ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου
Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της
Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ τουΕ.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης
Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ ., της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και
άλλες επείγουσες διατάξεις»
Προς τη Βουλή των Ελλήνων
Α΄ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Με το προτεινόµενο σχέδιο νόµου ρυθµίζονται συνταξιοδοτικά θέµατα, κυρώνεται η Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της
ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής
Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και επιχειρείται κατεπειγόντως, η ρύθµιση κάποιων επιµέρους, αλλά παρόλα αυτά
σπουδαίας σηµασίας, ζητηµάτων τα οποία προκύπτουν
ως πρωταρχικές προτεραιότητες για την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων της Ελληνικής Δηµοκρατίας, σε συνέχεια
του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα
Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 20132016» και, τέλος, επιχειρείται η διόρθωση νοµοτεχνικών
αστοχιών στον νόµο αυτό.
Β΄ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ
Άρθρο 1
Με το άρθρο 1 του παρόντος νόµου ρυθµίζονται συνταξιοδοτικά θέµατα των υπαλλήλων της Βουλής και
τροποποιούνται συνταξιοδοτικές διατάξεις που είχαν
συµπεριληφθεί στο ν. 4093/2012.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και για λόγους ισότητας µεταξύ των υπαλλήλων του Δηµοσίου µε τα ίδια
τυπικά προσόντα, προβλέπεται ότι από 1.1.2013 οι υπάλ-

ληλοι της Βουλής συνταξιοδοτούνται µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που συνταξιοδοτούνται και οι αντίστοιχοι υπάλληλοι των Υπουργείων, της ίδιας κατηγορίας και µε τα ίδια έτη υπηρεσίας και η σύνταξή τους υπολογίζεται µε βάση το συντάξιµο µισθό των ανωτέρω υπαλλήλων των Υπουργείων. Στις διατάξεις αυτές υπάγονται όλοι οι υπάλληλοι της Βουλής οι οποίοι υπηρετούν
κατά την 1.1.2013, µε την επιφύλαξη της εφαρµογής της
παρ.2 του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 που αφορά αυτούς που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010. Επίσης καταργείται ρητά από 1.1.2013 η
πρόβλεψη της παρ.1 του άρθρου 15 του ν. 3865/2010
σύµφωνα µε την οποία ως µισθός για τον υπολογισµό
της σύνταξης των υπαλλήλων της Βουλής λαµβανόταν
αυτός που προσδιοριζόταν µέχρι σήµερα από τις διατάξεις του Κανονισµού της Βουλής. Έναυσµα για τη ρύθµιση αυτή αποτέλεσε και η γνώµη που εξέφρασε ο Γενικός
Επίτροπος της Επικράτειας στο Ελεγκτικό Συνέδριο, κατά τη γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του δικαστηρίου αυτού επί των συνταξιοδοτικών διατάξεων του ν. 4093/
2012, σύµφωνα µε την οποία η κατοχύρωση των συνταξιοδοτικών προνοµίων που ισχύουν για όσους υπαλλήλους της Βουλής έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31.12.2010 έρχεται σε αντίθεση µε τα άρθρα 4, 25 και 88 του Συντάγµατος.
Προκειµένου να εναρµονιστεί το Δηµόσιο µε τους ασφαλιστικούς φορείς κύριας ασφάλισης, µε τις διατάξεις
της παραγράφου 2 τροποποιούνται οι διατάξεις της υποπαραγράφου Β.3 της παραγράφου Β΄ του ν. 4093/2012
ώστε εάν το συνολικό ποσό των συντάξεων, συµπεριλαµβανοµένων και των επικουρικών καθώς και των µερισµάτων, υπερβαίνει τα 2.000,00 ευρώ και µέχρι 3.000,00
ευρώ να µειώνεται το ανωτέρω συνολικό ποσό κατά 15%,
ενώ εάν το ποσό αυτό υπερβαίνει τα 3.000,00 ευρώ να
µειώνεται το συνολικό ποσό των συντάξεων κατά 20%.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 εξαιρούνται από
τις µειώσεις των συντάξεων που επιβλήθηκαν µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου β3 της παραγράφου Β΄ του
ν. 4093/2012, οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου γενικά (πολιτικοί, στρατιωτικοί, πολεµικοί κλπ), οι οποίοι είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος
κατά ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω,
σύµφωνα µε γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής (ΑΣΥΕ).
Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 ορίζεται ότι κατ΄
εξαίρεση το συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος αδείας, τα
οποία καταργήθηκαν για όλους τους συνταξιούχους του
Δηµοσίου, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται σε όσους
από αυτούς είναι ανίκανοι για την άσκηση κάθε βιοποριστικού επαγγέλµατος κατά ανάπηροι µε ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω. Το ποσό αυτό επιµεριζόµενο πλέον
σε 12µηνη βάση θα καταβάλλεται κατά µήνα µαζί µε τη
σύνταξη των προσώπων αυτών.
Με το Κεφάλαιο Β΄ του παρόντος νόµου τίθενται κυρίως, δηµοσιονοµικοί κανόνες.
