεται ότι η καταχώρηση
στο ΚΗΜΔΗΣ των απαιτούµενων από το νόµο στοιχείων
δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και ενέργειες τεχνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρµογής των προγραµµατικών περιόδων
2007-2013 και 2014-2020, θα πρέπει να έχει γίνει µέχρι
31.1.2016, ώστε να διασφαλιστεί η επιλεξιµότητα των
σχετικών συγχρηµατοδοτούµενων δαπανών των έργων.
Σε περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθούν οι απαιτούµενες καταχωρίσεις µέχρι την 31.1.2016 θα εφαρµόζονται
οι προβλεπόµενες στην νοµοθεσία του ΕΣΠΑ διατάξεις
περί δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων. Με
τη διάταξη αυτή επιτυγχάνεται αφενός ο σκοπός της καταχώρησης των στοιχείων των συµβάσεων για την συστηµατική καταγραφή και παρακολούθηση της εκτέλεσης των δαπανών τους και για την απλούστευση της διοικητικής διαδικασίας και αφετέρου η µεγιστοποίηση της
απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ιδίως της περιόδου 2007-2013 που λήγει την 31.12.2015.
Άρθρο 5
1. Με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου ορίζεται
ως έναρξη ισχύος του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014 η 29η
Φεβρουαρίου 2016. Με το άρθρο 37 παρ. 1 του
ν. 4320/2015 (Α΄29) ως έναρξη ισχύος είχε οριστεί η 31η
Δεκεµβρίου 2015, ωστόσο, καθώς το νέο θεσµικό πλαίσιο για τις δηµόσιες συµβάσεις πρόκειται να τεθεί σε ισχύ µέχρι το τέλος Ιανουαρίου 2016, σύµφωνα µε την
παρ. 2.4.2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), η παράταση είναι αναγκαία για λόγους ασφάλειας δικαίου και αποφυγής
δηµιουργίας νοµοθετικού κενού.
2. Λόγω της χρονικής µετάθεσης της έναρξης ισχύος
του Μέρους Β΄ του ν. 4281/2014, σύµφωνα µε την παρ.
1, στο οποίο περιλαµβάνεται και το άρθρο 152, κρίνεται
απαραίτητη η διατήρηση της υποχρέωσης δηµοσίευσης
των διακηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων
Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως έως την
έναρξη ισχύος του άρθρου 152.
3. Με την παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 καταργήθηκαν οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του
ν. 2286/1995 που αφορούν στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ). Στην ανωτέρω παράγραφο προστίθεται
ειδική πρόβλεψη, καθόσον το ΕΠΠ του έτους 2014 και
προγενεστέρων, έχει εκπονηθεί αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί, προκειµένου να είναι δυνατή η εφαρµογή και εκτέλεσή του.
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
1. Με την τροποποίηση του άρθρου 13 προβλέπεται
ρητά η δυνατότητα αναλογικής εφαρµογής από τις Περιφέρειες του πδ 98/1996 για τον ορισµό ΕΦΔ πράξεων
κρατικών ενισχύσεων.
2 και 3. Με την τροποποίηση των άρθρων 16 και 18 ε-

5
πιτυγχάνεται εναρµόνιση των προβλέψεων του νόµου
του ΕΣΠΑ περί συντονισµού και εφαρµογής των ΕΠ µε
την ισχύουσα δοµή της κυβέρνησης λαµβάνοντας υπ’ όψιν τους βαρύνοντες για το ΕΣΠΑ τοµείς πολιτικής.
4. Με την προσθήκη της παραγράφου 6 στο άρθρο 53
παρέχεται η δυνατότητα ορισµού της ΕΥΔ ΕΤΑΚ ως ΕΦΔ
πράξεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας, λαµβάνοντας υπόψη ότι έχει τη σχετική τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά τις προηγούµενες προγραµµατικές περιόδους.
5. Με την προσθήκη της παραγράφου 19 οι πράξεις
που αφορούν στη διαχείριση πράξεων στο πλαίσιο των
ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 οι οποίες εκ παραδροµής εκδόθηκαν, µετά την θέση σε ισχύ του ν. 4314/2014 και µέχρι
30.1.2015, από το όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2007-2013 θεωρούνται
νόµιµες. Με την προσθήκη της παραγράφου 20 παρέχεται εξουσιοδότηση ώστε η κοινή υπουργική απόφαση σύστασης ή αναδιάρθρωσης των ειδικών υπηρεσιών να
µπορεί να περιλαµβάνει και διατάξεις σχετικές µε τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα των Προϊσταµένων Υπηρεσιών, Μονάδων και στελεχών, εφόσον δεν
υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο Σύστηµα Διαχείρισης και
Ελέγχου.
6. Με την τροποποίηση του άρθρου 70, ορίζονται ως
βασικοί δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας των δύο
προγραµµάτων οι αρµόδιες µονάδες των ΕΥΔ ΠΑΑ και
ΕΥΔ ΕΠΑλΘ και η δυνατότητα περαιτέρω ορισµού δικαιούχων µε έκδοση υπουργικής απόφασης, σύµφωνα µε
τις ανάγκες που θα προκύψουν κατά την υλοποίηση, αφού αίρεται ο σχετικός περιορισµός δια του ορισµού συγκεκριµένων δικαιούχων στην ισχύουσα διάταξη.
Η ΜΟΔ Α.Ε προστίθεται ως δικαιούχος τεχνικής βοήθειας των δύο Ε.Π., προκειµένου να διασφαλιστεί αποκλειστικά η κατ’ αρχήν επιλεξιµότητα και η οµαλή µισθοδοσία του προσωπικού, που απασχολείται στα προγράµµατα αυτά, κατ’ αναλογία µε την αντίστοιχη πρόβλεψη
στο Μέρος Ι του ν. 4314/14που αφορά στα ΕΠ του ΕΤΠΑ,
του ΕΚΤ και του Ταµείου Συνοχής.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρα 7-35
Με τις διατάξεις του ν. 4024/2011 (Ενιαίο βαθµολόγιο µισθολόγιο) υιοθετήθηκε ένα µεικτό σύστηµα αποδοχών,
βάσει του οποίου η µισθολογική εξέλιξη κάθε υπαλλήλου συναρτήθηκε µε τη χορήγηση βαθµού και συνεπώς,
συνδέθηκε για πρώτη φορά ο βαθµός που κατείχε κάθε
φορά ο υπάλληλος µε τον αντίστοιχο µισθό. Επιπλέον,
προβλέφθηκε το κριτήριο της αξιολόγησης των υπαλλήλων για τη βαθµολογική τους εξέλιξη και το κριτήριο της
αποδοτικότητας για τη χορήγηση κινήτρων.
Η αξιολόγηση των προβληµάτων της µη ολοκληρωµένης εφαρµογής του µέχρι σήµερα υφιστάµενου Ενιαίου
Βαθµολογίου - Μισθολογίου, ήδη µετά την παρέλευση
τεσσάρων ετών, θα πρέπει να ιδωθεί υπό το πρίσµα των
αναγκών δηµοσιονοµικής προσαρµογής που οδήγησαν
στην υιοθέτηση διατάξεων, δυνάµει των οποίων ανεστάλη η εφαρµογή βασικών ρυθµίσεων του νόµου. Επιπλέον, θεσπίστηκαν µια σειρά παρεκκλίσεων από τις αρχικές

διατάξεις, µε αποτέλεσµα να πρόκειται για ένα νόµο
που, ουσιαστικά, ποτέ δεν εφαρµόστηκε πλήρως λόγω
εγγενών προβληµάτων που περιγράφονται κατωτέρω.
Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τα προβλήµατα που
κατεγράφησαν στο πλαίσιο της εφαρµογής του, σηµατοδότησε την ανάγκη αναµόρφωσής του.
Ειδικότερα, µε τη ρύθµιση του ν. 4046/2012 (Α΄ 28 ) ορίστηκε ότι «ουδεµία προαγωγή λαµβάνει χώρα προ της
εκτιµήσεως και της αναπροσαρµογής των κανόνων προαγωγής». Κατ’ εφαρµογή της ρύθµισης αυτής, µέχρι σήµερα δεν έχουν γίνει οι εκ του νόµου προβλεπόµενες
προαγωγές. Η αναστολή των βαθµολογικών προαγωγών
είχε ως συνέπεια:
α) υπάλληλοι, οι οποίοι είχαν συµπληρώσει τον απαιτούµενο χρόνο για προαγωγή να µην µπορούν να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν βαθµολογικά άρα και µισθολογικά, το χρόνο υπηρεσίας τους,
β) υπάλληλοι, οι οποίοι, ενώ κατατάχθηκαν µε τις µεταβατικές διατάξεις του ν. 4024/2011, στη συνέχεια προσκόµισαν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή διδακτορικό δίπλωµα, συναφή µε το αντικείµενο της υπηρεσίας χωρίς
όµως να λάβουν το βαθµολογικό όφελος των δύο και έξι
ετών αντιστοίχως και συνεπώς χωρίς ουσιαστικά να µπορούν να αξιοποιήσουν βαθµολογικά και κατά συνέπεια
µισθολογικά το όφελος αυτό.
Είναι προφανές ότι η συνεχιζόµενη αναστολή των
βαθµολογικών προαγωγών αποτέλεσε αιτία δικαιολογηµένης δυσαρέσκειας και έντονων προβληµάτων στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναµικού.
Επιπλέον, ενώ βασική στόχευση του ενιαίου βαθµολογίου – µισθολογίου ήταν η υπαγωγή στο πεδίο εφαρµογής αυτού του συνόλου των υπηρετούντων στο Δηµόσιο, στους Ο.Τ.Α., στα Ν.Π.Δ.Δ., µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας (µόνιµοι, δόκιµοι, Ι.Δ.Α.Χ.) όπως προκύπτει από τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 4 του ν. 4024/2011, καθώς µε τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και στα Ν.Π.Ι.Δ. και
τις ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, εντούτοις
µε ειδικές διατάξεις εξαιρέθηκαν αρκετές κατηγορίες
προσωπικού, όπως το Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι Δηµοσιογράφοι, οι µετακλητοί υπάλληλοι, καθώς και οι ειδικοί σύµβουλοι και συνεργάτες των µελών της Κυβέρνησης, των
αιρετών οργάνων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού κ.λπ..
Περαιτέρω, µία από τις στρεβλώσεις του υφιστάµενου
συστήµατος ήταν και η απονοµή του Α΄ βαθµού, µε ό,τι
αυτό συνεπαγόταν µισθολογικά σε συγκεκριµένες κατηγορίες προσωπικού. Ενώ στις αρχικές ρυθµίσεις του
ν. 4024/2011 προβλέφθηκε η κατάταξη στον Α΄ βαθµό
περιορισµένου αριθµού υπαλλήλων (π.χ. Γενικών Διευθυντών), εν συνεχεία η πρόβλεψη αυτή αµβλύνθηκε.
Πράγµατι βάσει ειδικών διατάξεων προβλέφθηκε για συγκεκριµένους κλάδους προσωπικού η «απονοµή» του
βαθµού Α΄, καθώς και των αποδοχών που αντιστοιχούν
στον εν λόγω βαθµό. Ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ο Α΄
βαθµός απονεµήθηκε στους Επιθεωρητές – Ελεγκτές
που αποσπώνται στο Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. για όσο χρόνο διαρκεί η
θητεία τους, στους Οικονοµικούς Επιθεωρητές του Κλάδου Οικονοµικών Επιθεωρητών του Υπουργείου Οικονοµικών, στους σχολικούς Συµβούλους του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµάτων για το χρόνο άσκησης της
θητείας τους, στους προϊσταµένους των Διευθύνσεων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, καθώς
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και στους Ειδικούς Επιθεωρητές που αποσπώνται στο
Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους.
Όσον αφορά στο ζήτηµα της αξιολόγησης των υπαλλήλων και της σύνδεσής του µε τη βαθµολογική – µισθολογική προαγωγή αυτών, επισηµαίνεται ότι στην περίπτωση όπου θα ήταν δηµοσιονοµικά εφικτό το «ξεπάγωµα» των βαθµολογικών προαγωγών και δεδοµένης της
σώρευσης πλεονάζοντος χρόνου στο βαθµό για πολλούς υπαλλήλους, θα ετίθετο θέµα κριτηρίου βάσει του
οποίου θα έπρεπε να πραγµατοποιηθούν οι εν λόγω προαγωγές. Στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011 προβλέπεται ότι µε προεδρικό διάταγµα θεσµοθετείται σύστηµα αξιολόγησης, µε το οποίο θα αξιολογείται η ικανότητα, η απόδοση ιδίως σε σχέση µε τους προβλεπόµενους στόχους, τόσο σε ατοµικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο µονάδας και η συµπεριφορά των υπαλλήλων στην
υπηρεσία, µε περιοδικές εκθέσεις αξιολόγησης, που συντάσσονται κάθε χρόνο. Ωστόσο, το εν λόγω προεδρικό
διάταγµα δεν εκδόθηκε. Είναι σαφές ότι η µη έκδοση
του εν λόγω προεδρικού διατάγµατος απετέλεσε έναν
επιπλέον λόγο µη πλήρους εφαρµογής του
ν. 4024/2011. Ας σηµειωθεί ότι, µέχρι τη θέσπιση και εφαρµογή του νόµου αυτού, οι κρίσεις για βαθµολογική
προαγωγή γίνονταν ακώλυτα και το Υπηρεσιακό Συµβούλιο λάµβανε υπόψη του µόνο τις εκθέσεις ουσιαστικών προσόντων της τελευταίας πενταετίας. Μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4024/2011, όπου για πρώτη φορά προβλεπόταν ότι οι προαγωγές δεν γίνονται ακώλυτα, αλλά
βάσει ποσοστώσεων, ετέθη το ερώτηµα του κριτηρίου
βάσει του οποίου προηγείται ένας υπάλληλος έναντι κάποιου άλλου και µε ποια διαδικασία, καθώς δεν υφίστατο
το απαραίτητο ρυθµιστικό εργαλείο.
Το ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο (ν. 4024/2011) είχε προβλέψει επίσης τη χορήγηση κινήτρων επίτευξης στόχων
και δηµοσιονοµικών στόχων, των οποίων όµως η χορήγηση ανεστάλη µέχρι το τέλος του 2016 σύµφωνα µε
την παρ. 2 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012. Ουσιαστικά δηλαδή ένα χρόνο µετά την υιοθέτηση της ρύθµισης, η οποία
εντασσόταν σ’ ένα ευρύτερο µεταρρυθµιστικό πλαίσιο
χορήγησης κινήτρων στους δηµοσίους υπαλλήλους, επήλθε η αναστολή εφαρµογής τους. Σε κάθε περίπτωση
σηµειώνεται ότι η χορήγηση στους υπαλλήλους του εν
λόγω Κινήτρου συναρτήθηκε µε την επίτευξη στόχων, οι
οποίοι θα είχαν τεθεί σε επίπεδο υπηρεσιακής µονάδας
και στο πλαίσιο ενός συστήµατος αξιολόγησης. Επισηµαίνεται ότι το σχετικό προεδρικό διάταγµα, που είχε
προβλεφθεί από τις σχετικές διατάξεις του νόµου δεν έχει ακόµη εκδοθεί.
Μία ακόµη στρέβλωση του ισχύοντος νοµοθετικού
πλαισίου σχετίζεται µε τις βαθµολογικές κλίµακες των
µεταβατικών (άρθρο 28 του ν. 4024/2011) και των παγίων
διατάξεων (άρθρο 6 του ν. 4024/2011) που έχουν µεταξύ
τους σηµαντικές αποκλίσεις. Υπήρξε διαφορετικός τρόπος βαθµολογικής και, κατά συνέπεια, µισθολογικής κατάταξης των ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων κατά την
1.11.2011 και των υπάλληλων που προσλήφθηκαν µετά
την ηµεροµηνία αυτή, δυσµενέστερος για τους πρώτους.
Εξαιτίας όλων των ανωτέρω συµπεραίνεται ότι το υφιστάµενο καθεστώς χρήζει άµεσης και επιτακτικής αλλαγής ως κρίσιµο µέρος ενός απαιτητού πλαισίου ευρύτε-

ρης µεταρρύθµισης της δηµόσιας διοίκησης. Εξάλλου, η
ανάγκη επαναπροσέγγισης όλου του µισθολογικού καθεστώτος των υπαλλήλων του Δηµοσίου, των Ο.Τ.Α.,
των Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. και των ΔΕΚΟ προκύπτει και από τη δέσµευση της Ελληνικής Κυβέρνησης έναντι των
εταίρων της, στο πλαίσιο της νέας Μεσοπρόθεσµης Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής.
Συγκεκριµένα
στο
ν. 4336/2015 (Α΄94), στο πλαίσιο εκσυγχρονισµού και ενίσχυσης της δηµόσιας διοίκησης, προβλέπεται µια δηµοσιονοµικά ουδέτερη µεταρρύθµιση του υφιστάµενου
µισθολογίου, στοχεύοντας την αποσυµπίεση της µισθολογικής κατανοµής σε ολόκληρο το µισθολογικό φάσµα,
σε συνάρτηση µε τις δεξιότητες, τις επιδόσεις και τις αρµοδιότητες και τη θέση του προσωπικού.
Το νέο σύστηµα αµοιβών υπόκειται απολύτως στις αρχές: α) της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, η τήρηση της
οποίας έχει καταστεί ζωτικής σηµασίας για την οικονοµική και πολιτική επιβίωση της χώρας, β) της ισότητας και
της αξιοκρατίας, που κατοχυρώνονται µε τη µισθολογική
εξέλιξη, µε τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του υπαλλήλου, καθώς και µε την προσωπική του απόδοση,
δηλαδή την προσωπική του αξία και ικανότητα, που αποτιµάται για κάθε πρόσωπο µε ίσους όρους, σε συνάρτηση µε το επίπεδο θέσης ευθύνης που κατέχει, τις συγκεκριµένες συνθήκες εργασίας, την άσκηση των αρµοδιοτήτων και την επίτευξη της εύρυθµης λειτουργίας της υπηρεσίας στον οποίο ανήκει και γ) της διασφάλισης της
µέγιστης δυνατής απόδοσης των υπαλλήλων για την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος.
Ειδικότερα, µε τις διατάξεις του άρθρου 7 ορίζεται η έκταση εφαρµογής του νέου µισθολογίου, στο οποίο υπάγονται οι µόνιµοι και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισµένου χρόνου:
α) του Δηµοσίου (Υπουργεία, Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, Προεδρία της Δηµοκρατίας, Βουλή, Ανεξάρτητες
Διοικητικές Αρχές µε ή χωρίς νοµική προσωπικότητα),
β) των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και των επιχειρήσεών τους,
γ) των νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου
(Ν.Π.Δ.Δ.), συµπεριλαµβανοµένων των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης,
δ) των νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.)
που ανήκουν στο κράτος ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ο.Τ.Α. κατά
την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού και ελέγχου της
πλειοψηφίας της Διοίκησής τους ή επιχορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, από κρατικούς
πόρους κατά 50% τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους, συµπεριλαµβανοµένων των Κέντρων Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ε) των δηµοσίων επιχειρήσεων, οργανισµών και ανώνυµων εταιρειών (ΔΕΚΟ), που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
ν.3429/2005 (Α΄ 314 ), όπως έχουν τροποποιηθεί µε τις
όµοιες της παρ. 1α του άρθρου 1 του ν. 3899/2010 (Α΄
212).
Σε κάθε περίπτωση υπάγονται:
α) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
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β) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και
Κτηµατολογικών Γραφείων της χώρας,
γ) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και µόνιµοι αγροτικοί
ιατροί,
δ) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό της,
ε) οι υπάλληλοι, συµπεριλαµβανοµένου και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της
Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
στ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήµων και
Κοινοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.Π.Ε),
ζ) οι υπάλληλοι των Οργανισµών Εγγείων Βελτιώσεων,
η) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
(Ε.Υ.Π.),
θ) το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιούµενων προς αυτά κατά την παράγραφο 3 του άρθρου 63
του ν.3801/2009 (Α΄ 163,) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών
θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
ι) οι µετακλητοί υπάλληλοι, καθώς και οι ειδικοί σύµβουλοι και συνεργάτες των Πολιτικών Γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών και
Ειδικών Γραµµατέων των Υπουργείων, των Περιφερειαρχών, Δηµάρχων, Προέδρων ή Διευθυνόντων Συµβούλων
των νοµικών προσώπων που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος,
ια) τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) των ΑΕΙ, µέχρι την έκδοση του π.δ. που
προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29
του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και
ια) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στους φορείς που
υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόµου.
Αντιθέτως, δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου µόνο το ναυτικό προσωπικό της πλοηγικής υπηρεσίας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), λόγω της ιδιαιτερότητας της εργασίας του συγκεκριµένου προσωπικού – το διοικητικό
προσωπικό υπάγεται κανονικά, το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. (π.χ. ηθοποιοί, σκηνοθέτες κ.λπ., αλλά
όχι το τεχνικό προσωπικό όπως ηλεκτρολόγοι, µηχανικοί
σκηνής κ.λπ., οι οποίοι εντάσσονται στις διατάξεις του
νέου νόµου), καθώς και οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζονται στις διατάξεις του Μέρους
Β΄του ν. 3205/2003 (Ειδικά µισθολόγια), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του άρθρου 9 σχετικά µε τη χορήγηση της οικογενειακής
παροχής. Στις διατάξεις του παρόντος δεν υπάγεται επίσης το προσωπικό των Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 3429/2005, µε εξαίρεση τις διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αποδοχών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 προβλέπεται πλέον η αποσύνδεση του βαθµού από το µισθολογικό κλιµάκιο του
υπαλλήλου. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και έχουν το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο δικαιούνται
το βασικό µισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα α-

πό τον κλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 9 το νέο σύστηµα αµοιβών προβλέπει τη µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριµένα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) ανάλογα µε την κατηγορία εκπαίδευσής τους (ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ,
ΠΕ). Ειδικότερα, προβλέπονται 13 Μ.Κ. για τους υπαλλήλους της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 για αυτούς των
ΤΕ και ΠΕ. Η ένταξη των υπαλλήλων στα οικεία ΜΚ καθορίζεται, ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας, ενώ στην περίπτωση των προϊσταµένων
Γενικής Διεύθυνσης συναρτάται και µε την κατοχή θέσης
ευθύνης. Ειδικότερα λοιπόν η κατάταξη πραγµατοποιείται ανάλογα:
· µε την εκπαιδευτική κατηγορία,
· τα έτη υπηρεσίας,
· τα αυξηµένα τυπικά προσόντα,
· την κατοχή θέσης ευθύνης.
Προβλέπεται ιδιαιτέρως προωθηµένη, σε σχέση µε τη
σηµερινή, µισθολογική κατάταξη για υπαλλήλους µε µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (4 χρόνια από 2 που ισχύει
σήµερα), διδακτορικό(12 χρόνια από 6 που ισχύει σήµερα) ή αποφοίτους της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (10 χρόνια συν ένα για τους µε άριστα αποφοιτήσαντες από 6 συν 1 που ισχύει σήµερα),
καθώς επίσης και για τους προϊσταµένους Γενικών Διευθύνσεων, των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης
και των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων,
για τους οποίους προβλέπεται η κατάταξη στο καταληκτικό Μ.Κ. της ΠΕ κατηγορίας, µε προσαύξηση του αντίστοιχου βασικού µισθού κατά 20%. Επισηµαίνεται ότι οι
µεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αναγνωρίζονται µόνο
στην περίπτωση που είναι συναφείς µε τα καθήκοντα
που ασκεί ο υπάλληλος.
Επιπλέον στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η µισθολογική
κατάταξη ειδικών κατηγοριών υπαλλήλων, όπως οι υπάλληλοι που ανήκουν στην κατηγορία ΤΕ ή ΠΕ χωρίς πτυχίο ή δίπλωµα Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (ΑΤΕΙ) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(ΑΕΙ) αντίστοιχα. Κρίνεται αναγκαίο υπάλληλοι που δεν
κατέχουν τα αντίστοιχα τυπικά προσόντα να µην κατατάσσονται σε εκπαιδευτική κατηγορία για την οποία απαιτείται ανώτερο τυπικό προσόν, αλλά στην κατηγορία
που αντιστοιχεί στα τυπικά τους προσόντα µε µία µικρή
προώθηση κατά ένα µισθολογικό κλιµάκιο.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται η ένταξη πλέον στις διατάξεις του νέου νόµου (χωρίς να απαιτείται η έκδοση υπουργικής απόφασης) της µισθολογικής κατάταξης των
Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και
των µετακλητών υπαλλήλων που υπηρετούν στα πολιτικά γραφεία µελών της Κυβέρνησης, υφυπουργών, γενικών και ειδικών γραµµατέων, καθώς και των µετακλητών
υπαλλήλων, ειδικών συνεργατών και επιστηµονικών συνεργατών που υπηρετούν στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, καθώς και στα γραφεία των αιρετών των Ο.Τ.Α.
πρώτου και δεύτερου βαθµού. Επιπλέον, προβλέπεται η
ένταξη στα µισθολογικά κλιµάκια του νέου νόµου και
των δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής, χωρίς πλέον να απαιτείται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 10 προβλέπεται ότι ο διοριζόµενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το
εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας στην
οποία ανήκει ή στο µισθολογικό κλιµάκιο, που προβλέπε-
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ται από τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου. Επιπλέον, όπου από τις ισχύουσες ειδικές οργανικές διατάξεις προβλέπεται η πλήρωση της θέσης προϊσταµένου
οργανικής µονάδας µε απευθείας διορισµό, ο διοριζόµενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το µισθολογικό κλιµάκιο της οικείας κατηγορίας και κλάδου,
το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του βαθµού της
θέσης που διορίζεται.
Με τις διατάξεις του άρθρου 11 ορίζεται ο χρόνος και
ο τρόπος της µισθολογικής εξέλιξης. Προκειµένου να επιτευχθεί µεγαλύτερη αποσυµπίεση σε όλο το µισθολογικό φάσµα, η µισθολογική εξέλιξη συντελείται µε διαφορετικό τρόπο στις υπάρχουσες κατηγορίες των υπαλλήλων. Προβλέπεται πιο αργή µισθολογική εξέλιξη για
τους υπαλλήλους χαµηλών τυπικών προσόντων (ΔΕ,
ΥΕ) και πιο γρήγορη για αυτούς υψηλών τυπικών προσόντων (ΠΕ και ΤΕ). Συγκεκριµένα, για τους υπαλλήλους
της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας προβλέπεται αλλαγή Μ.Κ. κάθε τρία (3) έτη, ενώ για τους υπαλλήλους της ΤΕ και ΠΕ
κατηγορίας αλλαγή Μ.Κ. κάθε δύο (2) έτη.
Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται το είδος της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων
στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 του παρόντος
νόµου, η οποία έχει προσφερθεί στους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του νέου νόµου και έχουν παρασχεθεί µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω
προϋπηρεσιών, είναι να µην έχουν χρησιµοποιηθεί για τη
χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής παροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής στις αρµόδιες Υπηρεσίες, της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 12, προβλέπεται ο χρόνος προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων, σε µια προσπάθεια άµεσης σύνδεσης της εξέλιξης
αυτής όχι µόνο µε το χρόνο υπηρεσίας του υπαλλήλου
αλλά και µε στοιχεία αξιολόγησής του. Ειδικότερα, µε
τις διατάξεις του άρθρου αυτού προβλέπεται στην ουσία
η σύνδεση των µισθολογικών διατάξεων µε αντίστοιχες
του νόµου περί αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων.
Ειδικότερα, οι υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, που κατά την αξιολόγησή τους λαµβάνουν άριστη βαθµολογία
µπορούν να εξελίσσονται ταχύτερη στη µισθολογική κλίµακα και σε ποσοστό 5% - 15% επί του συνόλου των υπαλλήλων, ανάλογα µε τις εκάστοτε δηµοσιονοµικές δυνατότητες της Χώρας.
Επισηµαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση ο αριθµός των υπαλλήλων της προηγούµενης παραγράφου, καθώς και η
διαδικασία και οι όροι και οι προϋποθέσεις της µισθολογικής προώθησης καθορίζονται µε κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και Οικονοµικών.
Θα πρέπει να επισηµανθεί ότι οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για όλους τους φορείς που υπάγονται τις διατάξεις του παρόντος νόµου και ταυτόχρονα
εφαρµόζουν συστήµατα αξιολόγησης. Οι διατάξεις του
άρθρου αυτού εφαρµόζονται από 1.1.2018, προκειµένου
να υπάρξει ένα διάστηµα δύο ετών για την πρώτη εφαρ-

µογή των διατάξεων περί αξιολόγησης των δηµοσίων υπαλλήλων και στη συνέχεια µε τη συµπλήρωση τριών ετών κατά µέσο όρο άριστης αξιολόγησης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 δίνεται ο ορισµός των
µηνιαίων τακτικών αποδοχών του υπαλλήλου. Ειδικότερα, οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό του µισθό, καθώς και τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 15 (οικογενειακή παροχή), 16 (επίδοµα θέσης ευθύνης), 17 (αµοιβή συνδεόµενη µε την περιγραφή της θέσης καθηκόντων), 18 (επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας), 19 (επίδοµα παραµεθορίων περιοχών) και 27 (προσωπική διαφορά).
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 ορίζεται ο βασικός µισθός του εισαγωγικού κλιµακίου της ΥΕ κατηγορίας και
στη συνέχεια ορίζονται όλοι οι εξωτερικοί και εσωτερικοί συντελεστές προκειµένου να καθορισθούν και οι λοιποί βασικοί µισθοί όλων των κατηγοριών των υπαλλήλων. Ο βασικός µισθός του εισαγωγικού µισθολογικού
κλιµακίου της ΥΕ κατηγορίας, ο οποίος αποτελεί τη βάση για τη διαµόρφωση όλων των άλλων βασικών µισθών,
ορίζεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα (780) ευρώ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 15 ορίζεται το ύψος της
οικογενειακής παροχής, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής της στους δικαιούχους αυτής. Ιδιαίτερα προβλέπεται η χορήγηση της εν λόγω παροχής σε όλες τις περιπτώσεις παιδιών που, µετά την ενηλικίωσή
τους, φοιτούν στην ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση,
τυπική ή µη και καθορίζεται ρητά το διάστηµα χορήγησής της.
Με τις διατάξεις του άρθρου 16 καθορίζεται το επίδοµα θέσης ευθύνης, το οποίο για τους προϊσταµένους διοίκησης προσαυξάνεται κατά 14% περίπου µεσοσταθµικά, σε σχέση µε το σηµερινό ισχύον, προκειµένου αφενός να ενισχυθεί περισσότερο το αποτέλεσµα της µισθολογικής αποσυµπίεσης, αφετέρου να επιβραβευθεί µισθολογικά η ευθύνη των θέσεων αυτών. Ειδικότερα, µε
τις διατάξεις της παρ. 1 του ίδιου άρθρου προβλέπεται
το ύψος του επιδόµατος για τους προϊσταµένους οργανικών µονάδων διοίκησης, εκπαίδευσης και των Τµηµάτων Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων.
Στις παραγράφους 3, 4 και 5 προβλέπονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόµατος, ιδιαίτερα σε περίπτωση αναπλήρωσης.
Τέλος, για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, οι οποίοι
κατέχουν θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζόµενα, δεδοµένου ότι δεν εφαρµόζουν τις διατάξεις του υπαλληλικού κώδικα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και
του αρµόδιου Υπουργού, µε την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύµφωνα µε τον οργανισµό του φορέα, αντιστοιχίζονται µε τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις
του παρόντος άρθρου.
Με τις διατάξεις του άρθρου 17, στο πλαίσιο ανάγκης
µεταρρύθµισης του τρέχοντος «κλαδικού» συστήµατος
κατάταξης των υπαλλήλων σε µια βελτιωµένη δοµή µε
περιγραφή των καθηκόντων κάθε θέσης εργασίας, η οποία θα αντανακλάται στο µισθολόγιο, προβλέπεται η
χορήγηση αµοιβής συνδεόµενης µε την περιγραφή της
θέσης καθηκόντων του υπαλλήλου (job based
remuneration) µε την προϋπόθεση ότι έχει προηγηθεί η
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αναλυτική περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση των
σχετικών θέσεων εργασίας (job description). Η περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας
κάθε φορέα καθορίζεται µε προεδρικό διάταγµα το οποίο εκδίδεται µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού. Το ύψος της αµοιβής, η οποία συµψηφίζεται µε την τυχόν προσωπική διαφορά, που µπορεί
να καταβάλλεται στον υπάλληλο, καθώς και οι όροι και
οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του κατά περίπτωση αρµόδιου υπουργού.
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 προβλέπεται η διατήρηση του επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους που αυτό καταβάλλεται κατά
την έναρξη ισχύος του νέου νόµου. Στο νόµο περιλαµβάνεται δέσµευση περί εναρµόνισης του καθεστώτος χορήγησης του επιδόµατος µε την ευρωπαϊκή νοµοθεσία,
εντός προθεσµίας η οποία λήγει 31.12.2017.
Με τις διατάξεις του άρθρου 19 ορίζονται οι δικαιούχοι του επιδόµατος αποµακρυσµένων παραµεθορίων περιοχών. Επισηµαίνεται ότι και σήµερα εξακολουθούν να
υφίστανται στρεβλώσεις στη χορήγηση του εν λόγω επιδόµατος, καθώς δεν εκδόθηκε ποτέ η προβλεπόµενη από τις σηµερινές διατάξεις κοινή υπουργική απόφαση,
µε αποτέλεσµα να χορηγείται το ίδιο επίδοµα σε υπάλληλο που υπηρετεί στο νοµό Έβρου αλλά και σε υπάλληλο που υπηρετεί στο νησί Κέα του νοµού Κυκλάδων. Από
την ονοµασία του εν λόγω επιδόµατος προκύπτει ότι αυτό πρέπει να καταβάλλεται όχι απλά στις παραµεθόριες
αλλά στις ιδιαίτερα αποµακρυσµένες παραµεθόριες περιοχές. Συνεπώς, προβλέπεται ότι το εν λόγω επίδοµα
θα καταβάλλεται πλέον στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές της Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και σε απόσταση µέχρι
είκοσι (20) χιλιόµετρα από τα σύνορα στους νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς και Φλώρινας. Στο ίδιο
άρθρο προβλέπονται οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος.
Με τις διατάξεις του άρθρου 20 προβλέπεται η αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου, αλλά και αποζηµίωση για εργασία που παρέχεται
προς συµπλήρωσή του.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι η καθιέρωση µε αποζηµίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών
αναγκών.
Με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού ορίζεται
το ύψος των ωρών της καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού
ωραρίου απασχόλησης ανά εξάµηνο, χωρίς να υπάρχει η
δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο εξαµήνων µέσα στο έτος. Με την περίπτωση Β΄ προβλέπεται η αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
Με την παράγραφο Γ΄ορίζεται η αποζηµίωση για υπερωριακή απασχόληση ειδικών περιπτώσεων, όπως είναι
το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας
του µαθήµατος της ειδικότητάς του, των υπαλλήλων που
αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται για την εξυπηρέτηση των πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών κ.λπ , για το φυλακτικό προσωπικό και

το προσωπικό καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευµάτων, του Κέντρου Λήψεως και Επεξεργασίας
Σηµάτων Συναγερµού (ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), του προσωπικού
των καταστηµάτων κράτησης αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, των τελωνειακών και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 21 προβλέπεται ότι τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά
όργανα (συµβούλια, επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.)
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα
οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές
πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται
καµία αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους.
Σε ειδικές περιπτώσεις, µπορεί, µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, να καθορισθεί αποζηµίωση για συλλογικά όργανα που λειτουργούν εκτός ωραρίου, αλλά δεν επιβαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισµό. Αποζηµίωση προβλέπεται µόνο για τα συλλογικά όργανα που αµείβονται
από συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα της Ε.Ε.. Τέλος, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις για την αποζηµίωση διενέργειας εξετάσεων, όπως είναι οι Πανελλήνιες ή οι εξετάσεις που διεξάγει το ΑΣΕΠ.
Με τις διατάξεις του άρθρου 22 παρέχεται νοµοθετική
εξουσιοδότηση για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων,
προκειµένου να καθοριστούν οι αποδοχές ειδικών κατηγοριών. Ειδικότερα, µε υπουργικές αποφάσεις καθορίζονται οι πάσης φύσης αποδοχές, τακτικές ή πρόσθετες,
των µουσικών των ορχηστρικών συνόλων των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, οι αποδοχές των δηµοσιογράφων, η αντιµισθία των αιρετών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και των
Γενικών Γραµµατέων των ΟΤΑ πρώτου βαθµού, οι αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις των Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (ΑΔΑ), των Διοικητικών
Συµβουλίων, Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών και γενικότερα όλων των οργάνων διοίκησης
των Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ., των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005, του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωµάτων ή Σωµάτων
Επιθεώρησης, του Ειδικού Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.),
του Προέδρου, των µελών και του ειδικού επιστηµονικού
προσωπικού του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.), καθώς και οι αποδοχές του ιπτάµενου
προσωπικού του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των
Ν.Π.Ι.Δ. Είναι αυτονόητο ότι µέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος
του νέου νόµου, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί
του ανώτατου ορίου αποδοχών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 23 προβλέπονται οι αποδοχές των υπαλλήλων που αποσπώνται ή µετακινούνται.
Συγκεκριµένα, οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακι-
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νούνται από το φορέα τους σε άλλο φορέα λαµβάνουν
τις µηνιαίες τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων ή µετακινούµενων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.
Με τις διατάξεις του άρθρου 24 προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
Με τις διατάξεις του άρθρου 25 ρυθµίζονται γενικά θέµατα που σχετίζονται µε την περικοπή των αποδοχών
των υπαλλήλων σε περιπτώσεις αδικαιολόγητης απουσίας από τα καθήκοντά τους ή σε περίπτωση απεργίας,
καθώς και στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος τίθεται σε
καθεστώς αργίας ή διαθεσιµότητας. Επιπλέον, ορίζεται
ότι σε περίπτωση της πειθαρχικής ποινής της επιβολής
προστίµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζεται επί των µηνιαίων αποδοχών του
υπαλλήλου, αφαιρουµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του ίδιου άρθρου
προβλέπεται για τους µετακλητούς υπαλλήλους η δυνατότητα παραίτησής τους από τις αποδοχές τους ή από
κάθε άλλη πρόσθετη αποζηµίωση µετά από υπεύθυνη
δήλωσή του στο φορέα που χορηγεί τις ανωτέρω αποδοχές ή αποζηµιώσεις.
Τέλος, ορίζονται οι αποδοχές που δικαιούται υπάλληλος που µπορεί να κατέχει δύο θέσεις, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές δεν ανήκουν στον ίδιο φορέα, ενώ για
αυτούς που διορίζονται σε διοικητικά συµβούλια νοµικών
προσώπων προβλέπεται η επιλογή µεταξύ των αποδοχών της οργανικής και αυτών της νέας θέσης.
Με τις διατάξεις του άρθρου 26 προβλέπεται µέσω µεταβατικών διατάξεων η µισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπαλλήλων που υπηρετούν ήδη κατά την ηµεροµηνία εφαρµογής των νέων διατάξεων. Με τις διατάξεις
της παραγράφου 3 ορίζεται ότι τα θέµατα του µισθολογικού νόµου δεν µπορούν να αποτελούν αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Η χορήγηση οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή αποζηµιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπόµενων στο µι
σθολογικό αυτό νόµο επιτρέπεται µόνο µε τροποποίηση των διατάξεων του παρόντος, προκειµένου να αποφεύγεται το φαινόµενο διάσπαρτων µισθολογικών διατάξεων που οξύνουν το φαινόµενο της πολυνοµίας και
την έλλειψη κωδικοποίησης σχετικών διατάξεων.
Τέλος, µε τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι
για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών
λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός µισθός.
Με τις διατάξεις του άρθρου 27 αντιµετωπίζονται τα
θέµατα διαφορών των νέων αποδοχών των υπαλλήλων,
σε σχέση µε τις ήδη καταβαλλόµενες. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται διασφάλιση των αποδοχών των υπαλλήλων προκειµένου να µην υπάρξει ανατροπή των οικογενειακών προϋπολογισµών. Στην περίπτωση αύξησης του
βασικού µισθού του υπαλλήλου, αυτή καταβάλλεται σε
διάστηµα τετραετίας. Με τις διατάξεις της παραγράφου
3 του ίδιου άρθρου ρυθµίζεται το θέµα διατήρησης τυχόν
προσωπικής διαφοράς στις περιπτώσεις µετάταξης ή µεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα από αυτόν που
υπηρετεί. Τέλος, µε την παράγραφο 4 ρυθµίζονται θέµατα των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισµένου χρόνου, ενώ µε την παράγραφο 5 προβλέπεται η µη διατήρηση προσωπικής διαφοράς για τους µετακλητούς υπαλλήλους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 28, κωδικοποιούνται και
επαναλαµβάνονται οι διατάξεις περί ανωτάτου ορίου αποδοχών. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και απολαβές όλων των λειτουργών και υπαλλήλων του Δηµοσίου, των
Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., µε εξαίρεση τους
δικαστικούς λειτουργούς και τους γιατρούς, για τους οποίους ισχύει άλλο όριο, δεν µπορούν να υπερβαίνουν
τις µηνιαίες αποδοχές γενικού γραµµατέα υπουργείου.
Από το ανώτατο αυτό όριο εξαιρούνται πλήρως ο πρόεδρος, αντιπρόεδρος, διευθύνων σύµβουλος και τα µέλη
των Δ.Σ. των νοµικών προσώπων του κεφαλαίου Β΄ του
ν. 3429/2005.
Με τις διατάξεις του άρθρου 29 προβλέπεται ότι η ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των µισθολογικών διατάξεων ανήκει στους εκκαθαριστές των αποδοχών των υπαλλήλων, ενώ η αρµοδιότητα παρακολούθησης της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής των διατάξεων αυτών διενεργείται από την αρµόδια Διεύθυνση
Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γ.Λ.Κ..
Με τις διατάξεις του άρθρου 30 καθορίζεται το µισθολογικό καθεστώς του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυµης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου, µε παρόµοιο της
πλοηγικής υπηρεσίας τρόπο, η οποία εξακολουθεί να
διατηρεί τις ειδικές προς τούτο διατάξεις.
Με τις διατάξεις του άρθρου 31 ρυθµίζονται εκκρεµή
µισθολογικά ζητήµατα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 32 ορίζονται τα επιδόµατα τα οποία διατηρούνται σε ισχύ και εξακολουθούν αν
καταβάλλονται και µετά την έναρξη ισχύος του νέου µισθολογικού νόµου.
Στο άρθρο 33 προβλέπονται οι διατηρούµενες διατάξεις που παραµένουν σε ισχύ και µετά την εφαρµογή τω
διατάξεων του νέου νόµου.
Στο άρθρο 34 προβλέπονται οι καταργούµενες διατάξεις, ενώ το άρθρο 35 ορίζει την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των άρθρων 7-34, η οποία είναι η 1.1.2016, εκτός
εάν διαφορετικά ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
Άρθρο 36
Είναι αναγκαία η θέσπιση ρητής εξουσιοδοτικής διάταξης που θα παρέχει τη δυνατότητα στο Ελληνικό Δηµόσιο να µπορεί να συνοµολογεί εγκύρως ρήτρες διαιτησίας για µακροχρόνιες συµβάσεις αξιοποίησης παραχώρησης χρήσης και εκµετάλλευσης επί υποδοµών (ιδιαίτερο δικαίωµα επί δηµοσίου κοινοχρήστου πράγµατος) που
χαρακτηρίζονται κοινόχρηστες, όπως στις µαρίνες και
στους λιµένες. Για την συνοµολόγηση και τους όρους
της διαιτησίας εκδίδεται κοινή απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση Υπουργού.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρα 37 έως 40
Με το άρθρο 37 τροποποιείται το άρθρο 3 του
ν. 4310/2014, προκειµένου να αποσαφηνιστεί το πεδίο εφαρµογής του νόµου αυτού. Η διάταξη έχει, µεταξύ άλ-
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λων, σκοπό να άρει οποιαδήποτε αµφισβήτηση σε σχέση
µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τα έργα ΕΤΑΚ που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 –
2020.
Με το άρθρο 38 αναδιατυπώνεται το άρθρο 23 του
ν. 4310/2014 που αφορά τη δηµόσια χρηµατοδότηση των
ερευνητικών φορέων. Με την πρώτη παράγραφο αναδιατυπώνεται η παρ. 2 του άρθρου 23, ενώ µε τη δεύτερη
παράγραφο αναδιατυπώνονται οι παράγραφοι 4, 5 και 6
του άρθρου 23 του ν. 4310/2014. Οι εν λόγω προκηρύξεις (για τις οποίες γίνεται λόγος στις παραγράφους 4
και 5) υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4314/2014
(Α΄ 265), αυτές εκδίδονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4314/2014, όπως αυτός ισχύει και το σύστηµα
ελέγχου και διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Τέλος, καθίσταται
σαφές ότι εφόσον οι προκηρύξεις (για τις οποίες γίνεται
λόγος στις παραγράφους 4 και 5) υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4314/2014 (Α΄ 265), η αξιολόγηση και ο
έλεγχός τους πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο ν. 4314/2014, όπως αυτός ισχύει και το
σύστηµα ελέγχου και διαχείρισης του ΕΣΠΑ. Με την παράγραφο 3 προστίθεται στην παρ. 8 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014, τέσσερις νέες περίοδοι, οι οποίες αφορούν στην παροχή εξουσιοδότησης, ώστε να µπορεί να
προβλέπεται στον οικείο Εφαρµοστικό Οδηγό κάθε προκήρυξης η δυνατότητα να πιστοποιούνται οι δαπάνες και
να ελέγχεται η συµµόρφωση προς τους όρους εκτέλεσης ενός έργου ΕΤΑΚ από ορκωτούς ελεγκτές. Αυτή η
δυνατότητα θα επιταχύνει την καταβολή προς τους δικαιούχους της δηµόσιας χρηµατοδότησης και θα αυξήσει την αξιοπιστία στους διενεργούµενους ελέγχους. Εξάλλου, η συγκεκριµένη ευχέρεια χρήσης ορκωτών ελεγκτών είναι καθιερωµένη πρακτική στα προγράµµατα της
Ε.Ε..
Με το άρθρο 39 διασαφηνίζεται η νοµική φύση της ένστασης που δικαιούται να υποβάλει ο υποψήφιος δικαιούχος προγράµµατος. Περαιτέρω, διευρύνονται οι δυνατότητες αξιολόγησης προτάσεων, ώστε εκτός από επιτροπή αξιολόγησης που προβλέπει η ισχύουσα διάταξη,
να µπορεί να ανατίθεται η αξιολόγηση ή/και σε µεµονωµένους αξιολογητές, ο καθένας από τους οποίους θα υποβάλει χωριστή αξιολόγηση. Τέλος, ορίζεται σαφώς ότι
διατηρείται σε ισχύ η υπουργική απόφαση
2/89316/0025/12.12.2011, µε την οποία παρέχονταν η
βεβαίωση του Ελληνικού Δηµοσίου ότι οι δηµόσιοι ερευνητικοί φορείς της χώρας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων θα τηρήσουν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση
συγχρηµατοδοτούµενου έργου. Η διατήρηση της ισχύος
της ανωτέρω απόφασης είναι αναγκαία, προκειµένου να
θεωρούνται επιλέξιµες οι προκαταβολές προς τους ερευνητικού φορείς της χώρας, όταν εκτελούν συγχρηµατοδοτούµενο έργο.
Με το άρθρο 40 καταργούνται ρυθµίσεις του
ν. 4310/2014 που αφορούν ζητήµατα δηµόσιων προµηθειών και οι οποίες είναι αντίθετες προς το ενωσιακό δίκαιο.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 41
Η διάθεση των φαρµάκων νοσοκοµειακής χρήσης από

τα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ γινόταν δυνάµει του άρθρου
22 παρ. 9 του ν. 4213/2013 και εξυπηρετούσε εκτός από
τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. και άλλες κρατικές δοµές παροχής υπηρεσιών υγείας, δηλαδή τα νοσοκοµεία που υπάγονται στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας (στρατιωτικά
Νοσοκοµεία) και στο Υπουργείο Παιδείας (ιδίως Πανεπιστηµιακά, Αρεταίειο), καθώς και τις ιδιωτικές κλινικές
σύµφωνα µε το νόµο. Η παρούσα τροποποίηση κρίνεται
αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί ενιαία αντιµετώπιση της παροχής φαρµάκων νοσοκοµειακής χρήσης από
δηµόσιες φαρµακευτικές δοµές και γενική οµοιόµορφη
αντιµετώπιση του µηχανισµού της αυτόµατης επιστροφής (clawback) στο χώρο του φαρµάκου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 42
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επιχειρείται η ρύθµιση
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων που αφορούν την παραγωγή τοπικού οίνου και τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων. Ειδικότερα:
Με την παράγραφο 1 της προτεινόµενης ρύθµισης αντικαθίσταται η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3
της υπ’ αριθµ. 392169/20.10.1999 κοινής απόφασης των
Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος»
ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου»
(Β΄1985) όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµ. 321813/
29.8.2007 (Β΄ 1723) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και όπως κυρώθηκε και απέκτησε ισχύ νόµου
µε το άρθρο 53 του ν. 4036/2012 (Α΄8). Η εν λόγω αντικατάσταση πραγµατοποιείται, προκειµένου ο καθορισµός της µέγιστης στρεµµατικής απόδοσης των ποικιλιών για παραγωγή τοπικού οίνου (οίνου µε Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ) να γίνεται µε βάση
περισσότερο αντικειµενικά και αξιόπιστα στατιστικά
στοιχεία που διαθέτει η αρµόδια αρχή, καθώς και µε βάση σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Με την παράγραφο 2 της προτεινόµενης ρύθµισης αντικαθίσταται η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969
«Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής
παραγωγής» (Α΄ 144), όπως τροποποιήθηκε µε το ν.
427/1976 (Α΄ 230), διότι είναι παρωχηµένη. Με την εν
λόγω αντικατάσταση, στο εξής θα εφαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του
Καν. (ΕΚ) αριθ. 607/2009 της Επιτροπής (EE L 193), όπως ισχύει, καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5
της αριθµ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Με την παράγραφο 3 της προτεινόµενης ρύθµισης,
στον πίνακα της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου
23 του ν. 4235/2014 (Α΄32) και συγκεκριµένα στο τέλος
του «Υποτοµέα κανόνων παραγωγής και διάθεσης τροφίµων µη ζωικής προέλευσης», προστίθεται µη συµµόρφωση µε αριθµό 14, η οποία επισύρει την επιβολή διοικητικού προστίµου. Η εν λόγω µη συµµόρφωση αφορά την
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περίπτωση επιβολής προστίµου ύψους 1.000 -30.000 ευρώ σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο χωρίς να τηρούν την ειδική νοµοθεσία που διέπει τη λειτουργία του. Η προσθήκη της εν λόγω µη συµµόρφωσης κρίνεται αναγκαία διότι υπάρχει
σχετικό νοµικό κενό, ιδίως µετά την κατάργηση, µε την
παρ. 7 του άρθρου 64 του ν. 4235/2014, της περίπτωσης
α΄ του άρθρου 13 του ν.δ. 234/1969 «Περί βελτιώσεως
και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α΄
144), όπως ίσχυε, που προέβλεπε την επιβολή των ποινών του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα. καταργήθηκε
Με την παράγραφο 4 της προτεινόµενης ρύθµισης, καταργείται η αριθ. 242059/1445/28-4-1975 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Βιοµηχανίας
«Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονοµασίας προελεύσεως»
(Β΄ 505), διότι έχει καταργηθεί η νοµική της βάση και συγκεκριµένα: α) η παρ. 11 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969
«Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής
παραγωγής» (Α΄ 144), η οποία καταργήθηκε µε την περίπτωση στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4337/2015
(Α΄ 129) και β) η αριθµ. 301653/2962/19.09.1974 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Βιοµηχανίας
«Περί
τροποποιήσεως
υπ.
αριθµ.
308791/7815/2.10.1973 αποφάσεως Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Βιοµηχανίας, περί ειδικών όρων εµφιαλώσεως οίνων, ονοµασίας προέλευσης» (Β΄ 978), η
οποία καταργήθηκε µε την παρ. 6 του άρθρου 3 της αριθ.
5066/117288/ 27.10.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, Οικονοµικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (Β΄ 2322).
Η ανωτέρω κοινή υπουργική απόφαση που καταργείται
θα αντικατασταθεί από νέα υπουργική απόφαση, κατ’ εφαρµογή της παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4235/2014 (Α΄
32) και σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4337/2015 (Α΄
129) και της αριθ. 5042/116548/26.10.2015 απόφασης
του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων «Καθορισµός των ειδικών όρων εµφιαλώσεως των οίνων»
(Β΄ 2323).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ ΟΔΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρα 43 και 44
Κυρώνονται και αποκτούν ισχύ νόµου:
(α) η από 9.12.2015 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3559/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαµάτα και Κλάδος
Λεύκτρο – Σπάρτη» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102 )
(β) η από 19.12.2013 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου
Κεντρικής Ελλάδος (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του

ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης
των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 269) για την
τροποποίηση της από 31 Μαΐου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄ 168).

ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ
Επί του Άρθρου 43
Α. Το Έργο
1. Η απουσία επαρκούς υποδοµής στην Ελλάδα αποτελεί ένα µακροχρόνιο και σοβαρό εµπόδιο για τη βελτίωση της διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας της ελληνικής
οικονοµίας. Η βελτίωση των µεταφορικών κόµβων και
συγκεκριµένα το διευρυµένο δίκτυο αυτοκινητοδρόµων
υπόσχεται να εξαλείψει αυτό το εµπόδιο για τη µελλοντική ανάπτυξη της Ελληνικής οικονοµίας. Πριν την οικονοµική κρίση που ξεκίνησε το 2008 το Ελληνικό Δηµόσιο, µε την οικονοµική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (µέσω του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Ταµείου Ανάπτυξης και του Ταµείου Συνοχής), επιδίωξε να αναβαθµίσει τις στρατηγικές διαδροµές στο ελληνικό οδικό δίκτυο, µέσω ενός εκτεταµένου κατασκευαστικού προγράµµατος µε τη µορφή παραχωρήσεων. Σε αυτό το
πλαίσιο, το Ελληνικό Δηµόσιο ανέθεσε, µεταξύ άλλων,
και το έργο Αυτοκινητόδροµου Κορίνθου - Τριπόλεως Καλαµάτας και Κλάδου Λεύκτρου - Σπάρτης (εφεξής το
«Έργο»).
Το Έργο:
(α) είναι ενταγµένο στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο (Trans
European Networks - Απόφαση 1692/96/ΕΚ - Παράρτηµα
1), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αποτελεί ένα αναπόσπαστο µέρος της στρατηγικής µεταφορών της χώρας, η
οποία αποσκοπεί στην οµοιόµορφη ανάπτυξη των επιµέρους περιφερειών της,
(β) έχει χαρακτηριστεί ως έργο Εθνικής Σηµασίας µε
την ΟΑΠ/Φ10/οικ. 16360 ΚΥΑ Υπουργών Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων (Β΄ 1339),
(γ) συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ'
ΚΠΣ και ΕΣΠΑ) και
(δ) συνιστά µέρος του νοτιοδυτικού οδικού δικτύου
της Ελλάδας, καθώς αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του οδικού δικτύου της Πελοποννήσου, συνδέοντας σηµαντικά
κεντρικά, νοτιοδυτικά και νότια αστικά κέντρα της περιοχής (Τρίπολη, Καλαµάτα και Σπάρτη) µεταξύ τους και µε
την βασική βορειοανατολική πόλη της Κορίνθου, όπου
συναντά τον Αυτοκινητόδροµο Ελευσίνα - Κόρινθος Πάτρα - Πύργος - Τσάκωνα,
(ε) ως Διευρωπαϊκό Δίκτυο (ΤΕΝ) σκοπεύει στη διασύνδεση της κεντρικής και νότιας Πελοποννήσου µε την
υπόλοιπη χώρα και την Ε.Ε.. Ο νέος κλειστός αυτοκινητόδροµος ευρωπαϊκών προδιαγραφών, συνολικού µήκους 205 χιλιοµέτρων, θα θέσει σε νέα τροχιά ανάπτυξης τους Νοµούς Αργολίδος, Κορινθίας, Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, καθώς µειώνει αποτελεσµατικά
τους χρόνους µετακίνησης και µεταφοράς, διευκολύνει
τις συνθήκες κυκλοφορίας των βαρέων οχηµάτων και
γενικά ενισχύει την Περιφερειακή Ανάπτυξη των περιο-
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χών στις οποίες χωροθετείται,
(στ) από πλευράς κοινωνικοοικονοµικών στόχων αποβλέπει στην:
(i) Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης, της εσωτερικής συνεκτικότητας αλλά και της διαπεριφερειακής
συνεργασίας των επηρεαζόµενων περιφερειών – Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.
(ii) Ενίσχυση των αστικών κέντρων των περιοχών αυτών, περιλαµβανοµένης της περαιτέρω ενδυνάµωσης
των αστικών κέντρων της Τρίπολης, της Καλαµάτας και
της Σπάρτης.
(iii) Ενίσχυση των συνδυασµένων µεταφορών – κυρίως
της συνδυασµένης οδικής-θαλάσσιας µεταφοράς µέσω
των λιµένων της Πάτρας (και του οδικού έργου Πάτρα –
Πύργος – Τσακώνα), Καλαµάτας και Γυθείου.
(iv) Ενίσχυση της προσπελασιµότητας προς περιοχές
ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος της κεντρικής Πελοποννήσου.
(v) Βελτίωση της οδικής ασφάλειας και την εξ αυτής
προκύπτουσα σηµαντική κοινωνική ωφέλεια.
(vi) Μείωση της χρονοαπόστασης της διαδροµής Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα από 2 ώρες και 30΄ σήµερα σε
1ώρα και 52΄ µε το έργο. Ανάλογες βελτιώσεις αναµένονται στο τµήµα Τρίπολη - Σπάρτη από 1 ώρα σήµερα σε
45΄.
(vii) Εξοικονόµηση κόστους χρόνου διαδροµής ύψους
ευρώ 1.322 εκατοµµυρίων κατά την περίοδο 2008-2038.
(viii) Παράλληλη εξοικονόµηση ποσού ευρώ 465 εκατοµµυρίων σε κόστος ατυχηµάτων και ανυπολόγιστα οφέλη σε διάσωση ανθρώπινων ζωών στον άξονα, όπου
καταγράφονται από τις µεγαλύτερες συχνότητες ατυχηµάτων και απώλειας ανθρώπινων ζωών στην Ελλάδα σήµερα.
(ix) Αντίστοιχες εξοικονοµήσεις ύψους ευρώ 803 εκατοµµυρίων σε κόστος λειτουργίας οδικών οχηµάτων ευρώ 51 εκατοµµυρίων περιβαλλοντικού κόστους (που µετράται σε οικονοµικούς όρους).
2. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση Παραχώρησης, η οποία ανατέθηκε για µία περίοδο τριάντα (30) ετών (η Περίοδος
Παραχώρησης η οποία χωρίζεται περαιτέρω σε δύο ξεχωριστές περιόδους: στην Περίοδο Μελετών - Κατασκευών (Περίοδος Τ1) και στην Περίοδο Επιδοτούµενης
Λειτουργίας), ο Παραχωρησιούχος ανέλαβε την υποχρέωση να κατασκευάσει, να συντηρεί, να λειτουργεί και να
εκµεταλλεύεται το Έργο και συγκεκριµένα:
(i) Τη µελέτη και κατασκευή, λειτουργία, συντήρηση
και εκµετάλλευση ενός νέου αυτοκινητοδρόµου 76 χλµ.
που θα συνδέει την κεντρική πόλη της Πελοποννήσου,
την Τρίπολη, µε τον νοτιοδυτικό λιµένα της Καλαµάτας,
(ii) την αναβάθµιση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και
την εκµετάλλευση ενός τµήµατος (82 χλµ.) από τη βορειοανατολική πόλη της Κορίνθου ως την Τρίπολη,
(iii) τη µελέτη και κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την εκµετάλλευση ενός νέου τµήµατος αυτοκινητοδρόµου, 47 χλµ. που θα συνδέει το τµήµα Τρίπολης
- Καλαµάτας του Αυτοκινητοδρόµου Κορίνθου - Τρίπολης - Καλαµάτας στον κόµβο Λεύκτρου µε τη νότια πόλη
της Πελοποννήσου, τη Σπάρτη.
3. Σύµφωνα µε τη Σύµβαση Παραχώρησης, ο Παραχωρησιούχος ανέλαβε την υποχρέωση να µελετήσει, να κατασκευάσει, να συντηρεί, να λειτουργεί και να εκµεταλλεύεται το Έργο έναντι του παρακάτω ανταλλάγµατος:
(i) Μία συνεισφορά από το Ελληνικό Δηµόσιο προς τις