Είναι γνωστό ότι η ορθή δηµοσιονοµική πολιτική και
πρακτική σε όλες τις αναπτυγµένες χώρες στηρίζεται
κυρίως σε δηµοσιονοµικούς κανόνες µε καθορισµένους
στόχους που επιτυγχάνονται µε την εφαρµογή συγκεκριµένων µηχανισµών και συστηµάτων παρακολούθησης
και ελέγχου. Η έλλειψη επί δεκαετίες στη χώρα µας τέτοιων σύγχρονων δηµοσιονοµικών κανόνων οδήγησε
κατά µεγάλο ποσοστό στη σηµερινή δύσκολη δηµοσιο-
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νοµική κατάσταση, αφού για χρόνια είχαµε σταθερή αύξηση των ελλειµµάτων και κατ΄ ακολουθία του δηµόσιου
χρέους. Η Κυβέρνηση, γνωρίζοντας τη χρησιµότητα και
αναγκαιότητα της ύπαρξης των κανόνων αυτών, παρεµβαίνει µε την προτεινόµενη διάταξη για την αλλαγή του
πλαισίου ως προς τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης που διαχειρίζονται πόρους του Ελληνικού Δηµοσίου. Με τα προτεινόµενα άρθρα 2-8 ρυθµίζονται ζητήµατα σχετικά µε την παρακολούθηση και την ορθή εκτέλεση των δηµόσιων προϋπολογισµών, εντός των ορίων και των στόχων που αποφασίζονται και εγκρίνονται από τη Βουλή, όλων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ καθορίζονται και ειδικότερες λεπτοµέρειες για τις δηµόσιες επιχειρήσεις και
τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο
κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005 και τους Ο.Τ.Α. και τα νοµικά πρόσωπα αυτών.
Ειδικότερα, µε το άρθρο 2 προβλέπονται:
Η έγκαιρη έγκριση των προϋπολογισµών της Γενικής
Κυβέρνησης µέχρι την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους.
Η κατάρτιση προγραµµάτων µηνιαίας εκτέλεσης των
προϋπολογισµών των φορέων και των σηµαντικών από
άποψη µεγέθους νοµικών προσώπων και η θέσπιση τριµηνιαίων στόχων.
Η στενή παρακολούθηση των τριµηνιαίων στόχων και
η έγκαιρη λήψη διορθωτικών µέτρων σε περίπτωση που
διαπιστώνεται ότι οι αποκλίσεις από τους στόχους, θέτουν σε κίνδυνο την εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Η σύναψη συµφωνιών µεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπολοίπων Υπουργείων, µε τις οποίες τα
µέρη δεσµεύονται για την υλοποίηση δράσεων που θα εξασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού.
Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση µη συµµόρφωσης.
Ειδικότερα προβλέπεται:
Η περικοπή των προϋπολογισµών όταν οι αποκλίσεις
υπερβαίνουν το 10% των συµφωνηθέντων στόχων και
δεν λαµβάνονται µέτρα διόρθωσης.
Ο ορισµός Επόπτη των Οικονοµικών Υπηρεσιών στα
νοµικά πρόσωπα φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όταν
διαπιστώνονται σοβαρές αποκλίσεις ή δεν έχουν ληφθεί
τα απαραίτητα µέτρα.
Με το άρθρο 3 προβλέπονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία αποτελεσµατικού µηχανισµού
παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των ετήσιων
προϋπολογισµών των δηµοσίων επιχειρήσεων και των
νοµικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στο
κεφάλαιο Α΄ του ν. 3429/2005, όπως αυτοί έχουν εγκριθεί στα πλαίσια του Κρατικού Προϋπολογισµού. Με τον
µηχανισµό αυτό καθιερώνεται συγκεκριµένη διαδικασία
ελέγχου τήρησης των προϋπολογισµών σε µηνιαία και
τριµηνιαία βάση, σε περίπτωση δε υπερβάσεων, προβλέπεται η λήψη συγκεκριµένων µέτρων, ώστε να αποκαθίστανται άµεσα τυχόν υπερβάσεις.
Με το άρθρο 4 προβλέπονται οι απαραίτητες λεπτοµέρειες για τη δηµιουργία αποτελεσµατικού µηχανισµού
παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των ετήσιων
προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και των νοµικών προσώπων
αυτών. Ειδικότερα προβλέπεται η ίδρυση Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. για την έγκαιρη
παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α. και για την οικονοµική εξυγίανση αυτών, µε την συµµετοχή και εκπροσώπου του Υπουργείου
Οικονοµικών και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και η υποχρέωση των Ο.Τ.Α. να λαµβάνουν συγκεκριµέ-

να µέτρα διόρθωσης . Εισάγεται το «Ολοκληρωµένο
Πλαίσιο Δράσης», µέσω του οποίου καθίσταται ευχερέστερη η παρακολούθηση των οικονοµικών των Ο.Τ.Α. από το Παρατηρητήριο. Επίσης, ρυθµίζονται επιµέρους
ζητήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου προκειµένου
αυτό να φέρει εις πέρας µε ορθό και αποτελεσµατικό
τρόπο τις αρµοδιότητες που του ανατίθενται, µε στόχο
και την οικονοµική εξυγίανση των οικονοµικών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Με το άρθρο 5 καθορίζονται οι υποχρεώσεις και οι αρµοδιότητες του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών,
ώστε να µπορέσει να εκπληρώσει απρόσκοπτα τις υποχρεώσεις του, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995. Στις αρµοδιότητες αυτές περιλαµβάνονται ζητήµατα που σχετίζονται µε την εκπόνηση
υγιούς προϋπολογισµού λαµβάνοντας υπόψη το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισµού µε την αυστηρή τήρηση των ανώτατων ορίων δαπανών και γενικότερα την
διασφάλιση της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης.