κεφαλαιακές δαπάνες καταβλητέα σε δόσεις, κατά τη
διάρκεια της Περιόδου Μελέτης - Κατασκευής του Έργου,
(ii) το αποκλειστικό δικαίωµα επιβολής τελών διοδίων
και την είσπραξη των εσόδων που παράγονται από τη
λειτουργία του Έργου και
(iii) µία Επιδότηση Λειτουργίας, η οποία περιορίζεται
από το µέγεθος της Μέγιστης Επιδότησης Λειτουργίας
που περιλαµβάνεται στην προσφορά του Παραχωρησιούχου, καταβλητέα από το Ελληνικό Δηµόσιο µόνο στην
περίπτωση όπου τα Έσοδα του Παραχωρησιούχου είναι
χαµηλότερα από το Όριο Κινδύνου Κυκλοφορίας - Εσόδων (ΟΚΚΕ), το οποίο ανέλαβε ο Υποψήφιος µε την προσφορά του.
4. Η κατασκευή και η λειτουργία του Έργου κατά τη
διάρκεια της περιόδου παραχώρησης προβλέφθηκε να
χρηµατοδοτηθεί εν µέρει από ιδιωτικές πηγές (µε τη
µορφή ιδίων κεφαλαίων και δανεισµού) και εν µέρει από
δηµόσιες πηγές (µε τη µορφή επιδότησης κεφαλαίου,
εκχώρησης των εσόδων του Έργου και επιδότηση λειτουργίας) υπό ένα σύστηµα χρηµατοδότησης έργου
(Project Finance).
5. Η αρχική χρηµατοδοτική δοµή του Έργου βασίστηκε
στην προϋπόθεση ότι, εν όψει του αναµενόµενου κόστους κατασκευής, λειτουργίας και συντήρησης του αυτοκινητοδρόµου, των µέγιστων επιπέδων των τελών των
διοδίων, και του προβλεπόµενου όγκου κυκλοφορίας
(και των επακόλουθων εσόδων από τα διόδια), το Έργο
δεν θα ήταν οικονοµικά βιώσιµο εκτός και αν λάµβανε
χρηµατοδότηση, εν µέρει, από δηµόσια κεφάλαια. Ιδιαίτερα:
(α) Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Μελετών - Κατασκευών, εν όψει της αρνητικής Οικονοµικής Καθαρής
Παρούσας Αξίας της επένδυσης (όπως αυτό έχει υπολογιστεί σύµφωνα µε την ανάλυση κόστους - οφέλους και
τη χρηµατοδοτική ανάλυση που συντάχθηκε από την Ελληνική Δηµοκρατία ώστε το Έργο να µπορεί να συγχρηµατοδοτηθεί από τα διαρθρωτικά ταµεία της ΕΕ), θεωρήθηκε απαραίτητη µία κεφαλαιακή ενίσχυση, ώστε να
µπορέσει να κατασκευαστεί το Έργο, και
(β) κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας, ενόψει του γεγονότος ότι σύµφωνα µε τις
προβλέψεις κυκλοφορίας της Ηµεροµηνίας Έναρξης Παραχώρησης (ΗΕΠ) που έλαβε χώρα στις 3/3/2008, τα έσοδα που θα παραχθούν από τους χρήστες δεν επιτρέπουν στο Έργο να καλύψει τις απαραίτητες δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης, να αποπληρώσει τα δάνεια,
και να επιτρέψει µία εύλογη απόδοση κεφαλαίου για τον
Παραχωρησιούχο, θεωρήθηκε απαραίτητη µία επιδότηση
λειτουργίας από το Ελληνικό Δηµόσιο, ώστε να µπορέσει το Έργο να καταστεί βιώσιµο.
Συνεπώς το Έργο εξετάστηκε και δηµοπρατήθηκε από
την αρχή ως ένα επιδοτούµενο έργο υποδοµής.
6. Σύµφωνα µε το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο της
ΗΕΠ, οι συνολικές χρηµατοδοτικές ανάγκες του Έργου
κατά τη διάρκεια της Περιόδου Τ1 προβλέπονταν στην
περιοχή των 1.079 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 844 εκατ. ευρώ θα χρησιµοποιούνταν για την χρηµατοδότηση
του κόστους µελέτης - κατασκευής.
7. Το κύριο δάνειο παρασχέθηκε από έναν µεγάλο αριθµό εµπορικών τραπεζών, µε κύριο χρηµατοδότη την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους.
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Β. Η επίπτωση της οικονοµικής κρίσης στην εκτέλεση
των Συµβάσεων Παραχώρησης
8. Η κρίση που αντιµετωπίζει η ελληνική οικονοµία είναι άνευ προηγουµένου για οποιαδήποτε χώρα στην Ευρωζώνη. Η ύφεση στην Ελλάδα από το 2009 αποτελεί
µία άµεση συνέπεια της κρίσης του δηµόσιου χρέους.
Για διαρθρωτικούς λόγους, η Ελληνική Δηµοκρατία έχει
υποφέρει περισσότερο από την αστάθεια των διεθνών
οικονοµικών ιδρυµάτων, η οποία εξελίχθηκε σε κρίση δηµόσιου χρέους, σε σχέση µε οποιαδήποτε άλλη οικονοµία στην ΕΕ.
9. Λόγω της της απόλυτα επιστηµονικά αποδεκτής
στενής σχέσης µεταξύ του ΑΕΠ και του όγκου της κυκλοφορίας, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι από τη
στιγµή της επίδρασης της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα, έχει παρατηρηθεί σηµαντική µείωση στους όγκους
της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητόδροµους της
Ελλάδας, συµπεριλαµβανοµένου του Έργου.
10. Με την εξαίρεση κάποιων καθυστερήσεων στην κατασκευή του έργου (απαλλοτριώσεις και αρχαιολογικές
έρευνες), οι εργασίες κατασκευής διεξάγονταν µε φυσιολογικό ρυθµό µέχρι το 2ο τρίµηνο του 2011, ενώ παράλληλα τα έσοδα του έργου ήταν αντίστοιχα µε τις
προβλέψεις του χρηµατοοικονοµικού µοντέλου της Προσφοράς. Όµως τα αποτελέσµατα της οικονοµικής κρίσης
και η επακόλουθη σηµαντική πτώση στα έσοδα του Έργου ξεκίνησαν να υπονοµεύουν την οικονοµική βιωσιµότητα του Έργου. Τον Μάρτιο του 2013, η επιδείνωση της
οικονοµικής κρίσης και η περαιτέρω επίδρασή της στα ιστορικά και στα προβλεπόµενα έσοδα του Έργου κατά
τη διάρκεια της περιόδου παραχώρησης οδήγησαν σε
µία πρόβλεψη παραβίασης των δεικτών κάλυψης των δανείων του Έργου, επιδεικνύοντας την αδυναµία του Έργου να αποπληρώσει πλήρως τα δάνεια που έχουν δεσµευτεί για αυτό.
11. Ειδικότερα, σύµφωνα µε τις αναθεωρηµένες προβλέψεις του κυκλοφοριακού µοντέλου που επικαιροποιήθηκε τον Φεβρουάριο / Μάρτιο 2013, επικαιροποιηθηκε
και το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο ΗΕΠ, το οποίο αποτέλεσε τη βάση του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου Επανεκκίνησης. Σύµφωνα µε το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης, οι τρέχουσες εκτιµήσεις για τα έσοδα του έργου είναι 53% χαµηλότερες από τη βασική
πρόβλεψη στην ΗΕΠ και 41% χαµηλότερη από την περισσότερο συντηρητική χαµηλή πρόβλεψη των Δανειστών (LLC – Lenders Low Case). Αυτή η πρόβλεψη επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια από την πραγµατική κυκλοφορία και έσοδα µέχρι σήµερα.
12. Η εφαρµογή της παραπάνω προβλεπόµενη χαµηλότερης κυκλοφορίας καθ’ όλη την Περίοδο Παραχώρησης στο Οικονοµικό Μοντέλο του Έργου αποκάλυψε ένα
χρηµατοδοτικό κενό κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας και συγκεκριµένα, κατά τη
διάρκεια της περιόδου αποπληρωµής των δανείων (δηλαδή µέχρι τον Φεβρουάριο του 2033) της τάξης των περίπου 300 εκατ. ευρώ, γεγονός που σηµαίνει ότι - λαµβάνοντας υπόψη τη Μέγιστη Επιδότηση Λειτουργίας της
αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης (199 εκ, ευρώ), τα
προβλεπόµενα έσοδα και το προσαρµοσµένο κόστος
λειτουργίας - συντήρησης (ΟΡΕΧ) - ο Παραχωρησιούχος
δεν είναι σε θέση να αποπληρώσει πλήρως το κεφάλαιο
και τους τόκους των δανείων που δεσµεύτηκαν για το
Έργο.

13. Εν όψει των ως άνω προβλέψεων και των σχετικών
όρων των Δανειακών Συµβάσεων, το Νοέµβριο του 2013
οι Δανειστές (και κυρίως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) ανέστειλαν την συνέχιση της δανειοδότησης του
Έργου, και αποδέχθηκαν να την επαναλάβουν αν εφαρµόζονταν ένας µηχανισµός κρατικής υποστήριξης µε τη
µορφή Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας, ώστε να
διασφαλιστεί η αποπληρωµή των δανείων. Συνεπεία της
αναστολής της χρηµατοδότησης οι εργασίες κατασκευής του Έργου επιβραδύνθηκαν και στην συνέχεια διεκόπησαν. Κατά το χρόνο διακοπής των εργασιών, το συνολικό ποσοστό αποπεράτωσης του Έργου ήταν περίπου
92%. Αν και το συνολικό ποσοστό ολοκλήρωσης του Έργου είναι υψηλό, δύο σηµαντικά µέρη του αυτοκινητόδροµου, Τµήµα Λεύκτρο – Σπάρτη και Τµήµα Τσακώνα –
Καλαµάτα, που εξυπηρετούν τα δύο βασικά αστικά κέντρα της νοτιοανατολικής περιοχής της Πελοποννήσου,
δηλ. της Καλαµάτας και της Σπάρτης, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόµα.
Γ. Η επιλογή της επανεκκίνησης του Έργου – Η Συµφωνία Τροποποίησης
14. Εν όψει των ανωτέρω δεδοµένων (κατάρρευση κυκλοφοριακών φόρτων και συνακόλουθη κατάρρευση των
εσόδων του Έργου), τα οποία κατά την εκτίµηση όλων
των Συµβαλλοµένων Μερών συνιστούν Παρατεταµένο
Γεγονός Ανωτέρας Βίας, κατά την έννοια της Σύµβασης
Παραχώρησης, το Ελληνικό Δηµόσιο έλαβε την απόφαση να στηρίξει την ολοκλήρωση του Έργου µε αποκλειστικό γνώµονα το δηµόσιο συµφέρον και την αναπτυξιακή πορεία της Χώρας. Κρίσιµες για την απόφαση αυτή υπήρξαν οι αναµενόµενες πολλαπλώς θετικές συνέπειες
από την επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του Έργου τόσο
για την εθνική οικονοµία όσο και για το κοινωνικό σύνολο, εν όψει του κατεξοχήν αναπτυξιακού χαρακτήρα αυτού.
15. Αντιθέτως, η µη επανεκκίνηση του Έργου και η συνεπακόλουθη καταγγελία της Σύµβασης Παραχώρησης
θα προκαλέσει άµεσες δαπάνες για το Ελληνικό Δηµόσιο στον βραχυπρόθεσµο ορίζοντα λόγω της καταβολής
αποζηµιώσεων τουλάχιστον στους Δανειστές του Έργου, επιβαρύνοντας άµεσα τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
µε όλες τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για την
τήρηση των δηµοσιονοµικών στόχων του Ελληνικού Δηµοσίου. Περαιτέρω, η τυχόν µη ολοκλήρωση του Έργου
θα σηµάνει απώλεια πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταµεία
µέσω του προγράµµατος ΕΣΠΑ, οι οποίοι θα κατευθύνονταν στη χρηµατοδότηση της κατασκευής του Έργου, ενώ, περαιτέρω, ενδέχεται να οδηγήσει στην επιστροφή
κοινοτικών πόρων στα Διαρθρωτικά Ταµεία, οι οποίοι έχουν ήδη απορροφηθεί για τη µέχρι σήµερα κατασκευή
του Έργου. Από τα παραπάνω προκύπτει σαφώς ότι η αναδιάρθρωση του Έργου είναι απαραίτητη ώστε να διασφαλιστεί το δηµόσιο συµφέρον, να επιτευχθεί η αποπεράτωση του Έργου και να διασφαλιστεί η βιωσιµότητά
του.
16. Προς τον σκοπό της αντιµετώπισης του Παρατεταµένου Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, το οποίο συνίσταται
στην βαθειά δηµοσιονοµική κρίση των τελευταίων ετών,
της αποτελεσµατικής αντιµετώπισης του χρηµατοδοτικού κενού της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας και
της αποκατάστασης της διαταραγµένης χρηµατοδοτικής
ισορροπίας της Σύµβασης, το Ελληνικό Δηµόσιο και ο
Παραχωρησιούχος, έπειτα από µακρές διαπραγµατεύ-
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σεις, κατέληξαν σε µία συµφωνία τροποποίησης των όρων της αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης, η οποία έτυχε της αποδοχής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των υπολοίπων δανειστών του Έργου. Οι τροποποιήσεις αυτές περιορίστηκαν στο απολύτως αναγκαίο
µέτρο, ώστε να αποκατασταθεί η διαταραγµένη χρηµατοοικονοµική ισορροπία της Σύµβασης Παραχώρησης,
να καταστεί το Έργο βιώσιµο στο πλαίσιο του παρόντος
χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος και να εξασφαλισθεί η συνέχιση της χρηµατοδότησής του µε ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια.
17. Η συµφωνία που επιτεύχθηκε βασίστηκε στις εξής
κατευθυντήριες αρχές που έθεσε το Ελληνικό Δηµόσιο,
οι οποίες διασφαλίζουν µία αναλογική και βιώσιµη λύση
που είναι συµβατή µε την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νοµοθεσία, και η οποία επιτρέπει την αποπεράτωση
του Έργου:
(α) Η προβλεπόµενη κρατική συνδροµή θα πρέπει να
περιορίζεται αποκλειστικά στο απολύτως αναγκαίο µέτρο για την αποκατάσταση της διαταραχθείσας χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας της Σύµβασης Παραχώρησης,
ώστε να επιτρέψει την ολοκλήρωσή της και
(β) Όλοι οι εµπλεκόµενοι παράγοντες θα πρέπει να συνεισφέρουν στην αναδιάρθρωση του Έργου.
18. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε τη Συµφωνία Επανεκκίνησης:
Το Ελληνικό Δηµόσιο:
(α) Αναλαµβάνει να υποστηρίξει την εξυπηρέτηση των
δανείων του Έργου κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας σε περίπτωση και µόνο στο
βαθµό όπου αυτό καταστεί απαραίτητο, µέσω της καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας (ΠΕΛ). H
ΠΕΛ θα καταβληθεί µόνο για την αποπληρωµή των εµπορικών δανείων και των δανείων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων σε σχέση 1:1, στην έκταση που αυτά
δεν καλύπτονται από τα έσοδα του Έργου. Η ΠΕΛ θα είναι περιορισµένη και σε κάθε περίπτωση δεν θα υπερβεί
συνολικά ένα ποσό που ισοδυναµεί µε 330 εκατ. ευρώ σε
τρέχουσες τιµές, δηλαδή σχεδόν 168 εκατ. ευρώ σε Καθαρή Τρέχουσα Αξία (NPV), η οποία αντιστοιχεί στο χρηµατοδοτικό κενό της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας λαµβανοµένων υπόψη και των δεικτών κάλυψης εξυπηρέτησης χρέους που απαιτείται από τους παρόχους
του κυρίως δανείου (ΕΤΕπ και εµπορικές τράπεζες),
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου Επανεκκίνησης. Συνεπώς, το όριο της
Πρόσθετης Λειτουργικής Επιδότησης έχει οριστεί στα
330 εκατ. ευρώ, που αντανακλά την ελάχιστη αποδεκτή
(από τους Δανειστές) υποστήριξη που ενδέχεται να κληθεί να παράσχει το Ελληνικό Δηµόσιο, εφόσον και στην
έκταση που τούτο απαιτηθεί.
(β) Εγγυάται προς τους Δανειστές την καταβολή από
τους µετόχους του Παραχωρησιούχου ενός πρόσθετου
ίδιου κεφαλαίου που θα ισοδυναµεί µε 10 εκατ. Ευρώ σε
περίπτωση όπου ο Παραχωρησιούχος αποτύχει να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του αναφορικά µε την Αναβαλλόµενη Πρόσθετη Δεσµευτική Επένδυση.
Οι µέτοχοι του Παραχωρησιούχου:
(α) αναλαµβάνουν να καταβάλουν πρόσθετα ίδια κεφάλαια, για την κάλυψη ενός µέρους του χρηµατοδοτικού κενού, ποσού ίσου µε 10 εκατ. Ευρώ ως πρόσθετη
Δεσµευτική Επένδυση, επιπλέον των 112,2 εκατ. Ευρώ
της Δεσµευτικής Επένδυσης που ήδη έχει εισρεύσει το

Έργο (το Προκαταβολικό Ποσό Δεσµευτικής Επένδυσης). Το Προκαταβολικό Ποσό Δεσµευτικής Επένδυσης
έχει προγραµµατιστεί να καταβληθεί τον Μάρτιο του
2016 και σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί πλήρως πριν
οποιαδήποτε καταβολή Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας από το Ελληνικό Δηµόσιο και
(β) αναλαµβάνουν να καταβάλουν στην εταιρία παραχώρησης µία πρόσθετη Δεσµευτική Επένδυση µέχρι ένα
συνολικό ποσό της τάξης των 10 εκατ. Ευρώ στην περίπτωση όπου (1) µετά την εκταµίευση του συνολικού ποσού της ΠΕΛ το Έργο εξακολουθεί να χρειάζεται πρόσθετα ποσά ή (2) υπάρχει υπέρβαση των επιτρεπόµενων
λειτουργικών δαπανών του Έργου, η οποία δεν επιτρέπεται να καταβληθεί από την Ελληνικό Δηµόσιο ως ΠΕΛ
(η Αναβαλλόµενη Πρόσθετη Δεσµευτική Επένδυση),
(γ) αναλαµβάνουν να καταβάλουν όσα πρόσθετα ίδια
κεφάλαια απαιτηθούν σε περίπτωση εξάντλησης της
ΠΕΛ προκειµένου να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από την Σύµβαση Παραχώρησης
µέχρι την λύση αυτής.
Ο Παραχωρησιούχος:
(α) αναλαµβάνει να ολοκληρώσει τις αποµένουσες κατασκευαστικές εργασίες το αργότερο µέχρι τα τέλη Αυγούστου 2016,
(β) παραιτείται από το µεγαλύτερο µέρος των αξιώσεών του για καταβολή αποζηµιώσεων από το Ελληνικό
Δηµόσιο, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 26.2.6 της
Σύµβασης Παραχώρησης, µέρος το οποίο ανέρχεται σε
106,6 εκατοµµύρια ευρώ και
(γ) αποδέχεται τον περιορισµό του ενδεχόµενου εσωτερικού δείκτης απόδοσης (IRR) σε περίπτωση αύξησης
της κυκλοφορίας, οριζόµενο κατ’ ανώτατο σε 5%. Αν το
όριο αυτό ξεπεραστεί, τυχόν πρόσθετο κέρδος θα καταβληθεί στο Ελληνικό Δηµόσιο, έτσι ώστε να ανακτήσει
εν µέρει την Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας που θα έχει καταβληθεί. Σηµειώνεται ότι, σύµφωνα µε το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Επανεκκίνησης, - ο προβλεπόµενος Εσωτερικός Δείκτης Απόδοσης για τον Παραχωρησιούχο – λαµβανοµένης υπόψη και της Πρόσθετης Επιδότηση Λειτουργίας δεν αναµένεται πλέον να υπερβεί
το 0,55%.
Οι Δανειστές:
(α) διατηρούν τους αρχικούς χρηµατοδοτικούς όρους
και ιδίως τα πολύ ευνοϊκά χαµηλά επιτόκια που συµφωνήθηκαν κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης
(2008) αµετάβλητα. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται
πολύ πιο οικονοµική χρηµατοδότηση για το Έργο µε κόστος κεφαλαίου και όρους διάρκειας που δεν είναι πλέον διαθέσιµοι υπό τις υφιστάµενες επικρατούσες συνθήκες αγοράς και προβλέψεις κυκλοφορίας, συνεπώς µειώνοντας το συνολικό κόστος του Έργου και ως αποτέλεσµα την ΠΕΛ.
(β) µειώνουν τα δάνεια που έχουν δεσµευτεί για το
Έργο κατά 40 εκατοµµύρια ευρώ, γεγονός που θα οδηγήσει στη περαιτέρω µείωση των χρηµατοδοτικών εξόδων κατά τη διάρκεια της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας. Η µείωση αυτή αφορά µόνο στα δάνεια των εµπορικών τραπεζών και όχι στο δάνειο της ΕΤΕπ, το οποίο έχει παρασχεθεί υπό εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους
και θα εκταµιευθεί πλήρως.
Ε. Τα κύρια σηµεία της Συµφωνίας Τροποποίησης
19. Όπως ήδη αναφέρθηκε, µε τη Συµφωνία Τροποποί-

16
ησης µεταβάλλονται ορισµένοι µόνον όροι της Αρχικής
Σύµβασης Παραχώρησης και τούτο µόνο στον αναγκαίο
βαθµό για την αποκατάσταση της χρηµατοοικονοµικής ισορροπίας του Έργου στο πλαίσιο του παρόντος χρηµατοοικονοµικού περιβάλλοντος, ώστε να καταστεί εφικτή
η επανεκκίνηση και ολοκλήρωση του Έργου, µέσω της εξασφάλισης της βιωσιµότητάς του και της χρηµατοδότησής του µε ιδιωτικά δανειακά κεφάλαια.
Οι κύριες τροποποιήσεις επί της Αρχικής Σύµβασης
Παραχώρησης, οι οποίες συµφωνήθηκαν στο πλαίσιο
των διαπραγµατεύσεων που προηγήθηκαν, κινούνται
στους ακόλουθους άξονες:
I) Με το άρθρα 5.1 και 5.2 της Συµφωνίας τροποποιούνται οι συγκεκριµένοι ορισµοί του άρθρου 3 της Σύµβασης Παραχώρησης προκειµένου να ανταποκρίνονται
στις τροποποιήσεις της Σύµβασης Παραχώρησης.
II) Με το άρθρο 5.3 της Συµφωνίας εισάγεται στην έννοια του Συµβατικού Ανταλλάγµατος η Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας.
III) Με το άρθρο 5.4 της Συµφωνίας εισάγεται η υποχρέωση του Παραχωρησιούχου να επενδύσει στο Έργο
επί πλέον ίδια κεφάλαια ποσού 20 εκ. Ευρώ και ειδικότερα 10 εκ. Ευρώ ως «Προκαταβολική Δεσµευτική Επένδυση» καταβλητέα προ πάσης καταβολής εκ µέρους του
Δηµοσίου Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας και 10 εκ.
Ευρώ ως «Αναβαλλόµενη Δεσµευτική Επένδυση» καταβλητέα στην περίπτωση που είτε το Ανώτατο Όριο Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας έχει εξαντληθεί είτε υπάρχει αρνητική Διαφορά Λειτουργικών Δαπανών (όταν
δηλαδή ο Παραχωρησιούχος έχει υπερβεί το ανώτατο επιτρεπτό όριο λειτουργικών δαπανών). Σε περίπτωση
που ο Παραχωρησιούχος δεν καταβάλει µέρος ή το σύνολο της Αναβαλλόµενης Δεσµευτικής Επένδυσης, αυτή
καταβάλλεται από το Δηµόσιο το οποίο δικαιούται να
την ανακτήσει εντόκως από την ηµεροµηνία καταβολής
«κατ΄ απόλυτη προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε Μέρους ή τρίτου (περιλαµβανοµένων και των Δανειστών),
οποιοδήποτε ποσό πληρωτέο στους Αρχικούς Μετόχους
σε σχέση και προς εξυπηρέτηση της Δεσµευτικής τους
Επένδυσης ή άλλως, όπως επίσης και το προϊόν οποιασδήποτε σχετικής απαίτησης κατά των Αρχικών Μετόχων».
IV) Με το άρθρο 5.7 σε συνδυασµό µε το άρθρο 11.3
της Συµφωνίας, παρατείνονται οι συµβατικές προθεσµίες ολοκλήρωσης του Τµήµατος Λεύκτρο – Σπάρτη και
του Τµήµατος Τσακώνα – Καλαµάτα ούτως ώστε το µεν
πρώτο να ολοκληρωθεί µέχρι τέλος Απριλίου του 2016
το δε δεύτερο – και κατ΄ ακολουθία όλο το Έργο - µέχρι
τέλους Αυγούστου του 2016.
V) Με το άρθρο 5.8.3 της Συµφωνίας ο Παραχωρησιούχος αναλαµβάνει να εκπονήσει πριν από την ολοκλήρωση των κατασκευών τις αναγκαίες µελέτες για την υιοθέτηση µέτρων βελτίωσης της αναλογικής χρέωσης των
χρηστών και ολοκλήρωση του εθνικού διαλειτουργικού
συστήµατος διοδίων µε χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 18
µηνών από την έγκριση των ανωτέρω µελετών.
VI) Με το άρθρο 5.10 της Συµφωνίας προστίθεται νέο
άρθρο 26.Α στη Σύµβαση Παραχώρησης µε το οποίο ρυθµίζονται όλες οι λεπτοµέρειες και µηχανισµοί υπολογισµού και καταβολής της Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας. Συγκεκριµένα ορίζονται:
(α) Οι λειτουργικές δαπάνες του Έργου που εξαιρούνται από τον υπολογισµό του «Ελλείµατος Λογαριασµού

Εσόδων» µε βάση το οποίο προσδιορίζεται η ανάγκη καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας. Με τον
τρόπο αυτό το Δηµόσιο απαλλάσσεται από οποιαδήποτε
υποχρέωση να καλύψει µε την Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας δαπάνες που εξαιρούνται από τις δαπάνες λειτουργίας και συντήρησης του Έργου.
β) Το Μέγιστο Ποσό Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας µε οροφή το ποσό των 330 εκ. Ευρώ, ο τρόπος υπολογισµού και καταβολής της και οι διαδικασίες επαλήθευσης των υπολογισµών µε βάσει τα απολογιστικά
στοιχεία εσόδων και δαπανών. Ορίζονται επίσης οι προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες, σε περίπτωση που τα έσοδα του Έργου κινηθούν ανοδικά, παύει ολοσχερώς η
υποχρέωση καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας εκ µέρους του Δηµοσίου.
γ) Το Συνολικό Ονοµαστικό Ανώτατο Όριο Λειτουργικών Δαπανών Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου Αναδιάρθρωσης. Το ποσό αυτό είναι το σύνολο των δαπανών
Λειτουργίας και Συντήρησης του Έργου σε ονοµαστικές
τιµές που επιτρέπεται να δαπανήσει ο Παραχωρησιούχος, µε προσφυγή, αν απαιτείται, στην Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας. Οποιαδήποτε υπέρβαση του ποσού
αυτού δεν θα λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της
Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας και θα βαρύνει αποκλειστικά τον Παραχωρησιούχο. Σηµειώνεται ότι πέραν
του ανωτέρω περιοριστικού προσδιορισµού των δαπανών του Έργου, οι δαπάνες αυτές µειώθηκαν, σε σχέση
µε το αρχικό χρηµατοοικονοµικό µοντέλο της Προσφοράς κατά 10-12% προς όφελος του Έργου και του Δηµοσίου περιορίζοντας την ανάγκη για Πρόσθετη Επιδότηση
Λειτουργίας.
VII) Με το άρθρο 5.11 της Συµφωνίας τροποποιείται
προς όφελος του Δηµοσίου ο υπολογισµός των αποζηµιώσεων προς τον Παραχωρησιούχο λόγω καθυστέρησης της έναρξης της Περιόδου Επιδοτούµενης Λειτουργίας. Σηµειώνεται ότι ο περιορισµός αυτός, σύµφωνα µε
το άρθρο 11.2 της Συµφωνίας, θα ισχύσει και αναδροµικά από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης. Με βάση τους όρους αυτούς επιτεύχθηκε σηµαντική µείωση
των συµβατικών αποζηµιώσεων του Παραχωρησιούχου
µέχρι το τέλος της Περιόδου Τ1 ανερχόµενη σε 106,6
εκ. ευρώ.
VIII) Με τα άρθρα 6 έως 11 της της Συµφωνίας Τροποποίησης συµφωνούνται οι προϋποθέσεις για τη θέση σε
ισχύ των τροποποιήσεων της Σύµβασης Παραχώρησης
και για την επίτευξη της Ηµεροµηνίας Έναρξης Ισχύος
Τροποποίησης, καθώς και λοιπά θέµατα ισχύος της Συµφωνίας Τροποποίησης.
IX) Με τα Άρθρα 12 έως και 14 της Συµφωνίας Τροποποίησης ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την επίλυση
διαφορών και το εφαρµοστέο δίκαιο σε σχέση µε τη Συµφωνία Τροποποίησης.
20. Από το περιεχόµενο της Συµφωνίας Τροποποίησης
προκύπτει ότι:
α) Ο Παραχωρησιούχος αλλά και οι δανειστές, εξακολουθούν να έχουν τον κίνδυνο εσόδων του Έργου δοθέντος ότι η Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας έχει οροφή
και εποµένως αν για οποιοδήποτε λόγο µειωθούν περαιτέρω τα έσοδα, αυτή δεν θα επαρκεί ούτε για την εξυπηρέτηση των δανείων ούτε πολύ περισσότερο για την απόληψη εκ µέρους του Παραχωρησιούχου της απόδοσης
επί των κεφαλαίων που έχει επενδύσει, απόδοση που όπως προαναφέρθηκε ανέρχεται µε τα σηµερινά δεδοµέ-
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να σε 0,55%.
β) Σε περίπτωση που τα έσοδα του Έργου κινηθούν ανοδικά σε σχέση µε τις σηµερινές προβλέψεις, θα απαιτηθεί λιγότερη Πρόσθετη Επιδότηση Λειτουργίας, ενώ
κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις όπως λ.χ. αν τα
έσοδα επανέλθουν στα προ της κρίσεως επίπεδα, η υποχρέωση καταβολής Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας
παύει οριστικά.
γ) Μέσω κατάλληλης τροποποίησης της Σύµβασης Παραχώρησης και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ περιορίζονται κάτω από το µισό οι απαιτήσεις αποζηµίωσης του
Παραχωρησιούχου.
Δ. Απαραίτητοι έλεγχοι – Προϋποθέσεις επίτευξης της
ηµεροµηνίας επανεκκίνησης
21. Πριν την υπογραφή της, η Συµφωνία Τροποποίησης
υποβλήθηκε σε µορφή τελικού σχεδίου στο Ελεγκτικό
Συνέδριο για τη διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου.
Σχετικώς εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 177/2015 Πράξη του Ε΄
Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία κρίνεται ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της Συµφωνίας Τροποποίησης.
22. Περαιτέρω, η Συµφωνία Τροποποίησης γνωστοποιήθηκε πριν την υπογραφή της (α) στη Γενική Διεύθυνση
Εσωτερικής Αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και (β)
στην Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισµού, µέσω της υποβολής έγγραφης Γνωστοποίησης µέτρων κρατικής ενίσχυσης, και εξεδόθη η υπ’ αριθµ. C(2014)7798 final/27-102014 Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί Κρατικής Ενίσχυσης (State aid SA.39224 (2014/N) – Greece) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής µε την οποία κρίθηκε ότι τα γνωστοποιηθέντα µέτρα συνιστούν κρατική ενίσχυση συµβατή µε την κοινή αγορά.
23. Η έναρξη ισχύος των Συµφωνιών Τροποποίησης
και, συνακόλουθα, η τροποποίηση της Αρχικής Σύµβασης Παραχώρησης τελεί υπό τις ακόλουθες κυρίως αιρέσεις: (α) την κύρωση της Συµφωνίας Τροποποίησης από
τη Βουλή των Ελλήνων και τη δηµοσίευση του σχετικού
κυρωτικού νόµου στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και
(β) την παραλαβή από το Δηµόσιο έγγραφης δέσµευσης
από της Δανείστριες τράπεζες σχετικά µε την δυνατότητα εκταµίευσης των απαιτούµενων δανείων.
Επί του Άρθρου 44
1. Με την από 19 Δεκεµβρίου 2013 Συµφωνία, η οποία
εισάγεται προς κύρωση, τροποποιείται η από 28.11.2013
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων» ( Α΄
269). Η Συµφωνία αυτή καταρτίστηκε µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία
«ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» και των µετόχων της
εταιρείας αυτής εταιρειών (1) Ανώνυµης Εταιρείας µε
την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» (ήδη
FERROVIAL S.A.) που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2)

Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας.
Η Συµφωνία αυτή κατέστη αναγκαία για τους ακόλουθους λόγους:
2. Σε εκτέλεση των προβλέψεων του άρθρου 13 της
Συµφωνίας Τροποποίησης και σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο Προσάρτηµα 5 αυτής (Διαδικασία Αναδιάρθρωσης
Συµβάσεων Αντιστάθµισης Κινδύνου Επιτοκίων), προέκυψε ότι για την διατήρηση στο ίδιο επίπεδο των αρχικών προβλέψεων εσόδων του Δηµοσίου από την εκµετάλλευση του Έργου, έσοδα στα οποία απέβλεψε, µεταξύ άλλων, το Δηµόσιο προκειµένου να καταρτίσει την από 28.11.2013 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης, απαιτείται ο περιορισµός της
Ονοµαστικής Απόδοσης Δεσµευτικής Επένδυσης Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου, ήτοι του ανώτατου επιτρεπτού ορίου απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων του Παραχωρησιούχου.
3. Συγκεκριµένα σε εκτέλεση των προβλέψεων του
άρθρου 13 της Συµφωνίας Τροποποίησης, ορίστηκε ως
Ηµεροµηνία Αναπροσαρµογής για το έργο του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65) η 18 Δεκεµβρίου
2013, ταυτόχρονα µε το έργο του Αυτοκινητόδροµου Ιόνιας Οδού. Οι εκπρόσωποι Χρηµατοοικονοµικοί Σύµβουλοι του Ελληνικού Δηµοσίου κατά τη διαδικασία αυτή,
διαπίστωσαν ότι τα αποτελέσµατα του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου, όπως αυτά διαµορφώνονται µε βάση
την προβλεπόµενη από τη Συµφωνία Τροποποίησης νόµιµη διαδικασία, ειδικά σε ό,τι αφορά στα προβλεπόµενα
να περιέλθουν στο Δηµόσιο έσοδα εκµετάλλευσης, υπολείπονται κατά 105 εκ. ευρώ των αντίστοιχων προβλέψεων του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου που προσαρτάται στη Συµφωνία Τροποποίησης, όπως αυτό αναπροσαρµόστηκε σύµφωνα µε τη Διαδικασία Αναδιάρθρωσης
Συµβάσεων Αντιστάθµισης Κινδύνου Επιτοκίων και τούτο διότι κατά το µεσολαβήσαν διάστηµα µεταξύ της υπογραφής της Συµφωνίας Τροποποίησης και της Ηµεροµηνίας Αναπροσαρµογής αµφοτέρων των Έργων, αυξήθηκε
το κόστος εξυπηρέτησης χρέους του Έργου του Αυτοκινητόδροµου Ε65.
4. Εν όψει των ανωτέρω το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως
είχε δικαίωµα από την Συµφωνία Τροποποίησης, δήλωσε
ότι δεν αποδέχεται την εν λόγω µείωση των εσόδων του
και παράλληλα έκανε χρήση της προβλεπόµενης ευχέρειάς του όπως ζητήσει από τον Παραχωρησιούχο περαιτέρω προσαρµογές του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου, ώστε οι αρχικές προβλέψεις εσόδων του Δηµοσίου
να αποκατασταθούν στο επίπεδο του χρόνου υπογραφής της Συµφωνίας Τροποποίησης, όπως αυτό απεικονίζεται στο Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο που προσαρτάται σε αυτήν (Προσάρτηµα 1 Συµφωνίας Τροποποίησης).
Μετά από αλλεπάλληλες αναπροσαρµογές του Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου, προέκυψε ότι η επίτευξη της ικανοποίησης της απαίτησης του Δηµοσίου, απαιτεί µείωση της Ονοµαστικής Απόδοσης Δεσµευτικής Επένδυσης
Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου, από ποσοστό 8,45% σε
ποσοστό 7,49%, την οποία και αποδέχθηκε αυθηµερόν
και εγγράφως ο Παραχωρησιούχος.
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5. Εν όψει των ανωτέρω υπεγράφη η από 19.12.2013
Συµφωνία Τροποποίησης που εισάγεται προς κύρωση
προκειµένου να τροποποιηθούν τα άρθρα 5.1.25 και
5.1.47 της Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης, ούτως ώστε να µειωθεί η ανωτέρω Ονοµαστική Απόδοση Δεσµευτική Επένδυση Χρηµατοοικονοµικού Μοντέλου από 8,45% σε 7,49% και οµοίως η Απόδοση Βάσης από 8,45% σε 7,49%.
6. Η Συµφωνία αυτή είναι επωφελής για το Δηµόσιο
δοθέντος ότι αποκαθιστά την πρόβλεψη εσόδων που αναµένει να λάβει το Δηµόσιο, τα οποία έσοδα (που αποκαθίστανται) αποτιµώνται, σύµφωνα µε το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης, σε 105 εκ. ευρώ.
7. Πριν την υπογραφή της, η εισαγόµενη προς κύρωση
Συµφωνία Τροποποίησης υποβλήθηκε σε µορφή τελικού
σχεδίου στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τη διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου. Σχετικώς εκδόθηκε η υπ’ αριθµ.
453/2013 Πράξη του Ε΄ Κλιµακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, µε την οποία κρίθηκε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 45
Με το παρόν άρθρο ορίζεται η έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και των επιµέρους διατάξεων.

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2015
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63
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, µισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και
διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ A΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 1
Εταιρείες Διαχείρισης Απαιτήσεων από µη Εξυπηρετούµενα Δάνεια (Ε.Δ.Α.Μ.Ε.Δ.) και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούµενα Δάνεια
(Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.)
1. Η διαχείριση των απαιτήσεων των άρθρων 2 και 3
και η µεταβίβαση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια και πιστώσεις ανατίθεται αποκλειστικά:
α) σε ανώνυµες εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα,
στους σκοπούς των οποίων συµπεριλαµβάνεται η διαχείριση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πιστώσεις, καθώς και
(β) σε ανώνυµες εταιρείες που εδρεύουν σε κράτοςµέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και µε την
προϋπόθεση ότι έχουν εγκατασταθεί νόµιµα στην Ελλάδα µέσω υποκαταστήµατος για την, σύµφωνα µε τον
σκοπό τους, διαχείριση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα δάνεια και πιστώσεις.
Οι παραπάνω εταιρίες λαµβάνουν ειδική προς τούτο άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η αίτηση χορήγησης άδειας δυνάµει των διατάξεων
του παρόντος νόµου πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:
α) το καταστατικό της εταιρίας και όλες τις τροποποιήσεις,
β) την ταυτότητα των άµεσων ή/και έµµεσων µετόχων,
την ταυτότητα των προσώπων τα οποία έχουν ειδικές
συµµετοχές και το ποσό της συµµετοχής αυτής ή σε περίπτωση που δεν κατέχονται ειδικές συµµετοχές, την
ταυτότητα των µετόχων µε συµµετοχή δέκα τοις εκατό
(10%) ή περισσότερη έκαστου,
γ) την ταυτότητα των συµβούλων,
δ) ερωτηµατολόγια συµπληρωµένα από τα προβλεπόµενα β) και γ) πρόσωπα για την αξιολόγηση των κριτηρίων ικανότητας και καταλληλότητας, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση που εκδίδεται από την Τράπεζας
της Ελλάδος,
ε) την οργανωτική δοµή της εταιρείας,
στ) το επιχειρηµατικό πλάνο της εταιρείας,
η) εµπεριστατωµένη έκθεση στην οποία καταγράφονται διεξοδικά οι βασικές αρχές και µέθοδοι που θα εφαρµόζονται κατά τη διαχείριση των απαιτήσεων. Ειδική
µνεία θα γίνεται για δανειολήπτες που εντάσσονται σε
κοινωνικά ευπαθείς οµάδες σύµφωνα και µε τις ρυθµίσεις του Κώδικα Δεοντολογίας του άρθρου 1 παρ. 2 του
ν. 4224/2013 (Α΄ 288) και του ν. 3869/2010 (Α΄130), όπως εκάστοτε ισχύουν.
ζ) οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή/και αρχεία
τα οποία η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί σηµαντικά για
την αξιολόγηση της αίτησης.
3. Οι µετοχές των ανώνυµων εταιρειών της παραγρά-

φου 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον δεν είναι εισηγµένες σε χρηµατιστήριο, είναι ονοµαστικές.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί την άδεια της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µέσα σε αποκλειστική
προθεσµία είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη της υποβολής της σχετικής αίτησης ή σε περίπτωση που η αίτηση είναι ελλιπής εντός είκοσι (20) ηµερών
από την υποβολή των επιπρόσθετων πληροφοριών, στοιχείων ή εγγράφων που απαιτούνται. Προηγείται απλή
γνώµη τριµελούς Επιτροπής, της οποίας η σύνθεση, σύσταση και οι λοιπές λεπτοµέρειες για τη λειτουργία της,
καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και Οικονοµικών. Η Τράπεζα της Ελλάδος διαβιβάζει άµεσα τον φάκελο της αίτησης στην Επιτροπή η οποία διαβιβάζει τη
γνώµη της µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τηεποµένη της υποβολής της σχετικής αιτήσεως µε πλήρη
φάκελο. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου, η Τράπεζα της Ελλάδος εκδίδει την
απόφασή της εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου και χωρίς τη γνώµη της Επιτροπής.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος χορηγεί άδεια εφόσον, διαπιστώσει ότι:
α. Η εταιρία είναι σε θέση να συµµορφωθεί πλήρως µε
τις διατάξεις του παρόντος νόµου,
β. οι µέτοχοι και οι σύµβουλοι της εταιρίας έχουν καλή
φήµη, επαρκή γνώση, ικανότητες και εµπειρία να ασκούν
την αρµοδιότητά τους και να πληρούν τα κριτήρια της ικανότητας και της καταλληλότητάς τους, όπως αυτά καθορίζονται από τη σχετική απόφαση της Τράπεζας της
Ελλάδος,
γ. η εταιρία διαθέτει οργανωτική δοµή που της επιτρέπει να παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος νόµου,
δ. το επιχειρηµατικό πλάνο λειτουργιών και στόχων
της εταιρίας στοχεύει στην επίτευξη οικονοµικής ανάκαµψης και ανάπτυξης,
ε. δεν υφίστανται επαγγελµατικές ή συγγενικές σχέσεις µεταξύ των προσώπων της παραγράφου 2 περιπρώσεις β΄και γ΄και οποιωνδήποτε άλλων προσώπων που
κατέχουν υψηλά πολιτικά αξιώµατα ή διοικητικές θέσεις
στην εποπτεύουσα αρχή, ώστε να παρεµποδίζεται η αποτελεσµατική διεξαγωγή εποπτείας.
6. Η Τράπεζα της Ελλάδος αρνείται αιτιολογηµένα τη
χορήγηση της απαιτούµενης άδειας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, αν δεν διαπιστώσει ότι η εταιρία πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στο παρόν
άρθρο και ενηµερώνει προς τούτο την αιτούσα εταιρία.
7. Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί στην επίσηµη ιστοσελίδα της πλήρως ενηµερωµένο κατάλογο µε όλες
τις αδειοδοτηµένες εταιρίες δυνάµει των διατάξεων του
παρόντος νόµου.
8. Σε περίπτωση που φυσικό ή νοµικό πρόσωπο:
α. προτίθεται να αποκτήσει ή να διαθέσει άµεσα ή έµµεσα ειδική συµµετοχή σε εταιρία διαχείρισης ή µεταβίβασης πιστώσεων, ή
β. προτίθεται να αυξήσει ή να µειώσει άµεσα ή έµµεσα
την ειδική συµµετοχή του σε εταιρία του παρόντος κεφαλαίου ώστε η αναλογία των δικαιωµάτων ψήφου ή του
κεφαλαίου που κατέχει, άµεσα ή έµµεσα, να φτάσει ή να
υπερβεί ή να µειωθεί κάτω από το είκοσι (20%), το τριάντα τοις εκατό (30%) ή το πενήντα τοις εκατό (50%) του
µετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, ή ώστε η εταιρία να
καταστεί ή να παύσει να είναι θυγατρική του, οφείλει να
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γνωστοποιεί στην Τράπεζα της Ελλάδος το ύψος της
συµµετοχής που θα προκύψει από τη συµµετοχή αυτή.
Η Τράπεζα της Ελλάδος εντός δύο (2) µηνών από την
ηµεροµηνία της κατά το παραπάνω εδάφιο γνωστοποίησης πρόθεσης εξαγοράς ή της αύξησης της ειδικής συµµετοχής, δύναται να µην επιτρέψει την εν λόγω εξαγορά, εάν υπό το πρίσµα της ανάγκης διασφάλισης της ορθής και συνετούς διοίκησης της εταιρίας κρίνει αιτιολογηµένα ως ακατάλληλα οποιοδήποτε από τα πρόσωπα
του προηγούµενου εδαφίου, ενώ σε περίπτωση που επιτρέψει την εν λόγω αγορά δύναται να ορίσει προθεσµία
για την υλοποίησή της.
9. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος διαπιστώσει ότι η ίδρυση
της εταιρίας ή η εξαγορά συµµετοχής σε αυτήν υποκρύπτει ή αποσκοπεί στη νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατική δραστηριότητα, τότε :
α) αρνείται τη χορήγηση άδειας του παρόντος νόµου,
ή
β) δεν επιτρέπει την απόκτηση ή την αύξηση ειδικής
συµµετοχής κατά την παράγραφο 8, ή
10. Σε περίπτωση κατά την οποία εταιρία του παρόντος νόµου αποφασίσει να τερµατίσει τις δραστηριότητές της, υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αναλυτικό σχέδιο δράσης για τη διαδικασία παύσης δραστηριότητας το οποίο πρέπει να µεριµνά για τη µεταβίβαση των
ανειληµµένων υποχρεώσεών της. Το υποβληθέν σχέδιο
δράσης και ο τερµατισµός δραστηριοτήτων υπόκεινται
στον προληπτικό έλεγχο της Τράπεζας της Ελλάδος.
11. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να αναστείλει δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου τη χορηγηθείσα άδεια σε εταιρίες της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου, σε περίπτωση που:
α. σταθµίζοντας την βαρύτητα των παραβάσεων που
προβλέπονται στην παράγραφο 13 του παρόντος άρθρου, αποφασίσει να µην προχωρήσει σε ανάκληση της
άδειας,
β. διαπιστώσει παράβαση των διατάξεων του παρόντος νόµου ή των Πράξεων της Τράπεζας της Ελλάδος ή
των όρων της σύµβασης µεταβίβασης ή διαχείρισης δανειακών απαιτήσεων.
Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος αναστείλει τη χορηγηθείσα άδεια προβαίνει ταυτόχρονα σε έγγραφες συστάσεις προς την εταιρία θέτοντας εύλογη προθεσµία
για συµµόρφωση, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει του
τρεις (3) µήνες από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της
αναστολής της χορηγηθείσας άδειας.
Εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την Τράπεζα
της Ελλάδος όπως προκύπτει από το παραπάνω εδάφιο,
η εταιρία ενηµερώνει την Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά µε τη συµµόρφωσή της προς τις συστάσεις του
προηγούµενου εδαφίου.
12. Εάν η Τράπεζα της Ελλάδος:
α. διαπιστώσει ότι η εταιρία συµµορφώθηκε µε συστάσεις της παραγράφου 11 του παρόντος άρθρου, ανακαλεί την πράξη περί αναστολής της άδειας και ενηµερώνει γραπτώς την εταιρία,
β. διαπιστώσει ότι η εταιρία δεν συµµορφώθηκε πλήρως µε τις συστάσεις της παραγράφου 11, είτε παρατείνει την περίοδο αναστολής της άδειας και προβαίνει σε
νέες συστάσεις είτε ενεργοποιεί την διαδικασία ανάκλησης της άδειας.
Κατά την περίοδο αναστολής της άδειας, η εταιρία δύναται να συνεχίσει τις λειτουργίες της που αφορούν στη
διαχείριση των υφιστάµενων υποχρεώσεων αλλά δεν ε-

πιτρέπεται να προβαίνει σε σύναψη νέων συµβάσεων
διαχείρισης απαιτήσεων ή µεταβίβασης απαιτήσεων
προς αυτήν.
13. 1. Η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να ανακαλέσει
την, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου, χορηγηθείσα άδεια, εάν η εταιρία:
α. εξασφάλισε την άδεια βάσει ψευδών ή παραπλανητικών στοιχείων ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσης ή υπέβαλε, γνωστοποίησε ή άλλως δηµοσιοποίησε µε οποιονδήποτε
τρόπο ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή ψευδή
ή παραπλανητικά στοιχεία ή έντυπα,
β. δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις λειτουργίας
της,
γ. έχει διαπράξει παραβάσεις του παρόντος νόµου ή
των Πράξεων που εκδόθηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος ή αυτών που εκδίδονται βάσει του παρόντος νόµου ή/και έχει διαπράξει κατ’ εξακολούθηση τέτοιες παραβάσεις,
δ. χρησιµοποιείται ως µέσο για νοµιµοποίηση εσόδων
από εγκληµατικές δραστηριότητες ή χρηµατοδοτεί εγκληµατικές δραστηριότητες.
2. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου, η εταιρία
παύει πάραυτα να προβαίνει σε σύναψη νέων συµβάσεων διαχείρισης απαιτήσεων ή µεταβίβασης σε αυτήν απαιτήσεων προς αυτήν.
3. Σε περίπτωση ανάκλησης χορηγηθείσας άδειας δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου, η εταιρία οφείλει εντός ενός (1) µήνα να υποβάλει στην Τράπεζα
της Ελλάδος για έγκριση σχέδιο δράσης για τον τερµατισµό της δραστηριότητάς της.
4. Εταιρία της οποίας η άδεια έχει ανακληθεί, παραµένει υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος µέχρις
ότου ολοκληρωθεί η υλοποίηση του σχεδίου δράσης
τερµατισµού δραστηριοτήτων που έχει εγκριθεί από την
Τράπεζα της Ελλάδος.
5. Η Τράπεζα της Ελλάδος σε περίπτωση που εταιρία
του παρόντος νόµου, παραβαίνει τις διατάξεις των υποπαραγράφων 2 και 3 της παρούσας παραγράφου, αφού
προηγουµένως καλέσει την εταιρία σε ακρόαση, δύναται
να της επιβάλλει διοικητικό πρόστιµο το οποίο δεν υπερβαίνει τις τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ.
14. Η Τράπεζα της Ελλάδος εποπτεύει τις δραστηριότητες των εταιριών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µε στόχο τη διασφάλιση της χρηµατοπιστωτικής
σταθερότητας στη χώρα.
15. 1. Κάθε εταιρία που εξαγοράζει απαιτήσεις από µη
εξυπηρετούµενα δάνεια ή/και πιστώσεις, οφείλει να διατηρεί ανά πάσα στιγµή ελάχιστο καταβληθέν µετοχικό
κεφάλαιο ύψους εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ.
2. Το µετοχικό κεφάλαιο της παραπάνω εταιρίας επιτρέπεται να µειωθεί κάτω από το προβλεπόµενο στο
προηγούµενο εδάφιο ελάχιστο όριο, εφόσον υπάρχει εγκεκριµένο από την Τράπεζα της Ελλάδος σχέδιο δράσης για τον τερµατισµό της δραστηριότητας αυτής.
16. Αν η Τράπεζα της Ελλάδος, κατά τη διεξαγωγή των
εποπτικών της λειτουργιών, κρίνει αιτιολογηµένα ότι οποιοδήποτε µέλος του διοικητικού οργάνου της εταιρίας
είναι ανίκανο ή/και ακατάλληλο να ενεργεί ως µέλος διοικητικού οργάνου, µε βάση τα κριτήρια που καθορίζονται µε απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 23 του παρόντος άρθρου δύναται να
διατάξει όπως το πρόσωπο αυτό παύσει να ενεργεί ως
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µέλος διοικητικού οργάνου της εν λόγω εταιρίας.
17. 1. Κάθε εταιρία που έχει άδεια λειτουργίας σε ισχύ, βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υποβάλλει στην Τράπεζα της Ελλάδος αντίγραφο του ισολογισµού, του λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως και
οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες η Τράπεζα της Ελλάδος θεωρεί απαραίτητες για τους σκοπούς της άσκησης
του προληπτικού ελέγχου και εποπτείας.
2. Με Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος καθορίζεται ο
τρόπος, η συχνότητα, οι ηµεροµηνίες υποβολής και αναφοράς, καθώς και το είδος της απαιτούµενης πληροφόρησης του παραπάνω εδαφίου.
18. Κάθε εταιρία αδειοδοτηµένη σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος οφείλει, κατόπιν κλήσεως της Τράπεζας της Ελλάδος να επιτρέψει σε εξουσιοδοτηµένους
προς το σκοπό αυτόν υπαλλήλους της Τράπεζας της Ελλάδος να εισέλθουν στα κτίρια της για να διερευνήσουν
τις εργασίες και τις δραστηριότητές της και να θέσει στη
διάθεσή τους οποιαδήποτε βιβλία, έγγραφα ή αρχεία,
ή/και να διαβιβάσει στην Τράπεζα της Ελλάδος οποιεσδήποτε πληροφορίες η τελευταία κρίνει αναγκαίες για
την άσκηση των εποπτικών δραστηριοτήτων αυτής δυνάµει των διατάξεων του παρόντος νόµου, συµπεριλαµβανοµένων πληροφοριών σχετικά µε τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού και ιδίως έγγραφα και αρχεία αναφορικά µε το χαρτοφυλάκιο των µεταβιβασθεισών σε αυτήν
απαιτήσεων.
19. Κάθε εταιρία αποζηµιώνει την Τράπεζα της Ελλάδος για όλα τα έξοδα τα οποία σχετίζονται µε τη διεξαγωγή των εποπτικών της λειτουργιών δια της καταβολής
σε αυτήν ετήσιου τέλους, του οποίου το ύψος, ο χρόνος
και ο τρόπος καταβολής θα προσδιοριστούν µε Πράξη
της Τράπεζας της Ελλάδος.
20. Οι εταιρίες του παρόντος άρθρου δύνανται, αναλογικά εφαρµοζοµένων των διατάξεων του άρθρου 9 παρ.
2α. του ν. 4261/2014 (Α΄107), να λαµβάνουν άδεια από
την Τράπεζα της Ελλάδος, προκειµένου να χορηγούν
νέα δάνεια ή πιστώσεις σε δανειολήπτες, δάνεια ή/και
πιστώσεις των οποίων έχουν εξαγοράσει, µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση των δανείων τους. Οι
Εταιρείες Διαχείρισης δύνανται να χορηγούν νέα δάνεια
µόνο µε την προηγούµενη σύµφωνη γνώµη του κυρίου
των απαιτήσεων.
21. Το επαγγελµατικό απόρρητο του κυρίου των υπό
διαχείριση απαιτήσεων έναντι των δανειοληπτών αίρεται
στις σχέσεις του µε την Εταιρεία Διαχείρισης, στο µέτρο
που οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τις ανάγκες της διαχείρισης.
22. Οι εταιρίες του παρόντος νόµου θεωρούνται προµηθεύτριες κατά την έννοια του ν. 2251/1994 (Α΄191),
διέπονται από την κείµενη νοµοθεσία περί Προστασίας
Καταναλωτή, όπως αυτή κάθε φορά εφαρµόζεται και ισχύει, και λαµβάνουν ειδική µέριµνα για κοινωνικά ευπαθείς οµάδες σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, όπως
ενδεικτικά ο Κώδικας Δεοντολογίας του ν. 4224/2013
(Α΄288).
23. Με Πράξη της Τράπεζας της Ελλάδος εξειδικεύονται τα κριτήρια, οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και
όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για τη χορήγηση της άδειας της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.
24. Οι αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος που εκδίδονται κατ' εφαρµογή του παρόντος άρθρου υπόκεινται

σε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συµβουλίου της Επικρατείας. Εξαιρούνται οι αποφάσεις της υποπαραγράφου 5 της παραγράφου 13 οι οποίες υπόκεινται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου.
Άρθρο 2
Συµβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης
1. Στις εταιρίες του άρθρου 1 του παρόντος νόµου δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) ηµερών. Απαιτήσεις από δάνεια ή/και πιστώσεις που εξυπηρετούνται δύνανται να ανατίθενται προς διαχείριση
µόνο µαζί µε απαιτήσεις κατά των ίδιων οφειλετών οι οποίες υπάγονται στο προηγούµενο εδάφιο.
2. Η σύµβαση ανάθεσης διαχείρισης απαιτήσεων της
παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπόκειται σε συστατικό έγγραφο τύπο και καθορίζει κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα:
α. Τις προς διαχείριση απαιτήσεις και το στάδιο µη εξυπηρέτησης που έχει περιέλθει κάθε µια εξ αυτών.
β. Το περιεχόµενο της διαχείρισης, το οποίο µπορεί να
συνίσταται ιδίως στη νοµική και λογιστική παρακολούθηση, την είσπραξη, τη διενέργεια διαπραγµατεύσεων µε
τους οφειλέτες των προς διαχείριση απαιτήσεων και τη
σύναψη συµβάσεων συµβιβασµού κατά την έννοια των
άρθρων 871-872 ΑΚ ή ρύθµισης και διακανονισµού οφειλών σύµφωνα µε τον Κώδικα Δεοντολογίας που έχει θεσπισθεί µε την υπ’ αριθµ. 116/25.8.2014 απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεµάτων της
Τράπεζας της Ελλάδος κατ’ εφαρµογή του άρθρου 1
παρ. 2 του ν. 4224/2013, όπως εκάστοτε ισχύει, καθώς
και σε κάθε άλλη πράξη διαχείρισης στο πλαίσιο της ισχύουσας νοµοθεσίας. Αντίγραφο της συµβάσεως κοινοποιείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.
γ. Την καταβλητέα αµοιβή διαχείρισης, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να µετακυλύεται στον υπόχρεο
καταβολής της απαίτησης.
3. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης ανάθεσης
διαχείρισης κατά την προηγούµενη παράγραφο δύναται
να εξειδικεύεται περαιτέρω µε απόφαση της Τράπεζας
της Ελλάδος. Με όµοιες αποφάσεις της Τράπεζας της
Ελλάδος µπορεί επίσης να συµπληρώνεται το ελάχιστο
περιεχόµενο της σύµβασης. Οι συµβάσεις ανάθεσης διαχείρισης υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο από την Τράπεζα της Ελλάδος πριν ισχύσουν.
4. Οι εταιρίες διαχείρισης νοµιµοποιούνται, ως µη δικαιούχοι διάδικοι, να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθηµα και
να προβαίνουν σε κάθε άλλη δικαστική ενέργεια για την
είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να
κινούν, παρίστανται ή συµµετέχουν σε προπτωχευτικές
διαδικασίες εξυγίανσης, πτωχευτικές διαδικασίες αφερεγγυότητας, διαδικασίες διευθέτησης οφειλών και ειδικής διαχείρισης των άρθρων 61 επ. του ν. 4307/2014.Εφοσον οι εταιρίες συµµετάσχουν σε οποιαδήποτε δίκη
µε την ιδιότητα του µη δικαιούχου διαδίκου το δεδικασµένο της απόφασης ισχύει υπέρ και κατά του κυρίου
της απαίτησης.
5. Οι εταιρίες διαχείρισης δύνανται για τους σκοπούς
του παρόντος νόµου, να προσλαµβάνουν Εταιρείες Ενηµέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσµες Οφειλές, που
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λειτουργούν σύµφωνα µε το ν. 3758/2009, η αντίστοιχου
σκοπού εταιρίες που λειτουργούν σε κράτος-µέλος της
Ε.Ε. ή κράτος του ΕΟΧ.
Άρθρο 3
Συµβάσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
από συµβάσεις µη εξυπηρετούµενων
δανείων και πιστώσεων
1. Τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από την Τράπεζα της Ελλάδος, τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα υποκαταστήµατα πιστωτικών ιδρυµάτων που εδρεύουν εκτός Ελλάδος και οι εταιρίες ειδικού
σκοπού του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 (Α΄157) και οι Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων του παρόντος νόµου,
δύνανται να πωλούν και µεταβιβάζουν σε πιστωτικά και
χρηµατοδοτικά ιδρύµατα και Εταιρίες Μεταβίβασης Απαιτήσεων του παρόντος νόµου, απαιτήσεις τους από
συµβάσεις χορήγησης κάθε µορφής δανείων και πιστώσεων, τα οποία έχουν καθυστέρηση µεγαλύτερη των ενενήντα (90) ηµερών.
2. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων
της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου υπάγεται σε
συστατικό έγγραφο τύπο και αντικείµενό της µπορεί να
είναι µεµονωµένες απαιτήσεις ή οµάδες απαιτήσεων κατά οποιουδήποτε δανειολήπτη, µη εφαρµοζοµένου στην
περίπτωση αυτή του άρθρου 479 ΑΚ. Σε περίπτωση πώλησης οµάδας απαιτήσεων κατά του ίδιου του δανειολήπτη, δύνανται να περιληφθούν σε αυτήν και απαιτήσεις
από συµβάσεις χορήγησης κάθε µορφής δανείων και πιστώσεων που εξυπηρετούνται κανονικά µε την προϋπόθεση ότι στην οµάδα αυτή περιλαµβάνονται απαιτήσεις
από συµβάσεις χορήγησης δανείων και πιστώσεων που
δεν εξυπηρετούνται. Άλλα δικαιώµατα, ακόµα αν δεν αποτελούν παρεπόµενα δικαιώµατα κατά την έννοια του
άρθρου 458 ΑΚ, εφόσον συνδέονται µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις, µπορούν να µεταβιβάζονται µαζί µε
αυτές. Η πώληση των µεταβιβαζόµενων απαιτήσεων διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 513 επ. ΑΚ, η δε µεταβίβαση από τις διατάξεις των άρθρων 455 επ. ΑΚ, εφόσον οι διατάξεις αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.
3. Αναγκαία προϋπόθεση για να προσφερθούν προς
πώληση απαιτήσεις της παραγράφου 1 είναι να έχει προσκληθεί µε εξώδικη πρόσκληση ο δανειολήπτης και ο εγγυητής εντός δώδεκα (12) µηνών προ της προσφοράς να
ρυθµίσει ή διακανονίσει τις οφειλές του. Εξαιρούνται απαιτήσεις επίδικες ή επιδικασθείσες και απαιτήσεις κατά
οφειλετών µη συνεργάσιµων κατά την έννοια του άρθρου 1 παρ. 2 του ν. 4224/2013 όπως αυτοί ισχύουν.
4. Η σύµβαση πώλησης και µεταβίβασης της παραγράφου 1 καταχωρίζεται σε περίληψη που περιέχει τα ουσιώδη στοιχεία αυτής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του
ν. 2844/2000 (Α΄ 220), και τυχόν συµφωνίες µεταξύ µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος ή εταιρίας ειδικού
σκοπού του άρθρου 10 του ν. 3156/2003 και δανειοληπτών περί ανεκχώρητου των µεταξύ τους απαιτήσεων
δεν αντιτάσσονται στον εκδοχέα. Από την καταχώριση
της σχετικής σύµβασης επέρχεται η µεταβίβαση των πωλούµενων απαιτήσεων του µεταβιβάζοντος πιστωτικού ιδρύµατος. Ο εκχωρητής θεωρείται αντίκλητος του εκδοχέα για οποιαδήποτε κοινοποίηση σχετίζεται µε τη µεταβιβασθείσα απαίτηση.
5. Απαραίτητη είναι η καταχώριση της σύµβασης αυ-

τής στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του ν. 2844/2000
σύµφωνα µε τη διάταξη της παραγράφου 8 του άρθρου
αυτού. Αναγγελία της καταχώρισης γίνεται προς τους οφειλέτες και τους εγγυητές, έστω και µε κάθε πρόσφορο
µέσο. Πριν από την καταχώριση δεν αποκτώνται έναντι
τρίτων δικαιώµατα που απορρέουν από τη µεταβίβαση απαιτήσεων της παραγράφου 1. Καταβολή προς το πιστωτικό ίδρυµα ή την εταιρία ειδικού σκοπού του άρθρου 10
του ν. 3156/2003 (Α΄157) πριν από την αναγγελία ελευθερώνει τον δανειολήπτη έναντι του µεταβιβάζοντος και
των ελκόντων δικαιώµατα από την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος νόµου.
6. Καταπιστευτική µεταβίβαση των απαιτήσεων του πιστωτικού ιδρύµατος ή της εταιρίας ειδικού σκοπού του
άρθρου 10 του ν. 3156/2003 δεν επιτρέπεται και οποιοσδήποτε καταπιστευτικός όρος δεν ισχύει. Επιτρέπεται η
αναπροσαρµογή ή πίστωση του τιµήµατος της πώλησης
και η υπαναχώρηση από τη σύµβαση πώλησης κατά τους
όρους της σχετικής συµβάσεως και τις διατάξεις των άρθρων 513 επ. ΑΚ.
7. Αν η µεταβιβαζόµενη απαίτηση του πιστωτικού ιδρύµατος ή της εταιρείας ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 ασφαλίζεται µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης ή ενέχυρο ή άλλο παρεπόµενο δικαίωµα ή προνόµιο, το οποίο έχει υποβληθεί σε δηµοσιότητα µε καταχώριση σε δηµόσιο βιβλίο ή αρχείο, για τη σηµείωση της
µεταβολής του δικαιούχου είναι απαραίτητη η καταχώριση της βεβαίωσης στο δηµόσιο βιβλίο του άρθρου 3 του
ν. 2844/2000 και σχετική µνεία σε περίληψη του εµπράγµατου βάρους, του παρεπόµενου δικαιώµατος ή του προνοµίου. Από την καταχώριση για κάθε ενέχυρο σε σχέση
µε τις µεταβιβαζόµενες απαιτήσεις του πιστωτικού ιδρύµατος ή της εταιρείας ειδικού σκοπού του άρθρου 10 του
ν. 3156/2003 επέρχονται τα αποτελέσµατα των άρθρων
39 και 44 του ν.δ. 17.7/13.8.1923.
8. Στις περιπτώσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων του παρόντος νόµου, καθώς και σε περιπτώσεις ανάθεσης διαχείρισης, δεν χειροτερεύει η ουσιαστική και
δικονοµική θέση του οφειλέτη και του εγγυητή.
9. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές
συµβάσεις και πιστώσεις, τις δανειακές συµβάσεις µε υποθήκη ή προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και
τα δάνεια και τις πιστώσεις προς σε µικρές και µεσαίες
επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση
2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 6ης Μαΐου
2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα L124/20.5.2003), καθώς και τα
δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι την
15η Φεβρουαρίου 2016. Το εφαρµοστικό πλαίσιο της µεταβίβασης των παραπάνω κατηγοριών απαιτήσεων θα
καθοριστεί νοµοθετικά καταλλήλως.
Άρθρο 4
1. Η µη καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») του άρθρου 11
του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) των προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης και των συµβάσεων δεν επηρεάζει την ισχύ των πράξεων αυτών. Η
παρούσα διάταξη ισχύει από 8.8.2015.
2. Η µη καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης, των απαιτούµενων από το νόµο
πράξεων και στοιχείων δηµοσίων συµβάσεων, που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα και ενέργειες τε-
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χνικής βοήθειας / υποστήριξης της εφαρµογής των προγραµµατικών περιόδων 2007-2013 και 2014-2020, δεν επηρεάζει τη νοµιµότητα, την κανονικότητα και την επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών. Τα ανωτέρω στοιχεία
θα πρέπει να καταχωρηθούν από το αρµόδιο όργανο µέχρι και τις 31.1.2016. Σε διαφορετική περίπτωση θα εφαρµόζονται οι ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσιονοµικών διορθώσεων και ανακτήσεων.
Άρθρο 5
1.Η παρ. 1 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η παρ. 1 του άρθρου 201 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος Μέρους Β΄ αρχίζει από την 29η Φεβρουαρίου 2016, εκτός αν ορίζεται
άλλως στις επιµέρους διατάξεις αυτού.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 τροποποιείται ως ακολούθως:
8. Η δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 152 του παρόντος νόµου, αντικαθιστά
την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων
Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως. Η δηµοσίευση των προκηρύξεων στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως εξακολουθεί να ισχύει έως την έναρξη ισχύος του άρθρου 152 και καταλαµβάνει και τις προκηρύξεις που θα έχουν αποσταλεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης µέχρι την προηγούµενη της
έναρξης ισχύος του άρθρου 152.»
3.Η παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι παράγραφοι 1-11 του άρθρου 2 του
ν. 2286/1995 καταργούνται από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Κατ΄ εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν
µόνο για το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους
2014 και προγενέστερων αυτού.»
Άρθρο 6
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014 (Α΄ 265)
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 5 του άρθρου 13, µετά
τις λέξεις «π.δ. 98/1996» τίθεται κόµµα και προστίθεται η
φράση «την οποία δύνανται να εφαρµόζουν αναλογικά
και οι Περιφέρειες».
2. Η παρ. 2 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Σε κάθε Υπουργείο δύναται να συνιστάται Ειδική
Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ»,
στην οποία προστίθεται η ονοµασία κάθε Υπουργείου.
Σε κάθε Υπουργείο στο οποίο, βάσει του π.δ. 73/2015
(Α΄ 116), προβλέπεται θέση Αναπληρωτή Υπουργού, δύναται επίσης να συνιστάται Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ» στην οποία προστίθεται η
ονοµασία του Υπουργείου και του Τοµέα αρµοδιότητας
του Αναπληρωτή Υπουργού.
Οι ως άνω Επιτελικές Δοµές δεν εντάσσονται στον οργανισµό του οικείου Υπουργείου. Με την απόφαση της
παρ. 3 του άρθρου 58 του παρόντος νόµου υπάγονται
στον καθ΄ ύλην αρµόδιο Υπουργό, Αναπληρωτή Υπουργό, Γενικό ή Αναπληρωτή Γενικό ή Ειδικό Γραµµατέα κα-

τά περίπτωση.»
3. Το άρθρο 18 τροποποιείται ως ακολούθως:
«α) Η παράγραφος 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής Εκπαιδευτικών
Δράσεων, η οποία συστάθηκε µε την κ.υ.α.
10756/9.10.2002 (Β΄1343) όπως ισχύει, µετονοµάζεται
σε «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Τοµέα Παιδείας».»
β) Η παράγραφος 12 αναριθµείται ως 13 και προστίθεται νέα παράγραφος 12 ως εξής:
«12. Στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων συνιστάται νέα Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία
«Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, Τοµέα Υποδοµών και Μεταφορών».»
4. Στο τέλος του άρθρου 53 προστίθεται νέα παράγραφος 6 ως εξής:
«Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων
στους Τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτοµίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), η οποία συστάθηκε µε
την κ.υ.α. 15137/30.7.2008 (Β΄ 1540), όπως ισχύει, δύναται, µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας, Ανάπτυξης
και Τουρισµού ή του οικείου Περιφερειάρχη, να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους τοµεακού ή περιφερειακού
ΕΠ αντιστοίχως, ή συγκεκριµένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ για δράσεις κρατικών ενισχύσεων στους τοµείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής
Ανάπτυξης και Καινοτοµίας για την ΠΠ 2014-2020, επιπροσθέτως των αρµοδιοτήτων που προβλέπονται στην
κοινή υπουργική απόφαση σύστασης και στις τυχόν αποφάσεις εκχώρησης αρµοδιοτήτων Ενδιάµεσου Φορέα
Διαχείρισης για την ΠΠ 2007-2013.»
5. Στο τέλος του άρθρου 59 προστίθενται παράγραφοι
19 και 20 ως εξής:
«19. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη
αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο
πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2007-2013 που εκδόθηκαν, από τις 23.12.2014 και µέχρι τις 30.1.2015, από το προ της
ισχύος του ν. 4314/2014 κατά περίπτωση όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ
2007-2013, είναι νόµιµες.»
«20. Για τις Ειδικές Υπηρεσίες που συστήνονται ή συγχωνεύονται ή αναδιαρθρώνονται σύµφωνα µε τον παρόντα νόµο και µέχρι την έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του άρθρου 39, οι αποφάσεις του άρθρου 58
παράγραφοι 1 και 3 δύνανται να περιλαµβάνουν διατάξεις για τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα
των Προϊσταµένων των Υπηρεσιών και των Μονάδων
τους και των στελεχών, εφόσον δεν υπάρχει σχετική
πρόβλεψη στο Σύστηµα Διαχείρισης και Ελέγχου. Οι διατάξεις περί προσόντων προϊσταµένων Ειδικών Υπηρεσιών και Μονάδων που περιλαµβάνονται στις ανωτέρω
αποφάσεις ισχύουν έως την έκδοση της απόφασης της
παραγράφου 2 του άρθρου 39.»
6. Η παρ. 3 του άρθρου 70 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του ΠΑΑ
και του ΕΠ Αλιείας και Θάλασσας ορίζονται οι ΕΥΔ ΠΑΑ
και ΕΥΔ ΕΠΑλΘ, αντίστοιχα, δια των αρµοδίων µονάδων
τους, καθώς και η ΜΟΔ Α.Ε.. Με απόφαση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων δύναται να ορίζονται και άλλοι δικαιούχοι τεχνικής βοήθειας των ανωτέρω προγραµµάτων.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

µενων προς αυτά κατά την παρ. 3 του άρθρου 63 του
ν. 3801/2009 (Α΄163) των λοιπών εκκλησιών, δογµάτων
και κατά το άρθρο 13 του Συντάγµατος γνωστών θρησκειών, που επιβαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό,
Μισθολογικές ρυθµίσεις των υπαλλήλων του Δηµοσίιζ) οι µετακλητοί υπάλληλοι, οι ειδικοί σύµβουλοι και
ου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
συνεργάτες, καθώς και οι επιστηµονικοί συνεργάτες της
πρώτου και δεύτερου βαθµού, των Νοµικών Προσώπων
Γενικής Γραµµατείας του Πρωθυπουργού, της Γενικής
Δηµοσίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καΓραµµατείας της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραµµατείας
θώς και των Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
Συντονισµού, των Πολιτικών Γραφείων των µελών της
3429/2005 (Α΄ 314) και άλλες µισθολογικές διατάξεις.
Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων των Υπουργείων,
Άρθρο 7
των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, των αιρετών οργάΠεδίο εφαρµογής
νων των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού, καθώς και
των Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων
1. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται οι µόνιµοι
ή Διευθυνόντων Συµβούλων των νοµικών προσώπων
και δόκιµοι πολιτικοί δηµόσιοι υπάλληλοι, καθώς και οι υπου υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος,
πάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
ιη) τα µέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προκαι ορισµένου χρόνου:
σωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., µέχρι την έκδοση του προα) των φορέων της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρεδρικού διατάγµατος που προβλέπεται στις διατάξεις
θρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) και
β) των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της
ιθ) οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση πάπερίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του
γιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στους φορείς που
ν. 4270/2014 (Α΄ 143),
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.
γ) των Οργανισµών Κοινωνικής Ασφάλισης (Ο.Κ.Α.),
2. Δεν υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος:
δ) των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)
α) το ναυτικό προσωπικό του Ελληνικού Κέντρου Θαπρώτου και δεύτερου βαθµού,
λασσίων Ερευνών (ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.), µε την επιφύλαξη των
ε) των Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), διατάξεων του άρθρου 28,
στ) των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου
β) το καλλιτεχνικό προσωπικό των Ν.Π.Ι.Δ. µε την επι(Ν.Π.Ι.Δ.) που ανήκουν στο κράτος, ή σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
φύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28,
Ο.Τ.Α.- κατά την έννοια της επίτευξης κρατικού ή δηµόγ) οι κατηγορίες υπαλλήλων ή λειτουργών που ορίζοσιου ή αυτοδιοικητικού σκοπού, εποπτείας, διορισµού
νται στις διατάξεις του Μέρους Β΄ του ν. 3205/2003
και ελέγχου της πλειοψηφίας της Διοίκησής τους- ή επι(Α΄ 297), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, καθώς και
χορηγούνται τακτικά, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάοι εν γένει αµειβόµενοι µε ειδικά µισθολόγια, µε την επιξεις, από κρατικούς πόρους κατά πενήντα τοις εκατό
φύλαξη των διατάξεων των άρθρων 15 και 28,
(50%) τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισµού τους,
δ) οι Δηµόσιες Επιχειρήσεις, Οργανισµοί και Ανώνυσυµπεριλαµβανοµένων των Κέντρων Πρόληψης των Εµες Εταιρείες (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται, κατά την ηµεξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας,
ροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, στο πεδίο εφαρζ) των Δηµοσίων Επιχειρήσεων, Οργανισµών και Ανώµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Β΄ του
νυµων Εταιρειών (Δ.Ε.Κ.Ο.), που υπάγονται στο πεδίο εν. 3429/2005 (Α΄ 314), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύφαρµογής των διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του
ει, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.
ν.3429/2005 (Α΄314),
η) οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθΆρθρο 8
µιας εκπαίδευσης,
Αποσύνδεση µισθού - βαθµού
θ) οι υπάλληλοι της Γραµµατείας των Δικαστηρίων και
Εισαγγελιών, των Έµµισθων Υποθηκοφυλακείων και
1. Το προσωπικό της παραγράφου 1 του προηγούµεΚτηµατολογικών Γραφείων της χώρας,
νου άρθρου εξελίσσεται, ανεξάρτητα από το βαθµό που
ι) οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου και οι µόνιµοι αγροτικάθε φορά κατέχει, σε µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.), όκοί ιατροί,
πως αυτά ορίζονται στο επόµενο άρθρο.
ια) οι υπάλληλοι της Βουλής, σύµφωνα µε τα ειδικότε2. Οι υπάλληλοι που ανήκουν στην ίδια κατηγορία και
ρα οριζόµενα στον Κανονισµό της,
έχουν το ίδιο µισθολογικό κλιµάκιο δικαιούνται το βασιιβ) οι υπάλληλοι και το ειδικό επιστηµονικό προσωπικό
κό µισθό που αντιστοιχεί σε αυτό, ανεξάρτητα από τον
των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), της Επικλάδο στον οποίο ανήκει η θέση τους.
τροπής Κεφαλαιαγοράς, της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων,
Άρθρο 9
ιγ) οι υπάλληλοι των Τοπικών Ενώσεων Δήµων και ΚοιΜισθολογικά κλιµάκια και κατάταξη των υπαλλήλων
νοτήτων (Τ.Ε.Δ.Κ.), της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) και της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος
1. Τα µισθολογικά κλιµάκια (Μ.Κ.) των υπαλλήλων των
(ΕΝ.Π.Ε),
κατηγοριών :
ιδ) οι υπάλληλοι των Γενικών και Τοπικών Οργανισµών
- Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) µε πτυχίο ή δίΕγγείων Βελτιώσεων,
πλωµα Πανεπιστηµίου ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών αλιε) οι υπάλληλοι της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών
λοδαπής,
(Ε.Υ.Π.),
-Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) µε πτυχίο ή δίπλωιστ) το προσωπικό των νοµικών προσώπων της Ανατοµα Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
λικής Ορθοδόξου Εκκλησίας του Χριστού, των εξοµοιού(Α.Τ.Ε.Ι.) της ηµεδαπής ή ισότιµο Σχολών ηµεδαπής ή
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αλλοδαπής,
- Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) και
- Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
ορίζονται ως εξής:
Σε δεκαεννέα (19) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. και σε δεκατρία (13) για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.. Οι υπάλληλοι των
κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε. εξελίσσονται σε αυτά µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 19, ενώ των
κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε. µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 1 και καταληκτικό το Μ.Κ. 13.
2. Υπάλληλοι των κατηγοριών Τ.Ε. ή Π.Ε. χωρίς πτυχίο
ή δίπλωµα Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος (Α.Τ.Ε.Ι.) ή Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος
(Α.Ε.Ι.) αντίστοιχα, ή ισότιµο µε αυτά, εξελίσσονται στα
Μ.Κ. της Δ.Ε. κατηγορίας µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 2 αυτής.
3. α. Κάτοχοι µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί
µετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης,
προωθούνται κατά δύο (2) Μ.Κ. στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώµατος κατά έξι
(6) Μ.Κ..
β. Η κατάταξη στα Μ.Κ. της προηγούµενης περίπτωσης πραγµατοποιείται µόνο όταν το περιεχόµενο των
µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές µε το αντικείµενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή
την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισµό
της Υπηρεσίας. Για τη συνδροµή ή όχι της προϋπόθεσης
αυτής αποφαίνεται το αρµόδιο, για την αναγνώριση των
τίτλων αυτών, όργανο. Επί της απόφασης αυτής δύναται
να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται µε απόφαση του
Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η
νέα κατάταξη και τα οικονοµικά αποτελέσµατα αυτής ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
γ. Οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης εξελίσσονται στα Μ.Κ. της κατηγορίας που ανήκουν µε εισαγωγικό το Μ.Κ. 6. Στην περίπτωση αυτών που αποφοίτησαν µε άριστα αναγνωρίζεται ένα (1) επιπλέον έτος για τη µισθολογική τους εξέλιξη.
δ. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός των τίτλων
των περιπτώσεων α΄ και γ΄, οι υπάλληλοι εξελίσσονται
στα Μ.Κ. που προβλέπονται για τον ανώτερο τίτλο σπουδών.
4. Οι προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, καθώς και οι Συντονιστές των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας τους, κατατάσσονται στο καταληκτικό
Μ.Κ. της κατηγορίας τους, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,2.
Το ανωτέρω ποσό στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
5. α. Οι Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του αντίστοιχου βασικού µισθού µε το
συντελεστή 1,5.
β. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς και οι Ειδικοί
Γραµµατείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας, πολλαπλασιαζόµενου του
αντίστοιχου βασικού µισθού µε το συντελεστή 1,3.

γ. Οι υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου
και 2ου βαθµού λαµβάνουν το εβδοµήντα τοις εκατό
(70%) και εξήντα πέντε τοις εκατό (65%) αντίστοιχα του
βασικού µισθού του Ειδικού Γραµµατέα.
Τα ανωτέρω ποσά στρογγυλοποιούνται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ.
6. α. Οι Διευθυντές των πολιτικών γραφείων των µελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών κατατάσσονται στο καταληκτικό Μ.Κ. της Π.Ε. κατηγορίας.
β. Οι ειδικοί σύµβουλοι των Γενικών Γραµµατειών του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, των λοιπών µελών της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων, καθώς και των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής :
οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 17 της
κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο
Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους. Οι
λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους.
γ. Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραµµατειών του
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών µελών
της Κυβέρνησης, των Υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραµµατέων Υπουργείων,
καθώς και των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:
Οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15
της κατηγορίας τους, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής
Δηµόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο
Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι µεταπτυχιακού
τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους. Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο
Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους. Οι λοιποί κατατάσσονται
στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν.
δ. Οι λοιποί µετακλητοί κατατάσσονται σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις παραγράφους 1 και 3.
7. Οι µηνιαίες αποδοχές των προϊσταµένων των ειδικών γραφείων της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού,
της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης και της Γενικής Γραµµατείας Συντονισµού, είναι ίσες µε αυτές των
υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων 1ου βαθµού.
8. Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστηµονικοί συνεργάτες των Περιφερειών της χώρας κατατάσσονται ως εξής:
Οι ειδικοί σύµβουλοι στο Μ.Κ.10 της Π.Ε. κατηγορίας.
Οι ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 9 της Π.Ε. κατηγορίας
και οι επιστηµονικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 11 της Π.Ε.
κατηγορίας.
9. Οι ειδικοί σύµβουλοι, ειδικοί συνεργάτες και επιστηµονικοί συνεργάτες των Δήµων και των Συνδέσµων
Δήµων κατατάσσονται ως εξής:
α. για Δήµους µέχρι 20.000 κατοίκους.
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 1 της Π.Ε. κατηγορίας.
β. για Δήµους µέχρι από 20.000 έως 100.000 κατοίκους.
i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 2 της Π.Ε. κατηγορίας.
γ. για Δήµους µέχρι από 100.000 κατοίκους και άνω.
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i. Ειδικοί Σύµβουλοι στο Μ.Κ. 7 της Π.Ε. κατηγορίας.
ii. Επιστηµονικοί Συνεργάτες στο Μ.Κ. 5 της Π.Ε. κατηγορίας.
iii. Ειδικοί συνεργάτες στο Μ.Κ. 4 της Π.Ε. κατηγορίας.
10. Οι δικηγόροι που παρέχουν υπηρεσίες µε σχέση
πάγιας και περιοδικής έµµισθης εντολής στους φορείς
που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, κατατάσσονται ως εξής:
α. Οι δικηγόροι στο Πρωτοδικείο στο Μ.Κ. 3 της Π.Ε.
κατηγορίας,
β. οι δικηγόροι στο Εφετείο στο Μ.Κ. 10 της Π.Ε. κατηγορίας και
γ. οι δικηγόροι στον Άρειο Πάγο στο Μ.Κ. 15 της Π.Ε.
κατηγορίας.
Για τους ανωτέρω δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις
του άρθρου 11.
Άρθρο 10
Μισθολογικά κλιµάκια εισόδου στην Υπηρεσία
1. Ο διοριζόµενος υπάλληλος εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το εισαγωγικό µισθολογικό κλιµάκιο της κατηγορίας στην οποία ανήκει ή στο µισθολογικό κλιµάκιο, που
προβλέπεται από τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου.
2. Όπου από ισχύουσες ειδικές διατάξεις προβλέπεται
η πλήρωση της θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας
µε απευθείας διορισµό, απόσπαση, τοποθέτηση ή διάθεση, ο διοριζόµενος στη θέση αυτή εισέρχεται στην Υπηρεσία µε το µισθολογικό κλιµάκιο της οικείας κατηγορίας
και κλάδου, το οποίο αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας της
θέσης που καταλαµβάνει, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.
Άρθρο 11
Χρόνος και τρόπος µισθολογικής εξέλιξης
1. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων όλων
των κατηγοριών, από κατώτερο σε ανώτερο µισθολογικό
κλιµάκιο, απαιτείται υπηρεσία ως εξής:
α. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Υ.Ε. και Δ.Ε.
υπηρεσία τριών (3) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο.
β. Για τους υπαλλήλους των κατηγοριών Τ.Ε. και Π.Ε.
υπηρεσία δύο (2) ετών σε κάθε µισθολογικό κλιµάκιο.
2. Για τη µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων από το
κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο στο αµέσως ανώτερο, απαιτείται να έχει συµπληρωθεί ο καθορισµένος χρόνος
υπηρεσίας στο κατώτερο µισθολογικό κλιµάκιο.
3. Η κατά την προηγούµενη παράγραφο εξέλιξη του υπαλλήλου γίνεται µε πράξη του αρµόδιου για το διορισµό οργάνου, που δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως.
4.α. Ως προϋπηρεσία, που αναγνωρίζεται για την εξέλιξη των υπαλλήλων, που υπάγονται στις διατάξεις του
παρόντος, στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 του
παρόντος, λαµβάνεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε
φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σχέση εξαρτηµένης
εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµένου χρόνου.
β. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών, είναι να µην έχουν ήδη χρησιµοποιηθεί για τη χορήγηση καµίας άλλης οικονοµικής πα-

ροχής ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώµατος.
Η αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών πραγµατοποιείται µε απόφαση του υπηρεσιακού συµβουλίου ή άλλου αρµοδίου οργάνου και τα οικονοµικά αποτελέσµατα
ισχύουν από την ηµεροµηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.
Άρθρο 12
Προωθηµένη µισθολογική εξέλιξη
1. Υπάλληλοι όλων των κατηγοριών, οι οποίοι, σύµφωνα µε τις σχετικές περί αξιολόγησης των υπαλλήλων
διατάξεις, βαθµολογούνται µε άριστα κατά µέσο όρο σε
τρεις (3) συνεχόµενες ετήσιες αξιολογήσεις, δύνανται
να εξελίσσονται ταχύτερα στη µισθολογική κλίµακα της
κατηγορίας τους, λαµβάνοντας ένα (1) επιπλέον µισθολογικό κλιµάκιο.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών καθορίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις της προωθηµένης
µισθολογικής εξέλιξης, η οποία χορηγείται σε τακτά
χρονικά διαστήµατα τα οποία απέχουν µεταξύ τους τουλάχιστον τρία (3) έτη. Με την ίδια ή όµοια απόφαση καθορίζεται το ποσοστό επί του αριθµού των υπαλλήλων,
το οποίο θα κυµαίνεται µεταξύ του 5% και 15% του συνολικού αριθµού των υπαλλήλων που υπάγονται στις
διατάξεις του παρόντος νόµου, λαµβανοµένης υπόψη
της εκάστοτε δηµοσιονοµικής συγκυρίας.
3. Στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος κατά τη διαδικασία αξιολόγησης, βαθµολογείται ως ανεπαρκής ή ακατάλληλος για την υπηρεσία, διερευνάται η δυνατότητα
εφοδιασµού του µε επιπλέον κίνητρα διαρκούς επιµόρφωσης ή άλλων δράσεων.
4. Οι διατάξεις του παρόντος ισχύουν για όλους τους
φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόµου και εφαρµόζουν τις σχετικές περί αξιολόγησης των
δηµοσίων υπαλλήλων διατάξεις. Εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος προβλέπεται και στους φορείς µε ανάλογες διατάξεις περί αξιολόγησης του προσωπικού
τους.
5. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού θα εφαρµοστούν από 1.1.2018. Κατά την πρώτη εφαρµογή τους θα ληφθούν υπόψη οι ετήσιες αξιολογήσεις των δύο (2) προηγούµενων ετών, µε την προϋπόθεση της πλήρους εφαρµογής των προβλεπόµενων περί της αξιολόγησης σχετικών διατάξεων.
Άρθρο 13
Ορισµός αποδοχών
Οι µηνιαίες τακτικές αποδοχές του υπαλλήλου αποτελούνται από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα και τις παροχές των άρθρων 15, 16, 17, 18 και 19 σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις χορήγησής τους, καθώς και την προσωπική διαφορά του άρθρου 27.
Άρθρο 14
Βασικός µισθός
1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Μ.Κ. 1 της Υ.Ε. κατηγορίας ορίζεται σε επτακόσια ογδόντα (780) ευρώ.
Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. της κατηγορίας αυτής διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως
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προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από τον
πολλαπλασιασµό των 780 ευρώ µε το συντελεστή
0,0551.
Το προστιθέµενο ποσό στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο ευρώ.
2. Οι βασικοί µισθοί των Μ.Κ. 1 των κατηγοριών Δ.Ε.,
Τ.Ε. και Π.Ε. προσδιορίζονται µε βάση το ποσό των 780
ευρώ, πολλαπλασιαζόµενο µε τους παρακάτω συντελεστές, στρογγυλοποιούµενοι στην πλησιέστερη µονάδα
ευρώ:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Δ.Ε.

1,10

Τ.Ε.

1,33

Π.Ε.

1,40

Ο µηνιαίος βασικός µισθός των λοιπών Μ.Κ. των ως άνω κατηγοριών διαµορφώνεται µε πρόσθεση στο αµέσως προηγούµενο Μ.Κ. του ποσού που προκύπτει από
τον πολλαπλασιασµό του ποσού των 780 ευρώ µε τους
ως άνω συντελεστές και στη συνέχεια µε το συντελεστή
0,0699 για τη Δ.Ε. κατηγορία, 0,0530 για τη Τ.Ε. κατηγορία και 0,0540 για την Π.Ε. κατηγορία.
Άρθρο 15
Οικογενειακή παροχή
1. Για την ενίσχυση της οικογένειας των υπαλλήλων,
που εµπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος νόµου, χορηγείται µηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα µε την
οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο µε τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωµατικά ή
πνευµατικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλµατος µε
ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ για ένα
(1) τέκνο, σε εβδοµήντα (70) ευρώ συνολικά για δύο (2)
τέκνα, σε εκατόν είκοσι (120) ευρώ συνολικά για τρία (3)
τέκνα, σε εκατόν εβδοµήντα (170) ευρώ συνολικά για
τέσσερα (4)τέκνα και προσαυξάνεται κατά εβδοµήντα
(70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Η κατά τα ανωτέρω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόµενα από γάµο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαµα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της
ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση
Εκπαίδευση.
2. Ειδικά, για τέκνα που φοιτούν στην ανώτερη ή ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), η παροχή δίδεται µόνο κατά τη
διάρκεια του ελάχιστου αριθµού των αναγκαίων για την
απονοµή των τίτλων σπουδών εξαµήνων, που προβλέπεται από τον οργανισµό κάθε Σχολής και σε καµιά περίπτωση πέρα από τη συµπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.
3. Για τη διακοπή της παροχής, λόγω συµπλήρωσης
των ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίων, ως ηµέρα γέννησης των παιδιών θεωρείται η 31η Δεκεµβρίου του έτους

γέννησής τους και, προκειµένου περί φοιτητών ή σπουδαστών, η λήξη του ακαδηµαϊκού ή σπουδαστικού έτους.
4. Η παροχή του παρόντος άρθρου δεν καταβάλλεται
στους Γενικούς Γραµµατείς Υπουργείων.
Άρθρο 16
Επίδοµα θέσης ευθύνης
1. Στους προϊσταµένους οργανικών µονάδων καταβάλλεται, για όσο χρόνο ασκούν τα καθήκοντά τους, µηνιαίο επίδοµα θέσης ευθύνης οριζόµενο, κατά βαθµίδα
θέσης, ως εξής:
α) Προϊστάµενοι Διοίκησης:
αα) Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείου, χίλια τετρακόσια
(1.400) ευρώ.
αβ) Αναπληρωτές Γενικοί Γραµµατείς Υπουργείου και
Ειδικοί Γραµµατείς Υπουργείου, χίλια εκατόν πενήντα
(1.150) ευρώ.
αγ) Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου
και 2ου βαθµού, εξακόσια (600) και πεντακόσια πενήντα
(550) ευρώ αντίστοιχα.
αδ) Προϊστάµενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, χίλια (1.000) ευρώ.
αε) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων και Προϊστάµενοι των
πολιτικών γραφείων των µελών της κυβέρνησης και των
υφυπουργών, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
αστ) Προϊστάµενοι Υποδιευθύνσεων, τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.
αζ) Προϊστάµενοι Τµηµάτων, διακόσια ενενήντα (290)
ευρώ.
β) Προϊστάµενοι Εκπαίδευσης:
βα) Περιφερειακοί Διευθυντές εννιακόσια (900) ευρώ.
ββ) Προϊστάµενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια πενήντα
(550) ευρώ.
βγ) Προϊστάµενοι Επιστηµονικής και Παιδαγωγικής
Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.
βδ) Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελµατικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και Προϊστάµενοι Γραφείων Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης,
τριακόσια (300) ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν
τουλάχιστον έξι (6) τµήµατα, τριακόσια πενήντα (350)
ευρώ.
βε) Διευθυντές Γυµνασίων, Επαγγελµατικών Σχολών,
Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δηµοσίων Ι.Ε.Κ.,
Τετραθέσιων και άνω Δηµοτικών Σχολείων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ.
Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9)
τµήµατα τριακόσια (300) ευρώ.
βστ) Υποδιευθυντές Σχολικών Μονάδων και Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, Υπεύθυνοι Τοµέων Σχολικών
Εργαστηριακών Κέντρων, Προϊστάµενοι Τµηµάτων Εκπαιδευτικών Θεµάτων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθµιας
και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και Υπεύθυνοι Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εκατόν πενήντα
(150) ευρώ.
βζ) Προϊστάµενοι Μονοθέσιων, Διθέσιων και Τριθέσιων
Δηµοτικών Σχολείων, Νηπιαγωγείων και Παιδικών Σταθµών, εκατό (100) ευρώ.
γ) Οι Προϊστάµενοι των Τµηµάτων της Ιατρικής και
Νοσηλευτικής Υπηρεσίας των Νοσοκοµείων, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
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2. Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος απουσιάζουν προσωρινά από τα καθήκοντά
τους, κατά τη διάρκεια θεσµοθετηµένων αδειών, πλην
της κανονικής, για συνεχόµενο χρονικό διάστηµα άνω
του ενός (1) µήνα, το επίδοµα θέσης ευθύνης καταβάλλεται στον υπάλληλο που ασκεί νόµιµα χρέη αναπληρωτή, µέχρι την οριστική επιστροφή του δικαιούχου στα καθήκοντά του.
3. Στην περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης προϊσταµένου οργανικής µονάδας το ως άνω επίδοµα καταβάλλεται στο νόµιµο αναπληρωτή, από την έναρξη της
αναπλήρωσης.
4. Επί συρροής αξιώσεων για λήψη του επιδόµατος από δύο (2) βαθµίδες καταβάλλεται µόνο το ποσό που αντιστοιχεί στην ανώτερη βαθµίδα.
5. Για τους υπαλλήλους των Ν.Π.Ι.Δ. και των Δ.Ε.Κ.Ο.
του κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, οι οποίοι κατέχουν
θέση ευθύνης που δεν αντιστοιχεί στα ανωτέρω οριζόµενα, εκδίδεται απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης και του αρµόδιου Υπουργού,
µε την οποία οι εκάστοτε θέσεις ευθύνης, σύµφωνα µε
τον οργανισµό του φορέα, αντιστοιχίζονται µε τις προβλεπόµενες από τις διατάξεις της παραγράφου 1. Μέχρι
την έκδοση της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης
δεν είναι δυνατή η καταβολή του συγκεκριµένου επιδόµατος.
Άρθρο 17
Αµοιβή συνδεόµενη µε την περιγραφή
και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας
1. Στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις
του παρόντος, δύναται να χορηγείται αµοιβή η οποία
συνδέεται µε την περιγραφή και αξιολόγηση της θέσης
εργασίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση της
εν λόγω αµοιβής είναι η αναλυτική περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας του κάθε φορέα. Η περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση των θέσεων εργασίας κάθε φορέα καθορίζεται µε Προεδρικό
Διάταγµα το οποίο θα εκδοθεί µετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
και του καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού, έως την 1.1.2018.
2. Το ύψος της αµοιβής της προηγούµενης παραγράφου, η οποία συµψηφίζεται µε την τυχόν προσωπική διαφορά του άρθρου 27 του παρόντος, καθώς και οι όροι και
οι προϋποθέσεις χορήγησής της καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 18
Επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Το επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας της
παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4024/2011 εξακολουθεί να
καταβάλλεται στο ίδιο ύψος στους δικαιούχους που έχουν οριστεί µε τις υπουργικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, καθώς και αυτών του άρθρου 67 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32),
µε την επιφύλαξη της επικείµενης ευθυγράµµισης του
σχετικού καθεστώτος µε την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νοµοθεσία έως τις 31.12.2017.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν σε κανονική άδεια, καθώς και σε βρα-

χυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος.
Άρθρο 19
Επίδοµα παραµεθορίων περιοχών
Στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε περιοχές της
Θράκης, των νησιών του ανατολικού Αιγαίου, των Δωδεκανήσων και σε απόσταση µέχρι είκοσι (20) χιλιόµετρα
από τα σύνορα στους νοµούς Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων,
Καστοριάς και Φλώρινας, χορηγείται επίδοµα Παραµεθόριων Περιοχών, οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως.
Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται µε την απαραίτητη
προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι του προσφέρουν υπηρεσία
µε πλήρη και αποκλειστική απασχόληση στην Υπηρεσία
της περιοχής που δικαιολογεί την καταβολή του. Επίσης
καταβάλλεται και για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι τελούν
σε θεσµοθετηµένες άδειες (κανονικές, συνδικαλιστικές,
διευκόλυνσης υπαλλήλων µε οικογενειακές υποχρεώσεις, µητρότητας και ανατροφής παιδιού, σε βραχυχρόνια αναρρωτική άδεια έως έξι (6) ηµέρες κατ’ έτος, καθώς και αυτής που χορηγείται από δηµόσια νοσοκοµεία,
κέντρα υγείας του Δηµοσίου, πανεπιστηµιακές κλινικές,
νοσηλευτικούς σχηµατισµούς του Ι.Κ.Α. και ιδιωτικές
κλινικές, εφόσον έχει προηγηθεί νοσηλεία σε αυτές, η οποία αποδεικνύεται µε σχετικό παραστατικό στοιχείο (εισαγωγή, εξιτήριο κ.λπ.).
Για τη συνδροµή όλων των ανωτέρω προϋποθέσεων
εκδίδεται κάθε µήνα βεβαίωση του οικείου προϊσταµένου, η οποία συνοδεύει τη µισθοδοτική κατάσταση.
Σε περίπτωση αποµάκρυνσης των υπαλλήλων, για οποιονδήποτε λόγο (όπως ενδεικτικά, µετακίνηση, απόσπαση, µετάθεση, µετάταξη, διάθεση) από την περιοχή,
η οποία δικαιολογεί τη χορήγησή του, διακόπτεται ισοχρόνως η καταβολή του µε ευθύνη του οικείου Προϊσταµένου.
Άρθρο 20
Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση
του υποχρεωτικού ωραρίου – Αποζηµίωση
για εργασία προς συµπλήρωση
του υποχρεωτικού ωραρίου
Α. Αποζηµίωση για εργασία καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Η καθιέρωση µε αποζηµίωση εργασίας καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου των υπαλλήλων, επιτρέπεται µόνο για την αντιµετώπιση εποχικών, έκτακτων ή
επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.
Η υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού εγκρίνεται µε απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, στην
οποία αναφέρονται σαφή και συγκεκριµένα στοιχεία που
δικαιολογούν την ανωτέρω υπερωριακή εργασία. Στην
εν λόγω απόφαση δεν απαιτείται η σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών, όπως προβλέπεται από τις ρυθµίσεις της παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
Για το προσωπικό των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων η
απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται
από το Συντονιστή Αποκεντρωµένης Διοίκησης.
Για τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού η απόφαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από το
Δήµαρχο ή τον Περιφερειάρχη, αντίστοιχα ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτούς όργανο.
Για το προσωπικό των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. η από-
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φαση καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας εκδίδεται από
το Διοικητικό Συµβούλιο ή το όργανο διοίκησης ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτό όργανο.
Για το προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.) αρµόδιος για την έκδοση απόφασης καθιέρωσης υπερωριακής εργασίας του προσωπικού είναι ο
Πρόεδρος ή το εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο.
Στις αποφάσεις αυτές καθορίζεται ο αριθµός των υπαλλήλων, το χρονικό διάστηµα και οι ώρες υπερωριακής απασχόλησής τους µέσα στα όρια των πιστώσεων
του Προϋπολογισµού τους, µη επιτρεποµένης της επιβάρυνσης του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Οι ανωτέρω αποφάσεις δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύουν από τη δηµοσίευσή
τους.
Αύξηση των συνολικών αρχικών πιστώσεων του προϋπολογισµού για υπερωριακή εργασία και εργασία κατά
τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες
ηµέρες είναι δυνατή µόνο µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη πρόταση του διατάκτη, µε εξαίρεση τους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού.
2. Οι ώρες της απασχόλησης καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου ορίζονται ανά εξάµηνο, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξοµείωσης µεταξύ των δύο (2) εξαµήνων µέσα στο έτος, ως εξής:
α. Απογευµατινή υπερωριακή εργασία
Για απογευµατινή υπερωριακή εργασία µέχρι εκατόν
είκοσι (120) ανά υπάλληλο.
Για τα πληρώµατα ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β. οι ως άνω ώρες ορίζονται µέχρι διακόσιες (200) ανά υπάλληλο.
β. Υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες.
Για υπερωριακή εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες ή
κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει
νόµου είτε όλες τις ηµέρες του µήνα είτε σε δωδεκάωρη
ή εικοσιτετράωρη βάση, µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες
για τις νυκτερινές και µέχρι ενενήντα έξι (96) ώρες για
τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, ανά υπάλληλο.
Για το προσωπικό των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού που ανήκει σε υπηρεσίες καθαριότητας, οι οποίες λειτουργούν,
βάσει νόµου, σε εικοσιτετράωρη βάση, οι ως άνω ώρες
ορίζονται µέχρι εκατόν ογδόντα (180) αντίστοιχα ανά υπάλληλο.
3. Η ωριαία αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραπάνω παραγράφων ορίζεται ως εξής:
α) Για υπερωριακή εργασία απογευµατινών ωρών και
µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο.
β) Για νυκτερινή εργασία εργάσιµων ηµερών που παρέχεται από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το
ωροµίσθιο αυξηµένο κατά είκοσι τοις εκατό (20%).
γ) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες:
αα) Από την 6η πρωινή µέχρι την 22η ώρα, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά τριάντα τοις εκατό (30%).
ββ) Από την 22η ώρα µέχρι την 6η πρωινή, ίση µε το ωροµίσθιο αυξηµένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%).
Το ωροµίσθιο ορίζεται στο ένα διακοσιοστό ογδοηκοστό (1/280) του βασικού µισθού του µισθολογικού κλιµακίου της εκπαιδευτικής κατηγορίας του κάθε υπαλλήλου.
Το ίδιο ωροµίσθιο ισχύει και για υπαλλήλους, που δεν

υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι αποσπώνται σε υπηρεσίες του Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ.
και Ο.Τ.Α.. Ο υπολογισµός πραγµατοποιείται µε βάση το
µισθολογικό κλιµάκιο που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας
τους, σε συνάρτηση µε τα τυπικά τους προσόντα.
Δεν επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης στους Γενικούς και στους Αναπληρωτές Γενικούς
Γραµµατείς Υπουργείου, στους Ειδικούς Γραµµατείς Υπουργείου, καθώς και στους υπαλλήλους των Ειδικών
Θέσεων 1ου και 2ου βαθµού.
Επιτρέπεται η καταβολή υπερωριακής αποζηµίωσης,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παραγράφους Α1, 2 και
3, στους ειδικούς συµβούλους, ειδικούς συνεργάτες και
επιστηµονικούς συνεργάτες των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων και των Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού.
Β. Αποζηµίωση για εργασία προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου.
1. Επιτρέπεται η καθιέρωση εργασίας µε αποζηµίωση
κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, προς συµπλήρωση της υποχρεωτικής εβδοµαδιαίας, για υπαλλήλους που ανήκουν σε υπηρεσίες που λειτουργούν, βάσει νόµου, είτε όλες τις ηµέρες
του µήνα είτε σε δωδεκάωρη ή εικοσιτετράωρη βάση, µε
τη διαδικασία και προϋποθέσεις της παραγράφου Α1 του
παρόντος.
2. Η ωριαία αποζηµίωση των υπαλλήλων που απασχολούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης
παραγράφου ορίζεται ως εξής:
α) Για εργασία νυκτερινή εργάσιµων ηµερών ίση µε το
σαράντα τοις εκατό (40%) του ωροµισθίου.
β) Για εργασία ηµερήσια ή νυκτερινή, που παρέχεται
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες ίση µε το εξήντα τοις
εκατό (60%) του ωροµισθίου.
Γ. Ειδικές περιπτώσεις.
1. Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της πρωτοβάθµιας
και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης για την ανάθεση διδασκαλίας του µαθήµατος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής (επιµίσθιο), η ωριαία αµοιβή ορίζεται
στο ποσό των δέκα (10) ευρώ και για µέχρι είκοσι (20) ώρες µηνιαίως.
2. Ο αριθµός των ωρών της απογευµατινής υπερωριακής απασχόλησης, καθώς και των ωρών της υπερωριακής απασχόλησης µε αποζηµίωση κατά τις νυχτερινές ώρες ή κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες, των υπαλλήλων που αποσπώνται ή διατίθενται ή διορίζονται
για την εξυπηρέτηση των κατωτέρω Γραφείων και καλύπτουν οργανικές θέσεις, σύµφωνα µε τις ισχύουσες περί
αυτών διατάξεις, ορίζεται ως εξής:
α) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική ασφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή
διατίθενται ή διορίζονται στην Προεδρία της Δηµοκρατίας, στη Γενική Γραµµατεία του Πρωθυπουργού, στο
γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, στα γραφεία των Υπουργών, των Αναπληρωτών Υπουργών και
των Υφυπουργών και στη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης, συνολικά το µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 20 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία.
(από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 8 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
(από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 12 ώρες.
β) Για τους υπαλλήλους, καθώς και την προσωπική α-

74
σφάλεια και τους οδηγούς, που είναι αποσπασµένοι ή
διατίθενται ή διορίζονται στα γραφεία των Γενικών και Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων Υπουργείων και των
Ειδικών Γραµµατέων, συνολικά το µήνα για κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 15 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία
(από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 7 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
(από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 8 ώρες.
Η δαπάνη που προκαλείται από την παραπάνω εργασία
των περιπτώσεων α΄ και β΄ βαρύνει τις πιστώσεις των
προϋπολογισµών των φορέων στους οποίους οι ανωτέρω παρέχουν τις υπηρεσίες τους.
γ) Για τους υπαλλήλους που είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται για την εξυπηρέτηση των Γραφείων των Βουλευτών, των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των
Πολιτικών Κοµµάτων, καθώς και του Γραφείου του Επιτρόπου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συνολικά το µήνα για
κάθε υπάλληλο, ως ακολούθως:
αα) Υπερωριακή εργασία (µέχρι 22ης ώρας) 14 ώρες.
ββ) Νυχτερινή υπερωριακή εργασία
(από 22ης ώρας µέχρι 6ης πρωινής) 5 ώρες.
γγ) Εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες
(από 6ης πρωινής µέχρι 22ης ώρας) 6 ώρες.
Οι πιστώσεις για την υπερωριακή απογευµατινή, νυκτερινή απασχόληση ή απασχόληση κατά τις Κυριακές
και εξαιρέσιµες ηµέρες των παραπάνω υπαλλήλων της
περίπτωσης γ΄ των οποίων η µισθοδοσία βαρύνει τον
Κρατικό Προϋπολογισµό (Αποκεντρωµένες Διοικήσεις,
Υπουργεία, Νοσοκοµεία κ.λπ.) εγγράφονται στον προϋπολογισµό των ανωτέρω φορέων για την πληρωµή των
αποζηµιώσεων.
Για τους υπαλλήλους που διατίθενται ή αποσπώνται
στα παραπάνω Γραφεία της ίδιας περίπτωσης γ΄ από νοµικά πρόσωπα και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού,
των οποίων η µισθοδοσία δεν βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό, η αποζηµίωση καταβάλλεται από τις Υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά οι παραπάνω υπάλληλοι, για
όσο χρονικό διάστηµα είναι αποσπασµένοι ή διατίθενται
στα προαναφερόµενα γραφεία.
Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας για τους υπαλλήλους όλων των προαναφερόµενων περιπτώσεων
α΄, β΄ και γ΄, καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου Α3.
3. Ο αριθµός των ωρών νυκτερινής, Κυριακών, πέραν
του πενθηµέρου και λοιπών εξαιρέσιµων ηµερών εργασίας για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων του
Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, του Κέντρου
Λήψεως και Επεξεργασίας Σηµάτων Συναγερµού
(ΚΕ.Λ.Ε.Σ.Σ.), του προσωπικού των καταστηµάτων κράτησης αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, των τελωνειακών
και φοροελεγκτικών υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών, καθώς και των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, καθορίζεται µε απόφαση του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της
περίπτωσης β΄ της παραγράφου Α2, στα πλαίσιο των εγκεκριµένων σχετικών πιστώσεων.
Το ωροµίσθιο της υπερωριακής εργασίας για όλους
τους ανωτέρω υπαλλήλους καθορίζεται σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου Α3. Η ωριαία αµοιβή για ερ-

γασία πέραν του πενθηµέρου είναι ίδια µε αυτή που παρέχεται για απογευµατινή υπερωριακή εργασία.
Η προκαλούµενη δαπάνη για τις πέραν του πενθηµέρου αποζηµιώσεις του φυλακτικού προσωπικού και του
προσωπικού καθαριότητας των µουσείων και αρχαιολογικών χώρων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού βαρύνει τον προϋπολογισµό του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται
από αυτό.
Άρθρο 21
Αµοιβές συλλογικών οργάνων
1. Τα κάθε είδους µόνιµα ή προσωρινού χαρακτήρα
συλλογικά όργανα (επιτροπές, οµάδες εργασίας κ.λπ.)
των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται µε διοικητικές πράξεις, λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που
καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καµία αµοιβή ή αποζηµίωση στα µέλη τους.
Κατ΄ εξαίρεση στους ιδιώτες - µέλη των ανωτέρω συλλογικών οργάνων καθορίζεται αποζηµίωση µε απόφαση
του καθ΄ ύλην αρµόδιου Υπουργού, η οποία δεν µπορεί
να υπερβαίνει τα πενήντα (50) ευρώ ανά συνεδρίαση και
µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις ετησίως. Οι ανωτέρω
υπουργικές αποφάσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις της
παρ. 3 του άρθρου 77 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, λόγω της ιδιαίτερης σηµασίας του συλλογικού οργάνου για την οικονοµία της
χώρας ή την αποτελεσµατικότερη λειτουργία της Δηµόσιας Διοίκησης και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και, προκειµένου περί Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και Ο.Τ.Α., µε
βάση το µέγεθος, τη σπουδαιότητα και τα στοιχεία του
προϋπολογισµού τους, επιτρέπεται η λειτουργία τους εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και εκτός του
χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.
Σε αυτή την περίπτωση µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση κατά µήνα ή κατά συνεδρίαση µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του καθ` ύλην αρµόδιου Υπουργού, µόνο εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται αποκλειστικά από συγχρηµατοδοτούµενα επιχειρησιακά
προγράµµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η αποζηµίωση αυτή δεν µπορεί να είναι κατά µήνα,
µεγαλύτερη από διακόσια πενήντα (250) ευρώ για τον
πρόεδρο, διακόσια (200) ευρώ για τα µέλη και εκατόν πενήντα (150) ευρώ για τους γραµµατείς. Στους εισηγητές
που εκ του νόµου προβλέπεται η συµµετοχή τους, καταβάλλεται αποζηµίωση ανά συνεδρίαση, η οποία δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη από το ποσό των είκοσι (20) ευρώ και για µέχρι πενήντα (50) συνεδριάσεις το έτος.
Η ανωτέρω µηνιαία αποζηµίωση καταβάλλεται µε την
προϋπόθεση συµµετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον
συνεδριάσεις το µήνα. Σε περίπτωση συµµετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις η αποζηµίωση περικόπτεται ανάλογα.
3. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών των υπαλλήλων, σύµφωνα µε τις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου, δεν µπορεί να υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις
εκατό (25%) των συνολικών µηνιαίων αποδοχών της οργανικής τους θέσης. Το σύνολο των πρόσθετων αµοιβών
υπολογίζεται κατά το µήνα πραγµατοποίησης της αντί-
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στοιχης εργασίας.
4. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγµένα συµµετέχουν καθ΄ οιονδήποτε
τρόπο στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη των
γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην Ανώτατη Εκπαίδευση και την έκδοση των
αποτελεσµάτων επιλογής, καθώς και στις εξετάσεις Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελµατικών Λυκείων
(ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελµατικών Σχολών (Ε.ΠΑΚ.) και στις
αναβαθµολογήσεις γραπτών δοκιµίων µαθητών Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης καθορίζεται αποζηµίωση µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας,
Έρευνας και θρησκευµάτων, µη τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3.
Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποζηµιώσεις των
συµµετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και
διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής
ή πανελλήνιας ή διεθνούς εµβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δαπάνες
αποζηµίωσης (ηµερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση
κ.λπ.), µετακίνησης, διαµονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω
κοινή υπουργική απόφαση, µη τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 3.
5. Στις διατάξεις του άρθρου αυτού εµπίπτουν και οι αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της
παρ. 6 του άρθρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28).
6. Το παρόν άρθρο δεν εφαρµόζεται στην περίπτωση
Διοικητικών Συµβουλίων ή άλλων οργάνων διοίκησης για
τα οποία ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του επόµενου
άρθρου.
Άρθρο 22
Καθορισµός αποδοχών ειδικών κατηγοριών
1. Οι κάθε είδους αποδοχές των µουσικών των ορχηστρικών συνόλων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
2. Οι κάθε είδους αποδοχές των δηµοσιογράφων που
απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
στους φορείς που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της
παραγράφου 1 του άρθρου 7 καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
3. Η αντιµισθία των Περιφερειαρχών, Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρων των Περιφερειακών Συµβουλίων των
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) δεύτερου
βαθµού, καθώς και των Δηµάρχων, Αντιδηµάρχων και
Προέδρων των Δηµοτικών Συµβουλίων και των Γενικών
Γραµµατέων των Ο.Τ.Α. πρώτου βαθµού καθορίζονται µε
κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
4. Οι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές αποζηµιώσεις
των Προέδρων, Αντιπροέδρων και µελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών (Α.Δ.Α.), των Διοικητών, Αναπληρωτών Διοικητών, Υποδιοικητών, Προέδρων, Αντιπροέδρων, Διευθυνόντων Συµβούλων, και Μελών των Διοικητικών Συµβουλίων και γενικότερα όλων των οργά-

νων διοίκησης των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των
Δ.Ε.Κ.Ο. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης, καθώς και των εν γένει Γενικών Επιθεωρητών, Συντονιστών ή Εισαγγελέων Ελεγκτικών Σωµάτων ή Σωµάτων Επιθεώρησης, του Ειδικού
Γραµµατέα του Σώµατος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δηµόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.), καθώς και του Προέδρου,
των µελών και του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού
του Συµβουλίου Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων (Σ.Ο.Ε.)
καθορίζονται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού.
5. Οι κάθε είδους αποδοχές των ιπτάµενων χειριστών
του Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ν.Π.Ι.Δ. που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος καθορίζονται µε κοινή
απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του καθ’ ύλην
αρµόδιου Υπουργού.
6. Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων, που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι αποδοχές όλων των ανωτέρω εξακολουθούν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά τον τελευταίο µήνα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου,
µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 28.
Άρθρο 23
Αποδοχές αποσπασµένων
ή µετακινούµενων υπαλλήλων
1. Οι υπάλληλοι που αποσπώνται ή µετακινούνται από
το φορέα τους σε άλλο φορέα λαµβάνουν τις µηνιαίες
τακτικές αποδοχές της οργανικής τους θέσης σύµφωνα
µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
2. Η καταβολή των αποδοχών των αποσπασµένων ή
µετακινούµενων υπαλλήλων διενεργείται από την υπηρεσία στην οποία τοποθετούνται, εκτός εάν διαφορετικά
ορίζεται σε ειδικές διατάξεις.
3. Ειδικά για τις αποσπάσεις και τις µετακινήσεις που
πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις
στις Αρχές Εξωτερικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, προβλέπεται ότι όλες οι τακτικές αποδοχές, η
δαπάνη που προκύπτει από την απόσπαση ή τη µετακίνηση, καθώς και το Επίδοµα Υπηρεσίας Αλλοδαπής, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα στην οποία ανήκει ο µετακινούµενος ή
αποσπώµενος υπάλληλος.
Άρθρο 24
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων
1. Οφειλές υπαλλήλων ή λειτουργών των φορέων που
υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, από αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές ή αποζηµιώσεις εν γένει,
δύναται να επιστρέφονται εφάπαξ χωρίς προσαυξήσεις,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 23 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143).
2. Η επιστροφή του καθαρού ποσού συν την αναλογία
του φόρου, που έλαβε ο υπάλληλος, δύναται να γίνεται
και µε παρακράτηση του ενός δέκατου (1/10) των καθαρών µηνιαίων αποδοχών του ή της σύνταξης, εφόσον
στο µεταξύ αυτός κατέστη συνταξιούχος.
3. Σε περίπτωσης άρνησης επιστροφής των αχρεω-
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στήτως καταβληθέντων ποσών της παραγράφου 1, καταλογίζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του δηµόσιου λογιστικού.
4. Τυχόν έφεση κατά των σχετικών πράξεων καταλογισµού ασκείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
80 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52). Στις περιπτώσεις υπαλλήλων, που δεν υπάγονται στις ανωτέρω διατάξεις, η έφεση ασκείται ενώπιον των αρµόδιων δικαστηρίων.
Άρθρο 25
Γενικές ρυθµίσεις για θέµατα αποδοχών
1. Η αξίωση του υπαλλήλου για αποδοχές αρχίζει από
την ανάληψη υπηρεσίας και παύει µε τη λύση της υπαλληλικής του σχέσης. Δεν καταβάλλονται αποδοχές, όταν ο υπάλληλος από υπαιτιότητά του δεν παρέσχε υπηρεσία καθόλου ή εν µέρει.
2. Για τον υπολογισµό των αποδοχών ο µήνας λογίζεται για τριάντα (30) ηµέρες. Στις περιπτώσεις αποχής
του υπαλλήλου από τα καθήκοντά του, λόγω απεργίας, ο
µήνας λογίζεται για είκοσι πέντε (25) ηµέρες. Στην περίπτωση απεργίας, στην έννοια της οποίας υπάγονται και
οι στάσεις εργασίας, γίνεται περικοπή των µεικτών µηνιαίων αποδοχών, συµπεριλαµβανοµένων και των κρατήσεων, εργοδότη και εργαζόµενου, για κύρια και επικουρική σύνταξη, στην περίπτωση που η ηµέρα απεργίας αναγνωρίζεται ως συντάξιµη.
3. Ο υπάλληλος κατά τη διάρκεια θέσης σε διαθεσιµότητα δικαιούται τα τρία τέταρτα (3/4) των αποδοχών του,
πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των
καθηκόντων του. Ο χρόνος διαθεσιµότητας δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική εξέλιξη.
4. Ο υπάλληλος που τελεί σε κατάσταση αργίας δικαιούται το ήµισυ των αποδοχών του, πλην αυτών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Ο
χρόνος αργίας δεν λαµβάνεται υπόψη για µισθολογική
εξέλιξη. Ειδικές διατάξεις παραµένουν σε ισχύ. Σε περίπτωση που επιβληθεί η ποινή της απόλυσης, οι αποδοχές που καταβλήθηκαν σε αυτόν κατά το διάστηµα της
αργίας αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
5. Υπάλληλος, ο οποίος επανέρχεται από την κατάσταση της διαθεσιµότητας ή της αργίας ή λόγω πλάνης
σχετικά µε το συνταξιοδοτικό του δικαίωµα στα καθήκοντά του δικαιούται πλήρεις αποδοχές από την εκ νέου ηµεροµηνία ανάληψης των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που από οικείες διατάξεις, προβλέπεται επιστροφή αποδοχών για την περίοδο που ο υπάλληλος είχε τεθεί σε αργία, αυτή δεν δύναται να περιλαµβάνει αποδοχές που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Στην περίπτωση που ο υπάλληλος επιστρέφει
στα καθήκοντά του µετά από τη θέση του σε διαθεσιµότητα µε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας, για το διάστηµα αυτό καταβάλλεται το σύνολο των αποδοχών του.
6. Σε περίπτωση της πειθαρχικής ποινής της επιβολής
προστίµου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, αυτό υπολογίζεται επί των µηνιαίων αποδοχών του
υπαλλήλου, αφαιρουµένων των προβλεπόµενων κρατήσεων.
7. Υπάλληλοι µερικής απασχόλησης ή εργαζόµενοι ως
ωροµίσθιοι λαµβάνουν αναλογία των αποδοχών αντίστοιχου υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης.
8. Οι υπάλληλοι της περίπτωσης ιζ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 7 µπορούν να παραιτούνται από τις αποδο-

χές της θέσης τους µετά από υπεύθυνη δήλωσή τους.
Στους υπαλλήλους του προηγούµενου εδαφίου που προέρχονται από τον ιδιωτικό τοµέα, οι αποδοχές τους καταβάλλονται σε δεδουλευµένη βάση στο τέλος κάθε µήνα.
9. Υπάλληλοι που αποσπώνται σε θέσεις µετακλητών
υπαλλήλων ή ειδικών συµβούλων ή συνεργατών στις Γενικές Γραµµατείες του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, στη Γενική Γραµµατεία Συντονισµού, στα πολιτικά
γραφεία των µελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών ή
Ειδικών Συµβούλων και Ειδικών Συνεργατών των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών Γραµµατέων και Ειδικών
Γραµµατέων Υπουργείων, λαµβάνουν µε δήλωσή τους
είτε τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε τις αποδοχές της θέσης
που αποσπώνται. Τα ανωτέρω ισχύουν και για αυτούς
που αποσπώνται σε θέσεις ειδικών συµβούλων, ειδικών
ή επιστηµονικών συνεργατών στις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, καθώς και στους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου
βαθµού. Σε περίπτωση παράλληλης ανάθεσης καθηκόντων καταβάλλονται οι αποδοχές της οργανικής θέσης
και το σαράντα τοις εκατό (40%) του βασικού µισθού της
θέσης του µετακλητού.
10. Υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, οι οποίοι κατέχουν νόµιµα και δεύτερη έµµισθη θέση σε άλλο φορέα από αυτόν της οργανικής τους θέσης,
λαµβάνουν το σύνολο των αποδοχών της θέσης τους και
το τριάντα τοις εκατό (30%) των αποδοχών της δεύτερης θέσης στην οποία απασχολούνται.
11. Υπάλληλοι που υπηρετούν σε φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος και διορίζονται ή αναλαµβάνουν θέση σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, ως διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, πρόεδροι, αντιπρόεδροι, διευθύνοντες ή εντεταλµένοι σύµβουλοι ή µέλη πλήρους απασχόλησης, µπορούν να επιλέγουν είτε τις αποδοχές της οργανικής
τους θέσης, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους είτε
τις αποδοχές της θέσης στην οποία διορίζονται.
12. Ως δεύτερη απασχόληση, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 1256/1982 (Α΄ 65),
νοείται αυτή της οποίας η αµοιβή υπερβαίνει τον εισαγωγικό βασικό µισθό υπαλλήλου κατηγορίας υποχρεωτικής
εκπαίδευσης.
Άρθρο 26
Μεταβατικές διατάξεις - Μισθολογική κατάταξη
και εξέλιξη των υπηρετούντων υπαλλήλων
1. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος, η µισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα µισθολογικά κλιµάκια του άρθρου 9 πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα
τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα
που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει
αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, µέχρι και στις
31.12.2015.
2. Μετά τη µισθολογική κατάταξη της προηγούµενης
παραγράφου, η µισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται µέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η
µισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 11 συνυπολογιζόµενου και
του τυχόν πλεονάζοντος χρόνου, που είχε υπολογισθεί
κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όµως να λαµβάνεται υπόψη το χρονικό διάστηµα που µεσολάβησε από την η-
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µεροµηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος
νόµου µέχρι τις 31.12.2017.
3.Τα θέµατα του νόµου αυτού δεν αποτελούν αντικείµενο συλλογικών διαπραγµατεύσεων.
Η χορήγηση οποιωνδήποτε άλλων παροχών ή αποζηµιώσεων εν γένει, πέραν των προβλεπόµενων στο νόµο
αυτόν επιτρέπεται µόνο µε τροποποίηση των διατάξεών
του.
4. Για τον υπολογισµό της προσαύξησης των αποδοχών λόγω χορήγησης εκπαιδευτικής άδειας, όπου αυτή
προβλέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις,
λαµβάνεται υπόψη µόνο ο βασικός µισθός.
Άρθρο 27
Διασφάλιση αποδοχών
1. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του νόµου αυτού προκύπτουν βασικός µισθός ή τακτικές
µηνιαίες αποδοχές χαµηλότερες από αυτές που δικαιούνταν ο υπάλληλος στις 31.12.2015, η διαφορά διατηρείται ως προσωπική. Για τον υπολογισµό της προσωπικής
διαφοράς δεν λαµβάνεται υπόψη η οικογενειακή παροχή
και το επίδοµα θέσης ευθύνης. Το επίδοµα αυτό λαµβάνεται υπόψη για τον υπολογισµό της προσωπικής διαφοράς, µόνο στην περίπτωση που καταβάλλεται στις αποδοχές του υπαλλήλου τον τελευταίο µήνα πριν από την
έναρξη ισχύος του παρόντος αλλά δεν προβλέπεται η εκ
νέου χορήγησή του µε την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος. Η νέα αυτή προσωπική διαφορά µειώνεται από οποιαδήποτε µελλοντική αύξηση των αποδοχών του
υπαλλήλου πλην της χορήγησης επιδόµατος θέσης ευθύνης και της προωθηµένης εξέλιξης. Τυχόν αύξηση του
επιδόµατος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.
2. Σε περίπτωση που από τις ρυθµίσεις των διατάξεων
του νόµου αυτού προκύπτει βασικός µισθός υψηλότερος
από αυτόν που ελάµβανε ο υπάλληλος στις 31.12.2015,
η αύξηση που προκύπτει χορηγείται σε ισόποσες δόσεις
σε χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) ετών. Σε αυτήν την
περίπτωση οι λοιπές τακτικές µηνιαίες αποδοχές του υπαλλήλου, πλην του βασικού µισθού, συγκρίνονται µε τη
διαδικασία της παραγράφου 1.Τυχόν αύξηση του επιδόµατος θέσης ευθύνης καταβάλλεται στο ακέραιο.
3. Σε περίπτωση µετάταξης ή µεταφοράς του υπαλλήλου σε άλλο φορέα, η προσωπική διαφορά του παρόντος
άρθρου παύει να καταβάλλεται. Εξαίρεση αποτελεί µόνο
η υποχρεωτική µετάταξη ή µεταφορά του υπαλλήλου σε
άλλο φορέα, λόγω συνολικής ή µερικής µεταφοράς ή κατάργησης της Υπηρεσίας του ή στο πλαίσιο κινητικότητας των υπαλλήλων, όπως αυτή καθορίζεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών, οπότε η εν λόγω προσωπική διαφορά εξακολουθεί να καταβάλλεται, σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1.
4. Η τυχόν ύπαρξη προσωπικής διαφοράς, των υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου καταβάλλεται µόνο για όσο διάστηµα οι υπάλληλοι αυτοί εξακολουθούν να παρέχουν αδιάλειπτα τις υπηρεσίες τους µε ανανέωση ή παράταση της αρχικής
σύµβασης εργασίας τους. Για την εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θεωρείται ότι οι υπάλληλοι
ορισµένου χρόνου, κατά την 31.12.2015 έχουν καταταγεί µισθολογικά σύµφωνα µε τις ισχύουσες κατά την ίδια

ηµέρα διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4024/2011 και όχι
αυτές της παραγράφου 7 του άρθρου 7 του ίδιου νόµου.
Κατατάξεις που έχουν πραγµατοποιηθεί µε διαφορετικό
τρόπο θεωρούνται νόµιµες και αποδοχές που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.
5. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται στους υπαλλήλους της περίπτωσης ιζ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7.
Άρθρο 28
Ανώτατο όριο αποδοχών
1. Οι πάσης φύσεως αποδοχές και πρόσθετες αµοιβές
ή απολαβές ή σύνταξη, που καταβάλλονται στους λειτουργούς ή υπαλλήλους ή µισθωτούς µε σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των φορέων του άρθρου 7, των στελεχών των Ενόπλων Δυνάµεων, της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού και του Λιµενικού Σώµατος, απαγορεύεται να υπερβαίνουν τις εκάστοτε αποδοχές Γενικού Γραµµατέα Υπουργείου.
Στο ανωτέρω όριο δεν συνυπολογίζεται το επίδοµα υπηρεσίας στην αλλοδαπή, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και οι αµοιβές από κάθε είδους προγράµµατα χρηµατοδοτούµενα από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους των ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων που επιχορηγούνται και εποπτεύονται από το
Κράτος, καθώς και των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου έχουν
εφαρµογή και για τα αιρετά όργανα, τους διοικητές, αναπληρωτές διοικητές, υποδιοικητές, προέδρους, αντιπροέδρους, τα µέλη εν γένει, τα µέλη των συλλογικών
οργάνων διοίκησης, τους διευθύνοντες ή εντεταλµένους συµβούλους και τα µέλη διοικητικών συµβουλίων
των νοµικών προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου
7, καθώς και του προσωπικού, πλην των προέδρων, αντιπροέδρων, διευθυνόντων συµβούλων και µελών των διοικητικών συµβουλίων, των νοµικών προσώπων του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 3429/2005, και των θυγατρικών τους,
εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
α) Η πλειοψηφία του Διοικητικού Συµβουλίου έχει διοριστεί ή εκλεγεί από το Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ.
Α.Ε.) ή άλλα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και
3 του άρθρου 1 του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), που ενεργούν
ως µέτοχοι, µόνοι ή από κοινού,
β) το Δηµόσιο ή το Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε. (Τ.Α.Ι.ΠΕ.Δ. Α.Ε.) ή άλλα νοµικά πρόσωπα των παραγράφων 1, 2 και 3 του άρθρου 1
του ν. 3429/2005 (Α΄314), έχουν την πλειοψηφία των µετοχών.
3. Από το όριο που ορίζεται στην παράγραφο 1 εξαιρούνται:
α) Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του
Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.), για τους οποίους ως ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αµοιβών ή απολαβών, ορίζονται οι µηνιαίες αποδοχές και τα
επιδόµατα του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως ορίζονται µε τον εκάστοτε µισθολογικό νόµο για τις αποδοχές των δικαστικών λειτουργών, χωρίς να λαµβάνονται
υπόψη η οικογενειακή παροχή, το επίδοµα του άρθρου
56 του ν. 345/1976 (Α΄ 141), καθώς και η αποζηµίωση της
παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3038/2002 (Α΄ 180),όπως α-
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ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 89 του ν. 4139/2013 (Α΄74).
Το µηνιαίο επίδοµα του άρθρου 56 του ν. 345/1976 για τη
συµµετοχή των δικαστικών λειτουργών στο Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο (Α.Ε.Δ.) του άρθρου 100 του Συντάγµατος, η αποζηµίωση της παρ. 3 του άρθρου 11 του
ν. 3038/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 88 του
ν. 4139/2013, για τη συµµετοχή τους στο Ειδικό Δικαστήριο των άρθρων 88 παρ. 2 και 99 του Συντάγµατος,
καθώς και η µηνιαία αποζηµίωση της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 3086/2002 (Α΄324) για τη συµµετοχή του Προέδρου του Ν.Σ.Κ. στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, καταβάλλονται στους δικαιούχους
κατά παρέκκλιση των διατάξεων του προηγούµενου εδαφίου.
β) Οι ιατροί του Ε.Σ.Υ., για τους οποίους ως όριο ορίζεται το προβλεπόµενο στο άρθρο 6 παρ. 1 του
ν. 3808/2009 (Α΄ 227).
Άρθρο 29
Έλεγχος µισθοδοσίας
1. Η ευθύνη για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή
των διατάξεων του παρόντος ανήκει στους εκκαθαριστές αποδοχών των υπαλλήλων.
2. Η παρακολούθηση της ορθής και οµοιόµορφης εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εισοδηµατικής Πολιτικής του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους µε την παροχή οδηγιών, µέσω
επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και µε τη δυνατότητα
συµµετοχής των υπαλλήλων της σε ελέγχους που διενεργούνται από τους προβλεπόµενους ελεγκτικούς φορείς.
Άρθρο 30
Αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυµης
Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.)
1.Οι αποδοχές του ναυτικού προσωπικού της Ανώνυµης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (Α.Ε.ΔΙ.Κ.) εξαιρούνται από τις διατάξεις του παρόντος και διαµορφώνονται
ως εξής:
Α. Βασικοί Μισθοί
α) Για τους Πλοηγούς στο ποσό των 2.940 ευρώ.
β) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄,
Β΄ ή Γ΄ τάξης στο ποσό των 2.000 ευρώ.
γ) Για τους Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Κυβερνήτη
στο ποσό των 1.825 ευρώ.
δ) Για τους Μηχανικούς Ρ/Κ µε δίπλωµα Μηχανικού
Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης στο ποσό των 1.965 ευρώ.
ε) Για τους Μηχανοδηγούς Α΄ στο ποσό των 1.435 ευρώ.
στ) Για τους Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) στο ποσό
των 1.720 ευρώ.
ζ) Για τους Ναύτες στο ποσό των 1.330 ευρώ.
η) Για τους Ναυτόπαιδες στο ποσό των 840 ευρώ.
Β. Επίδοµα Κυριακών
Σε όλους τους ανωτέρω, πλην των Πλοηγών, καταβάλλεται αµοιβή – επίδοµα Κυριακών - µηνιαίως σε ποσοστό
είκοσι δύο τοις εκατό (22%) επί των βασικών µισθών
τους µε τους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο
άρθρο 7 της 3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύµβασης εργασίας των Πληρωµάτων Ρυµουλκών (Β΄1412).
Γ. Αµοιβή νυκτερινής εργασίας, αργιών και υπερωρια-

κής εργασίας
Σε όλους τους ανωτέρω καταβάλλεται επίσης µηνιαίως αµοιβή, για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, τις αργίες και υπερωριακή εργασία, ο υπολογισµός της οποίας
γίνεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της.
3525.1.9/01/2014 συλλογικής σύµβασης εργασίας των
Πληρωµάτων Ρυµουλκών (Β΄ 1412), ως εξής:
Πλοηγοί 240 ευρώ
Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Πλοιάρχου Α΄, Β΄ ή Γ΄
τάξης
160 ευρώ
Κυβερνήτες Ρ/Κ µε δίπλωµα Κυβερνήτη 150 ευρώ
Μηχανικοί Ρ/Κ µε δίπλωµα Μηχανικού Α΄, Β΄ ή Γ΄ τάξης
160 ευρώ
Μηχανοδηγοί Α΄ 115 ευρώ
Κυβερνήτες Πλοηγίδος (Α/Κ) 140 ευρώ
Ναύτες 100 ευρώ
Ναυτόπαιδες 65 ευρώ
2. Πέρα των ανωτέρω αποδοχών δεν καταβάλλεται
καµία άλλη αµοιβή.
3. Εξακολουθεί να ισχύει ο περιορισµός του ανωτάτου
ορίου απολαβών του άρθρου 28.
4. Τα ποσά των περιπτώσεων Α΄, Β΄ και Γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου µπορούν να αναπροσαρµόζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Άρθρο 31
Ρύθµιση ειδικών θεµάτων
1. Στο τέλος της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου
Γ1 της παρ. Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), προστίθεται νέο εδάφιο, από τότε που ίσχυσε, ως
εξής :
«Για τους υπαλλήλους των φορέων της περίπτωσης
12, η αναστολή των διατάξεων του πρώτου εδαφίου ισχύουν από 1.1.2013.»
2. Από την περίπτωση β΄ της παρ. 13 του άρθρου 9 του
ν. 4111/2013 (Α΄ 18) διαγράφεται, από τότε που ίσχυσε,
η φράση «και το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας».
3. Η διάταξη της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης
β΄ της παρ. 2 του άρθρου έκτου του ν. 4079/2012 (Α΄
180) καταργείται από τότε που ίσχυσε.
Άρθρο 32
Διατηρούµενα επιδόµατα
Πέραν των προβλεπόµενων αποδοχών και επιδοµάτων
του παρόντος, εξακολουθούν να καταβάλλονται τα επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 20 του
ν. 2606/1998 (Α΄ 89), της παρ. 22 του άρθρου 9 του
ν. 2266/1994 (Α΄ 218) και της παρ. 4 του άρθρου 72 του
ν. 3528/2007 (Α΄ 26), καθώς και των άρθρων 34 και 34α
του ν. 2682/1999 (Α΄ 16).
Άρθρο 33
Διατηρούµενες διατάξεις
Εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις:
α. Των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 31 του
ν. 4024/2011 µέχρι 31.12.2018. Για τον υπολογισµό του
ποσοστού που αναφέρεται στην παράγραφο 5 της ως άνω διάταξης λαµβάνονται υπόψη όλες οι µισθολογικές
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και µη µισθολογικές παροχές. Η ευθύνη εφαρµογής των
διατάξεων αυτών ανήκει στη διοίκηση των φορέων.
β. Του τρίτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 32 του
ν. 4024/2011 µε την επιφύλαξη των διατάξεων της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του παρόντος.
γ. Της παρ. 1 του άρθρου 124 του ν. 4199/2013
(Α΄216).
δ. Του άρθρου 34 του ν. 4256/2014 (Α΄92).
ε. Του άρθρου 88 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123).
Άρθρο 34
Καταργούµενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του
ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ' εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, του άρθρου 31 µε την
επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ του άρθρου 33 του παρόντος και 32 µε την επιφύλαξη της παραγράφου β΄ του
άρθρου 33 του παρόντος.
β. Η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
γ. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 2 του άρθρου 13
του ν. 2703/1999 (Α΄ 72).
δ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το µέρος
που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το µέρος που ρυθµίζει µε διαφορετικό τρόπο θέµατα που διέπονται από αυτόν.
Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η έναρξη ισχύος των άρθρων 7 έως 34 αρχίζει από
1.1.2016, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις του.
Άρθρο 36
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 5
του ν. 3986/2011, ως ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στις ανωτέρω σχετικές συµβάσεις αξιοποίησης µε αντικείµενο την παραχώρηση της χρήσης και εκµετάλλευσης των λιµένων και των τουριστικών λιµένων µπορεί να
εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική
έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται, χωρίς καµία
δέσµευση από άλλη διάταξη, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του αρµοδίου κατά περίπτωση
Υπουργού, η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των ανωτέρω συµβάσεων, κατόπιν εισήγησης του ΤΑΙΠΕΔ, η οποία εισήγηση υποβάλλεται δέκα (10) τουλάχιστον ηµέρες πριν την έναρξη της
ως άνω προθεσµίας.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4310/2014
1. Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι πράξεις/δράσεις/έργα ΕΤΑΚ, που συγχρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4314/2014, όπως
αυτός ισχύει, και στο οικείο σύστηµα διαχείρισης και ελέγχου.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 23 ν. 4310/2014
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται προς τους
δηµόσιους ερευνητικούς οργανισµούς, τους τεχνολογικούς φορείς, στο πλαίσιο της ΕΣΕΤΑΚ έχει τη µορφή:»
2. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014 αντικαθίστανται ως εξής:
«4. Η δηµόσια χρηµατοδότηση παρέχεται από το πρόγραµµα δηµόσιων επενδύσεων προς τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, τις επιχειρήσεις
και λοιπούς φορείς, µε προκηρύξεις του αρµόδιου αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ, τα οποία εκπονούνται σύµφωνα µε τους κανόνες του εθνικού και ενωσιακού δικαίου και δηµόσια πρόσκληση προς τους δικαιούχους για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η προκήρυξη
συνοδεύεται από οδηγούς εφαρµογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του προγράµµατος.
5. Δηµόσια χρηµατοδότηση δύναται, επίσης, να παρέχεται και µε προκηρύξεις του Περιφερειάρχη εκάστης
Περιφέρειας δράσεων ή προγραµµάτων ΕΤΑΚ και δηµόσια πρόσκληση προς τους ανωτέρω φορείς, οι οποίοι είναι εγκατεστηµένοι εντός των εδαφικών ορίων της οικείας Περιφέρειας, για υποβολή σχετικών προτάσεων. Η
προκήρυξη συνοδεύεται από οδηγούς εφαρµογής και ορίζονται κάθε φορά οι δικαιούχοι της δράσεως ή του
προγράµµατος. Στις προκηρύξεις αυτές δύναται να συµµετέχουν ως δικαιούχοι και φορείς άλλων περιφερειών
της χώρας, εφόσον η συµβολή τους είναι απαραίτητη για
την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου προς όφελος της
περιφέρειας, που προκηρύσσει το πρόγραµµα. Η συµµετοχή αυτή δεν µπορεί να ξεπερνά το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της δηµόσιας χρηµατοδότησης του αντίστοιχου έργου. Επιπρόσθετα η δηµόσια χρηµατοδότηση δύναται να καλύπτει συµµετοχή της περιφέρειας ή φορέων
της σε έργα η δράσεις, που χρηµατοδοτούνται από ανταγωνιστικά προγράµµατα της Ε.Ε., όπως το εκάστοτε
πρόγραµµα πλαίσιο της Ε.Ε. για έρευνα και καινοτοµία.
6. Για την καταβολή της δηµόσιας χρηµατοδότησης, η
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οποία καταβάλλεται σε έργα ΕΤΑΚ, που χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραµµάτων, ακολουθούνται οι όροι της προκήρυξης των ευρωπαϊκών προγραµµάτων, καθώς και οι σχετικοί κανόνες, που επιβάλλουν οι Κανονισµοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
3. Μετά την παρ. 8 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014
προστίθεται παράγραφος 8Α, η οποία έχει ως εξής:
«8Α. Με τις προκηρύξεις του παρόντος άρθρου µπορεί
να προβλέπεται η δυνατότητα πιστοποίησης των δαπανών επιµέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο Μητρώο Ελεγκτών της
Ε.Λ.Τ.Ε.. Το έργο του ορκωτού λογιστή περιλαµβάνει,
µεταξύ άλλων, την υποβολή έκθεσης ελέγχου που αφορά τον έλεγχο της νοµιµότητας και της κανονικότητας
διενέργειας και εξόφλησης των δαπανών και της ορθής
λογιστικής καταχώρησής τους. Επίσης, οι ορκωτοί λογιστές/ ελεγκτές ελέγχουν την ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών, την πραγµατοποίηση των δαπανών εντός της επιλέξιµης περιόδου και το συσχετισµό αυτών µε το συγκεκριµένο έργο, καθώς και τη συµµόρφωση µε τους όρους της απόφασης χρηµατοδότησης. Οι ορκωτοί λογιστές/ ελεγκτές επιλέγονται από τον δικαιούχο και η δαπάνη για την απασχόλησή τους είναι επιλέξιµη στην οικεία δράση ή πρόγραµµα µέχρι και τρείς (3) µήνες από τη
λήξη κάθε έργου. Η Γενική Γραµµατεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) εκδίδει ειδικότερες οδηγίες για το περιεχόµενο και τις διαδικασίες υποβολής της έκθεσης ελέγχου. Η δυνατότητα χρήσης των ορκωτών λογιστών
αφορά και δράσεις ή προγράµµατα, που βρίσκονται σε εξέλιξη και έχουν προκηρυχθεί από τη ΓΓΕΤ, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του π.δ. 274/2000 (Α΄ 225) κατά παρέκκλιση των σχετικών προβλέψεων των εν λόγω ρυθµίσεων.»
4. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4310/2014 καταργείται.
Άρθρο 39
Τροποποίηση του άρθρου 24 του ν. 4310/2014
1. Η παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης κοινοποιούνται
αµέσως στους δικαιούχους, µε εξατοµικευµένη αναφορά της αξιολόγησης και τεκµηρίωση για κάθε κριτήριο αξιολόγησης. Ο φορέας ή ο συντονιστής της πρότασης έχει δικαίωµα υποβολής ένστασης για θέµατα που αφορούν τη νοµιµότητα της διαδικασίας εντός προθεσµίας
δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την κοινοποίηση της
απόφασης αξιολόγησης, ενώπιον τριµελούς ειδικής επιτροπής της παραγράφου 9, που συγκροτείται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της ΓΓΕΤ.»
2. Η παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Η αξιολόγηση των προτάσεων των υποψηφίων για
χρηµατοδότηση φορέων γίνεται από έναν ή περισσότερους ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες ή από επιτροπή (ή
επιτροπές) εµπειρογνωµόνων, που αποτελείται από τρία
(3) έως πέντε (5) µέλη, ανάλογα µε την πολυπλοκότητα
και το πλήθος των επιστηµονικών πεδίων, που καλύπτει

µία δράση ή πρόγραµµα. Οι εν λόγω εµπειρογνώµονες
προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών του άρθρου 27 του ν. 4310/2014, όπως ισχύει, και
διαθέτουν τα προσόντα που προβλέπονται στις διατάξεις αυτές και τα οποία σχετίζονται µε το αντικείµενο
του προς αξιολόγηση έργου. Ο ορισµός των µελών της
επιτροπής γίνεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
Έρευνας και Τεχνολογίας. Εάν για ορισµένη αξιολόγηση
δεν υπάρχουν στον πίνακα οι απαιτούµενοι για τη συγκεκριµένη περίπτωση ειδικοί επιστήµονες, επιτρέπεται µε
απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων µετά από πρόταση του Γενικού
Γραµµατέα Έρευνας και Τεχνολογίας που εκδίδεται ύστερα από γνώµη του ΕΣΕΚ, να ορίζονται ως µέλη ειδικοί επιστήµονες της ηµεδαπής ή αλλοδαπής που δεν περιλαµβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Αξιολογητών. Η αµοιβή των µελών της επιτροπής καθορίζεται µε
βάση τις κείµενες διατάξεις. Στην επιτροπή µπορεί να
συµµετέχει και εκπρόσωπος του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών ή της Ένωσης Εµπορικών και Βιοµηχανικών Επιµελητηρίων, χωρίς ψήφο. Για την αντιµετώπιση εξειδικευµένων θεµάτων η επιτροπή µπορεί να χρησιµοποιεί εµπειρογνώµονες, οι οποίοι συντάσσουν σχετική ειδική έκθεση αξιολόγησης και καλούµενοι από την
επιτροπή µπορούν να συµµετέχουν σε αυτή χωρίς ψήφο.»
3. Η παρ. 9 του άρθρου 24 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Η επιτροπή ενστάσεων συνεδριάζει και αποφασίζει
µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κατάθεση της ένστασης. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαµβάνονται κατά την
απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, τα οποία δεν
µπορεί να είναι λιγότερα των τριών (3). Η απόφαση της
επιτροπής διαβιβάζεται στον Γενικό Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας και γνωστοποιείται στον ενδιαφερόµενο. Κατά των αποφάσεων της επιτροπής ενστάσεων χωρεί διοικητική προσφυγή από όσους έχουν έννοµο συµφέρον, εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών που αρχίζει
από την κοινοποίηση στον ενδιαφερόµενο της απόφασης της επιτροπής ή την πλήρη γνώση της από αυτόν, η
οποία ασκείται ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Έρευνας
και Τεχνολογίας. Εισηγητής ορίζεται υπάλληλος της αρµόδιας κάθε φορά υπηρεσίας της ΓΓΕΤ. Η απόφαση του
Γενικού Γραµµατέα εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή της προσφυγής και υπόκειται σε
ένδικα µέσα κατά τις κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση
άπρακτης παρέλευσης της προθεσµίας αυτής, η προσφυγή θεωρείται ότι έχει απορριφθεί.»
4. Προστίθεται νέες παράγραφοι 15 και 16 στο άρθρο
24 του ν. 4310/2014 ως εξής:
«15. Η απόφαση 2/89316/0025/12.12.2011 (Β΄ 2911)
του Υπουργού Οικονοµικών εφαρµόζεται και στη νέα
προγραµµατική περίοδο 2014-2020.
Άρθρο 40
1. Η παρ. 2 του άρθρου 22 και το άρθρο 94 του
ν. 4310/2014 καταργούνται.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Άρθρο 41

Άρθρο 42

Η παρ. στ1 του άρθρου 11 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 15 του ν. 4346/2015
(Α΄152), τροποποιείται ως ακολούθως:
«στ1. Καθιερώνεται µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής clawback για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη. Το όριο δαπανών των δηµοσίων νοσοκοµείων και των
φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη, πέραν του οποίου εφαρµόζεται ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (clawback), ορίζεται σε
πεντακόσια εβδοµήντα εκατοµµύρια (570.000.000) ευρώ
για το έτος 2016, από τα οποία τα πεντακόσια δέκα εκατοµµύρια (510.000.000) ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία
και εξήντα εκατοµµύρια (60.000.000) ευρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ, σε πεντακόσια πενήντα εκατοµµύρια
(550.000.000) ευρώ για το έτος 2017, από τα οποία τετρακόσια ενενήντα δύο εκατοµµύρια και εκατό χιλιάδες
(492.100.000)ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία και πενήντα
εφτά εκατοµµύρια εννιακόσιες χιλιάδες (57.900.000) ευρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ και πεντακόσια τριάντα εκατοµµύρια (530.000.000) ευρώ για το έτος 2018, από τα
οποία τετρακόσια εβδοµήντα τέσσερα εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες (474.200.000) ευρώ στα δηµόσια νοσοκοµεία και πενήντα πέντε εκατοµµύρια οκτακόσιες χιλιάδες (55.800.000) ευρώ στα φαρµακεία του ΕΟΠΥΥ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. Οποιαδήποτε φαρµακευτική
δαπάνη υπερβαίνει τα παραπάνω καθορισµένα όρια, επιστρέφεται από τις φαρµακευτικές εταιρείες ή τους κατόχους άδειας αγοράς και καταβάλλεται σε ειδικό λογαριασµό που ορίζεται από τον Υπουργό Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ ή συµψηφίζεται από το Υπουργείο Υγείας και τον
ΕΟΠΥΥ µε ισόποσες οφειλές για την προµήθεια φαρµακευτικών προιόντων.»

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 392169/20.10.1999 κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Οικονοµικών και Γεωργίας «Γενικοί κανόνες χρήσης του όρου «Τοπικός Οίνος» ως περιγραφικού στοιχείου επιτραπέζιου οίνου» (Β΄1985), όπως ισχύει και κυρώθηκε µε το άρθρο 53 του
ν. 4036/2012 (Α΄8), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η µέγιστη στρεµµατική απόδοση των ποικιλιών
που προορίζονται για παραγωγή τοπικού οίνου (οίνου µε
Προστατευόµενη Γεωγραφική Ένδειξη - ΠΓΕ), δεν είναι
µεγαλύτερη της µέσης στρεµµατικής απόδοσης των αντίστοιχων ποικιλιών της ίδιας αµπελουργικής περιοχής
για παραγωγή οίνων χωρίς ΠΟΠ /ΠΓΕ, κατά την τελευταία πενταετία, µε βάση τα στοιχεία αποδόσεων που διαθέτει η αρµόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας και
Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και σχετικά επιστηµονικά δεδοµένα εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Η απόδοση αυτή δεν πρέπει να οφείλεται σε υπερβολική λίπανση, άρδευση ή εφαρµογή καλλιεργητικών τεχνικών που αποσκοπούν στην αύξηση της
ποσότητας σε βάρος της ποιότητας.»
2. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν.δ. 243/1969 «Περί βελτιώσεως και προστασίας της αµπελουργικής παραγωγής» (Α΄ 144), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η µεταποίηση των σταφυλιών σε γλεύκος και του
γλεύκους σε οίνο γίνεται εντός της οριοθετηµένης γεωγραφικής περιοχής της ονοµασίας προέλευσης του οίνου. Η µεταποίηση αυτή µπορεί να πραγµατοποιείται εκτός της οριοθετηµένης περιοχής, εφόσον προβλέπεται
στις προδιαγραφές του προϊόντος, σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του
Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 607/2009 της Επιτροπής (EE L
193), όπως ισχύει. Για την απαίτηση αυτή εφαρµόζονται,
κατά περίπτωση, οι διατάξεις των άρθρων 4 και 5 της αριθµ. 5833/155045/12.12.2013 (Β΄3324) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων.»
3. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 23 του
ν. 4235/2014 (Α΄32), στο τέλος του «Υποτοµέα κανόνων
παραγωγής και διάθεσης τροφίµων µη ζωικής προέλευσης», προστίθεται µη συµµόρφωση µε αριθµό 14, ως εξής:
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4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου καταργείται η υπ’ αριθµ. 242059/1445/28.4.1975 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Γεωργίας και Βιοµηχανίας «Περί ταινιών ελέγχου οίνων ονοµασίας προελεύσεως» (Β΄ 505).

πωνυµία «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» που εδρεύει στην Παιανία Αττικής. Το κείµενο της
Συµφωνίας Τροποποίησης προσαρτάται ως Παράρτηµα
Α΄ του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 44

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΚΥΡΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΜΕΓΑΛΩΝ
ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΝΑΦΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
Άρθρο 43
Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης
και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος–
Τρίπολη – Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη»
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 9.12.2015
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 37.1 και 37.2
του άρθρου 37 της από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύµβασης
Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο
του ν. 3559/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του
Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης,
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος–Τρίπολη – Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο – Σπάρτη» και άλλες διατάξεις»
(Α΄102/2007) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΜΟΡΕΑΣ Ανώνυµη
Εταιρεία Παραχώρησης του Αυτοκινητόδροµου Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη»
και β) εκ τρίτου των Μετόχων της παραπάνω Ανώνυµης
Εταιρείας (1) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.» που εδρεύει στη Νέα
Κηφισιά, (2) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «J
& P ΑΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» που εδρεύει στο
Δήµο Αµαρουσίου, (3) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την ε-

Κύρωση Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης
και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής
Ελλάδος
Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 19.12.2013
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013
Συµφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 «Κύρωση των Συµφωνιών
Τροποποίησης των συµβάσεων παραχώρησης των µεγάλων οδικών έργων και ρύθµιση συναφών θεµάτων»
(Α΄269), µεταξύ αφενός του Ελληνικού Δηµοσίου και αφετέρου: α) της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυµη Εταιρία Παραχώρησης» και β) εκ τρίτου των Μετόχων της
παραπάνω Ανώνυµης Εταιρείας (1) Ανώνυµης Εταιρείας
µε την επωνυµία «CINTRA CONCESSIONES DE
INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE S.A.» (ήδη
FERROVIAL S.A.) που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (2)
Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» που εδρεύει στην Αθήνα, (3) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία «IRIDIUM CONCESIONES DE
INFRAESTRUCTURAS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας, (4) Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«DRAGADOS S.A.» που εδρεύει στη Μαδρίτη Ισπανίας,
το κείµενο της οποίας προσαρτάται ως Παράρτηµα Β΄
του παρόντος νόµου και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος
του παρόντος άρθρου.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 45
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2015
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Γ. Σταθάκης

Ν. Φίλης

ΥΓΕΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α. Ξανθός

Ευκλ. Τσακαλώτος

ΥΠΟΔΟΜΩΝ,
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Χ. Σπίρτζης

Ε. Αποστόλου

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ,
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Κ. Φωτάκης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

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

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, Μισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων»
Α. Με τις διατάξεις του υπό ψήφιση σχεδίου νόµου,
ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
Κεφάλαιο A΄
1. Ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε:
α. Την αδειοδότηση και εποπτεία των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από µη Εξυπηρετούµενα Δάνεια
(ΕΑΑ.Μ.ΕΑ.) και των Εταιρειών Μεταβίβασης Απαιτήσεων από Μη Εξυπηρετούµενα Δάνεια (Ε.Μ.Α.Μ.Ε.Δ.). Μεταξύ άλλων, καθορίζεται το είδος των εταιρειών στις οποίες δύναται να ανατεθεί η διαχείριση των απαιτήσεων
και η µεταβίβαση απαιτήσεων από µη εξυπηρετούµενα
δάνεια, περιγράφονται οι όροι, προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χορήγησης της σχετικής άδειας, θεσπίζεται το πλαίσιο εποπτείας των εταιρειών αυτών από την
Τράπεζα της Ελλάδος, ορίζεται το ύψος του ελάχιστου
µετοχικού κεφαλαίου στις 100.000 ευρώ κ.λπ..
β. Τις συµβάσεις ανάθεσης της διαχείρισης και τις
συµβάσεις πώλησης και µεταβίβασης απαιτήσεων από
συµβάσεις µη εξυπηρετούµενων δανείων και πιστώσεων.
Μεταξύ άλλων, ορίζεται ότι στις προαναφερόµενες Εταιρείες δύναται να ανατίθεται η διαχείριση απαιτήσεων από συµβάσεις δανείων ή/και πιστώσεων, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται για διάστηµα µεγαλύτερο των 90 ηµερών.
(άρθρα 1-3)
2. Η µη καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων («ΚΗΜΔΗΣ») των προκηρύξεων, διακηρύξεων, αποφάσεων ανάθεσης ή κατακύρωσης και των συµβάσεων δεν επηρεάζει την ισχύ τους. Η
ρύθµιση αυτή ισχύει από 8-8-2015. Επίσης, ορίζεται προθεσµία (31.1.2016) για την καταχώρηση στο ΚΗΜΔΗΣ
των απαιτούµενων από το νόµο στοιχείων δηµοσίων
συµβάσεων που αφορούν σε συγχρηµατοδοτούµενα έργα κ.λπ., ενώ έως τότε δεν επηρεάζεται η νοµιµότητα,
κανονικότητα και επιλεξιµότητα των σχετικών δαπανών.
(άρθρο 4)
3. α. Μετατίθεται για την 29.2.2016 (από 31.12.2015) η
έναρξη ισχύος των διατάξεων του Μέρους Β' του ν.
4281/2014, σχετικά µε τους κανόνες σύναψης δηµοσίων
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών. Επίσης, η
δηµοσίευση της προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ του άρθρου
152 του ίδιου νόµου, αντικαθιστά την υποχρέωση δηµοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως από 29.02.2016 (αντί
από 31.12.2015).
β. Κατ’ εξαίρεση εξακολουθούν να ισχύουν µόνο για
το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών (ΕΠΠ) έτους 2014 και
προγενέστερων αυτού οι διατάξεις των παραγράφων 111 του άρθρου 2 του ν. 2286/1995.
(άρθρο 5)
4. α. Προβλέπεται η δυνατότητα αναλογικής εφαρµο-

γής από τις Περιφέρειες του π.δ. 98/1996 για τον ορισµό
Ενδιάµεσων Φορέων πράξεων κρατικών ενισχύσεων.
β. Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης σε κάθε Υπουργείο στο οποίο βάσει του π.δ. 73/2015 προβλέπεται θέση
Αναπληρωτή Υπουργού, Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ» στην οποία προστίθεται η ονοµασία του Υπουργείου και του Τοµέα αρµοδιότητας
του Αναπληρωτή Υπουργού.
γ. Συνιστάται στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων νέα Ειδική Υπηρεσία µε την ονοµασία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων, Τοµέα Υποδοµών και Μεταφορών.
δ. Προσκλήσεις, αποφάσεις ένταξης και κάθε άλλη αναγκαία πράξη που αφορά στη διαχείριση πράξεων στο
πλαίσιο των Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΕΣΠΑ
2007-2013 που εκδόθηκαν, από τις 23.12.2014 και µέχρι
τις 30.1.2015, από το προ της ισχύος του ν.4314/2014
κατά περίπτωση όργανο διαχείρισης ή εποπτείας της
Διαχειριστικής Αρχής του ΕΣΠΑ 2007- 2013, είναι νόµιµες.
ε. Επαναπροσδιορίζονται οι δικαιούχοι πράξεων τεχνικής βοήθειας του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας
και Θάλασσας, ενώ παρέχεται η δυνατότητα περαιτέρω
ορισµού δικαιούχων µε έκδοση υπουργικής απόφασης.
(άρθρο 6)
Κεφάλαιο Β΄
1. Επανακαθορίζεται το µισθολογικό καθεστώς που
διέπει τους υπαλλήλους του Δηµοσίου, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθµού, των Νοµικών
Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ..) και Νοµικών
Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), καθώς και του
προσωπικού των οριζόµενων Δ.Ε.Κ.Ο. του κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005, στα εξής κατά βάση σηµεία:
-Αποσύνδεση βαθµού - µισθού µε τη θέσπιση ενός αριθµού µισθολογικών κλιµακίων (διαφορετικού ανά κατηγορία υπαλλήλων), για την κατάταξη των υπαλλήλων. Το
νέο σύστηµα αµοιβών προβλέπει τη µισθολογική επανακατάταξη των υπαλλήλων σε συγκεκριµένα µισθολογικά
κλιµάκια ανάλογα µε την κατηγορία εκπαίδευσής τους.
Ειδικότερα, προβλέπονται 13 ΜΚ για τους υπαλλήλους
της ΥΕ και ΔΕ κατηγορίας και 19 ΜΚ γι’ αυτούς των ΤΕ
και ΠΕ. Η κατάταξη είναι ανάλογη των ετών υπηρεσίας
και των τυπικών προσόντων.
- Προβλέπεται διαφορετική µισθολογική εξέλιξη ανάλογα µε την κατηγορία εκπαίδευσης του υπαλλήλου. Ειδικότερα, προβλέπεται τριετής από διετή που είναι σήµερα η µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων ΔΕ και ΥΕ
κατηγορίας, ενώ παραµένει η διετής για τους υπαλλήλους των ΠΕ και ΤΕ κατηγοριών. Η εν λόγω µισθολογική
εξέλιξη (ωρίµανση) θα εφαρµοστεί από το έτος 2018 και
εφεξής.
- Καθιερώνεται ο θεσµός της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης συνδεδεµένης µε την αξιολόγηση των υπαλλήλων.
- Αυξάνεται το επίδοµα θέσης ευθύνης οριζόµενο σε
1.000 Ευρώ για τον Γενικό Διευθυντή, 450 Ευρώ για τον
Διευθυντή, 350 Ευρώ για τον Υποδιευθυντή και 290 Ευρώ για τον Τµηµατάρχη, από 900 Ευρώ, 400 Ευρώ, 300
Ευρώ και 250 Ευρώ αντίστοιχα, που ισχύει σήµερα.
- Προβλέπεται η σύνδεση του µισθολογίου των υπαλλήλων µε την περιγραφή, βαθµολόγηση και αξιολόγηση
των υφιστάµενων θέσεων εργασίας.
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- Περιορίζονται οι περιοχές στις οποίες η υπηρέτηση
υπαλλήλου δικαιολογεί την καταβολή του επιδόµατος
παραµεθορίου.
- Καταργείται η αποζηµίωση για συµµετοχή σε συλλογικά όργανα µε εξαίρεση τα χρηµατοδοτούµενα από
συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα.
- Διασφαλίζεται µε τη µορφή προσωπικής διαφοράς το
υφιστάµενο ύψος των καταβαλλόµενων αποδοχών
στους υπαλλήλους που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου σε περίπτωση µείωσής τους σε σχέση
µε αυτές που ελάµβαναν προ της έναρξης ισχύος του
νέου καθεστώτος. Η εν λόγω προσωπική διαφορά αποµειώνεται µελλοντικά µε οποιαδήποτε αύξηση των αποδοχών του υπαλλήλου πλην της χορήγησης του επιδόµατος θέσης ευθύνης και της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης λόγω αξιολόγησης. Σε περίπτωση αύξησης
των αποδοχών η προσωπική διαφορά καταβάλλεται σε
βάθος τετραετίας.
Εξαιρείται το ναυτικό προσωπικό της Ανώνυµης Εταιρείας Διώρυγας Κορίνθου (ΑΕΔΙΚ), από τις ρυθµίσεις
του προς ψήφιση µισθολογίου αµειβόµενο εφεξής, µε
τρόπο ανάλογο του ναυτικού προσωπικού της Πλοηγικής Υπηρεσίας.
- Εντάσσονται ειδικές κατηγορίες υπαλλήλων (ειδικό
επιστηµονικό προσωπικό των ΑΔΑ, δικηγόρων µε έµµισθη εντολή, µετακλητών υπαλλήλων και ειδικών συµβούλων και συνεργατών Υπουργών κ.λπ.) στις διατάξεις
του προς ψήφιση µισθολογίου.
(άρθρα 7-35)
2. Προβλέπεται ότι, στις συµβάσεις που συνάπτει το
ΤΑΙΠΕΔ µε αντικείµενο την παραχώρηση της χρήσης και
εκµετάλλευσης των λιµένων και των τουριστικών λιµένων µπορεί να εγκριθεί και να περιληφθεί ρήτρα διαιτησίας. Η σχετική έγκριση και οι όροι διαιτησίας καθορίζονται µε κ.υ.α., η οποία εκδίδεται δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών για τη σύναψη των εν λόγω συµβάσεών.
(άρθρο 36)
Κεφάλαιο Γ΄
Τροποποιούνται, συµπληρώνονται και καταργούνται
διατάξεις του ν. 4310/2014 και ειδικότερα:
1. Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής του ανωτέρω
νόµου,
(άρθρο 37)
2. Αναδιατυπώνονται οι διατάξεις του άρθρου 23 του
ν. 4310/2014, σχετικά µε τη διαδικασία χρηµατοδότησης
των ερευνητικών φορέων. Μεταξύ άλλων, παρέχεται η
δυνατότητα πιστοποίησης δαπανών επί µέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο
Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε..
(άρθρο 38)
3. Διασαφηνίζεται η νοµική µορφή των ενστάσεων που
δικαιούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι δικαιούχοι προγραµµάτων και διευρύνονται οι δυνατότητες αξιολόγησης των προτάσεων.
(άρθρο 39)
4. Καταργούνται ρυθµίσεις του ν. 4310/2014 που αφορούν σε ζητήµατα δηµόσιων προµηθειών, οι οποίες είναι
αντίθετες προς το ενωσιακό δίκαιο.
(άρθρο 40)
Κεφάλαιο Δ΄
Συµπεριλαµβάνονται στα υφιστάµενα όρια δαπανών
για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη των ετών
2016, 2017 και 2018 (570.000.000, 550.000.000 και
530.000.000 αντίστοιχα), πέραν των οποίων έχει εφαρ-

µογή ο µηχανισµός αυτόµατης επιστροφής (claw back)
και οι δαπάνες των φαρµακείων του ΕΟΠΥΥ. Σήµερα τα
παραπάνω όρια περιορίζονται στην φαρµακευτική δαπάνη των δηµόσιων νοσοκοµείων.
(άρθρο 41)
Κεφάλαιο Ε΄
Ρυθµίζονται θέµατα αναφορικά µε τη χρήση του όρου
«Τοπικός Οίνος» και την προστασία της αµπελουργίας
και θεσπίζεται πρόστιµο ύψους 1.000 - 30.000 Ευρώ, σε
περίπτωση µη τήρησης της ειδικής νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων από τα
φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν οινολογικό
εργαστήριο.
(άρθρο 42)
Κεφάλαιο ΣΤ΄
Κυρώνονται οι Συµφωνίες Τροποποίησης των Συµβάσεων Παραχώρησης των έργων Μελέτης, Κατασκευής,
Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης των Αυτοκινητοδρόµων: α) «Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη» και β) «Κεντρικής Ελλάδος», όπως αυτές έχουν κυρωθεί µε το άρθρο πρώτο των ν. 3559/2007 και ν. 3597/2007 αντίστοιχα
και έχουν τροποποιηθεί µε τον ν. 4219/2013.
(άρθρα 43 και 44)
Β. Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα
ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Επιπρόσθετη δαπάνη, από τη δυνατότητα πιστοποίησης των δαπανών επί µέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε.
(άρθρο 38)
2. Από την κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των
Συµβάσεων
Παραχώρησης µεγάλων οδικών έργων και σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις του επισπεύδοντος Υπουργείου (αρ.
178/10.10.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων), προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού:
Για το έργο «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος-ΤρίποληΚαλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη»
α. Ενδεχόµενη δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ ύψους κατ’
ανώτατο όριο 330 εκ. Ευρώ σε ονοµαστικές τιµές, πλέον
ΦΠΑ, για την καταβολή Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.2016 έως το Φεβρουάριο 2033.
β. Ενδεχόµενη δαπάνη µέχρι του ποσού 10 εκ. ευρώ
λόγω εγγύησης εκ µέρους του Δηµοσίου σε περίπτωση
µη καταβολής εκ µέρους του Παραχωρησιούχου της Αναβαλλόµενης Δεσµευτικής Επένδυσης, όπως αυτή προβλέπεται στη Συµφωνία Τροποποίησης.
γ. Μείωση της συµβατικής υποχρέωσης του Δηµοσίου
προς αποζηµίωση του Παραχωρησιούχου, µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου, κατά 106,6 εκ. ευρώ.
(άρθρο 43)
Για το έργο «Αυτοκινητόδροµος Κεντρικής Ελλάδος»
Διασφάλιση είσπραξης εσόδων του Δηµοσίου, τα οποία σύµφωνα µε το Χρηµατοοικονοµικό Μοντέλο Αναδιάρθρωσης αποτιµώνται σε 105 εκ. ευρώ. (άρθρο 44)
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3. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων, από την επιβολή προστίµου σε περίπτωση µη συµµόρφωσης από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν οινολογικό εργαστήριο
της νοµοθεσίας που διέπει τη λειτουργία των οινολογικών εργαστηρίων,
(άρθρο 42)

II. Επί του Π.Α.Ε.
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση σύστασης
νέων Ειδικών Υπηρεσιών,
(άρθρο 6)

III. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού Παρογικ Υπηρεσιών
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Ν.Π.Δ.Δ.. επιγορηγούµενο από τον
Κρατικό Προϋπολογισµό - Φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
Συνολική εξοικονόµηση δαπάνης, για τα έτη 2016 2018, ποσού 137 εκ. Ευρώ περίπου, από:
την εφαρµογή του µηχανισµού αυτόµατης επιστροφής
(claw back) και για τις σχετικές δαπάνες των φαρµακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,
(άρθρο 41)
τον περιορισµό του ορίου δαπανών πέραν του οποίου
εφαρµόζεται ο µηχανισµός της αυτόµατης επιστροφής
(claw back), για τη νοσοκοµειακή φαρµακευτική δαπάνη,
(άρθρο 41)

IV. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και των προϋπολογισµών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
1. Ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019 107 εκ. Ευρώ
περίπου, από την επανακατάταξη στα νέα µισθολογικά
κλιµάκια των υπαλλήλων του δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α.
κ.λπ.
(άρθρο 9)
2. Ετήσια δαπάνη ύψους 143 εκ. Ευρώ περίπου, από το
2018 και εφεξής, από τη µισθολογική εξέλιξη (ωρίµανση)
του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου,
(άρθρο 11)
3. Ετήσια δαπάνη ποσού 25 εκ. Ευρώ περίπου, από την
αύξηση των επιδοµάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων.
(άρθρο 16)
4. Ετήσια δαπάνη κυµαινόµενη από 15 έως 46 εκ. Ευρώ λόγω της καθιέρωσης της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων λόγω αξιολόγησης,
(άρθρο 12)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη σύνδεση των αµοιβών
µε την περιγραφή καθηκόντων το ύψος της οποίας δεν

µπορεί να προσδιοριστεί εξαρτώµενη από πραγµατικά
γεγονότα,
(άρθρο 17)
6. Εξοικονόµηση δαπάνης, από τον περιορισµό των
περιοχών στις οποίες δικαιολογείται επίδοµα παραµεθορίου,
(άρθρο 19)
7. Ετήσια εξοικονόµηση δαπάνης ύψους 4,5 εκ. Ευρώ
περίπου, από την κατάργηση της αποζηµίωσης των συλλογικών οργάνων,
(άρθρο 21)
Οι προκαλούµενες δαπάνες από την εφαρµογή του νέου µισθολογίου καλύπτονται πλήρως από τις προβλεφθείσες στο ΜΠΔΣ 2015-2018 δαπάνες, από:
- τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων
- τη µη χορήγηση κινήτρων επίτευξης στόχων και δηµοσιονοµικών στόχων και
- την αποµείωση της προσωπικής διαφοράς.
Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2015
Η Γενική Διευθύντρια
Σταυρούλα Μηλιάκου
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ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Διαχείριση των µη εξυπηρετούµενων δανείων, Μισθολογικές ρυθµίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρµογής της Συµφωνίας Δηµοσιονοµικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθµίσεων»
Από τις διατάξεις του προτεινόµενου νοµοσχεδίου
προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

I. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού
1. Επιπρόσθετη δαπάνη, από τη δυνατότητα πιστοποίησης των δαπανών επί µέρους έργων από ορκωτούς λογιστές/ελεγκτές, εγγεγραµµένους στο Μητρώο Ελεγκτών της Ε.Λ.Τ.Ε. .
(άρθρο 38)
2. Από την κύρωση των Συµφωνιών Τροποποίησης των
Συµβάσεων
Παραχώρησης µεγάλων οδικών έργων και σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις του επισπεύδοντος Υπουργείου (αρ.
178/10.10.2015 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων), προκαλούνται τα ακόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού:
Για το έργο «Αυτοκινητόδροµος Κόρινθος- ΤρίποληΚαλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο-Σπάρτη»
α. Ενδεχόµενη δαπάνη σε βάρος του ΠΔΕ ύψους κατ’
ανώτατο όριο 330 εκ. Ευρώ σε ονοµαστικές τιµές, πλέον
ΦΠΑ, για την καταβολή Πρόσθετης Επιδότησης Λειτουργίας κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.2016 έως το Φεβρουάριο 2033.
β. Ενδεχόµενη δαπάνη µέχρι του ποσού 10 εκ. ευρώ
λόγω εγγύησης εκ µέρους του Δηµοσίου σε περίπτωση
µη καταβολής εκ µέρους του Παραχωρησιούχου της Αναβαλλόµενης Δεσµευτικής Επένδυσης, όπως αυτή προβλέπεται στη Συµφωνία Τροποποίησης.
γ. Μείωση της συµβατικής υποχρέωσης του Δηµοσίου
προς αποζηµίωση του Παραχωρησιούχου, µέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής του Έργου, κατά 106,6 εκ. ευρώ.
(άρθρο 43)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού.

II. Επί του Π.Α.Ε.
Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη σε περίπτωση σύστασης
νέων Ειδικών Υπηρεσιών,
(άρθρο 6)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώσεις του Π.Δ.Ε.

III. Επί του Κρατικού Προϋπολογισιιού και των προϋπολογισµών Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
1. Ετήσια δαπάνη για τα έτη 2016-2019 107 εκ. Ευρώ
περίπου, από την επανακατάταξη στα νέα µισθολογικά
κλιµάκια των υπαλλήλων του δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ.,
Ο.Τ.Α.. κ.λπ..
(άρθρο 9)
2. Ετήσια δαπάνη ύψους 143 εκ. Ευρώ περίπου, από το
2018 και εφεξής,από τη µισθολογική εξέλιξη (ωρίµανση)
του προσωπικού των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του υπό ψήφιση νόµου.
(άρθρο 11)

3. Ετήσια δαπάνη ποσού 25 εκ. Ευρώ περίπου, από την
αύξηση των επιδοµάτων θέσεων ευθύνης στους προϊσταµένους των οργανικών µονάδων.
(άρθρο 16)
4. Ετήσια δαπάνη κυµαινόµενη από 15 έως 46 εκ. Ευρώ λόγω της καθιέρωσης της προωθηµένης µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων λόγω αξιολόγησης.
(άρθρο 12)
5. Ενδεχόµενη δαπάνη, από τη σύνδεση των αµοιβών
µε την περιγραφή καθηκόντων το ύψος της οποίας δεν
µπορεί να προσδιοριστεί εξαρτώµενη από πραγµατικά
γεγονότα.
(άρθρο 17)
Οι προκαλούµενες δαπάνες από την εφαρµογή του νέου µισθολογίου καλύπτονται πλήρως από τις προβλεφθείσες στο ΜΠΔΣ 2015-2018 δαπάνες, από:
- τη βαθµολογική και µισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων,
- τη µη χορήγηση κινήτρων επίτευξης στόχων και δηµοσιονοµικών στόχων και
- την αποµείωση της προσωπικής διαφοράς.

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2015

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ευκλ. Τσακαλώτος