Στο άρθρο 6 ρυθµίζεται το ζήτηµα της κατάθεσης στη
Βουλή του απολογισµού και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων οικονοµικού έτους 2011. Σύµφωνα
µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 76 του ν.
2362/1995 (Α 247) όπως αντικαταστάθηκαν µε το άρθρο
43 του ν. 3871/2010 (Α 141), η κατάθεση στη Βουλή για
κύρωση του Απολογισµού, του Ισολογισµού και των λοιπών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Κεντρικής
Διοίκησης, καθώς και της Διαδήλωσης του Ελεγκτικού
Συνεδρίου διενεργείται πριν από την κατάθεση στη Βουλή του προϋπολογισµού για το νέο έτος και µέχρι το τέλος Νοεµβρίου το αργότερο. Στο Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους αναπτύχθηκε και λειτουργεί από 1.1.2011 Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό Σύστηµα, κατά το πρώτο έτος
λειτουργίας του οποίου αναδείχθηκαν προβλήµατα και
αδυναµίες που επηρέασαν σηµαντικά το χρονοδιάγραµµα των εργασιών για την κατάρτιση του Απολογισµού
και των λοιπών ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Για το λόγο αυτό άλλωστε , οι σχετικές προθε σµίες παρατάθηκαν επί δίµηνο µε τις διατάξεις του άρθρου 43 παρ.3 του ν. 4071/2012 (Α΄ 85). Ενόψει όµως
της εσπευσµένης κατάθεσης του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 (προ της εκπνοής της προθεσµίας
του άρθρου 89 παρ.2 ν. 2362/1995 όπως ισχύει) δεν είναι
δυνατή η κατάθεση στη Βουλή του Απολογισµού και των
λοιπών χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων για το οικονοµικό έτος 2011 πριν την κατάθεση του προϋπολογισµού. Κατόπιν αυτού προτείνεται ρύθµιση σύµφωνα µε
την οποία ειδικά για το τρέχον έτος, ο Απολογισµός και
οι λοιπές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οικονοµικού
έτους 2011, κατατίθενται στη Βουλή µέχρι 15 Δεκεµβρίου τρέχοντος έτους και ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία
κατάθεσης του προϋπολογισµού.
Με το άρθρο 7 δίνεται η δυνατότητα στους Γενικούς
Διευθυντές των Υπουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, µετά από
αίτησή τους να παραµείνουν στην Υπηρεσία και µέχρι
την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων. Η προβλεπόµενη από το ν. 3839/2010 επιλογή των προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων δεν έχει γίνει, λόγω και της επικείµενης αναδιάρθρωσης των Υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα, µε συνέπεια κρίσιµες Γενικές Διευθύνσεις να
υπολειτουργούν. Με την προτεινόµενη ρύθµιση προβλέ-
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πεται η δυνατότητα εκούσιας παραµονής των Προϊσταµένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων που απολύονται αυτοδίκαια (άρθρο 155 ν. 3528/2007) κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων και µέχρι την επιλογή
και κάλυψη των ανωτέρω θέσεων και εφόσον δεν έχουν
συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Με το άρθρο 8 ρυθµίζονται θέµατα για τη διασφάλιση
της οικονοµικής αυτοτέλειας και ανεξαρτησίας της ΕΛΣΤΑΤ, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 παρ .2 του ν.
3832/2010 (παρ. 1) και καθορίζεται ο λογαριασµός στον
οποίον πιστώνονται τα έσοδα που προκύπτουν από την
αξιοποίηση της περιουσίας του Δηµοσίου µέσω του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου
(παρ. 2).
Άρθρο 9 (Επείγουσες µισθολογικές διατάξεις): Με τη
διάταξη της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου Γ.1. του
ν. 4093/2012 τροποποιήθηκε το άρθρο 46 του ν. 3205/
2003 µη λαµβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι µεταγενέστερα έχουν τροποποιηθεί διατάξεις του Οργανισµού
του Υπουργείου Εξωτερικών (άρθρα 101 και 110 του ν.
3566/2007) που αφορούν την Ειδική Νοµική Υπηρεσία,
την κατάργηση της ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και τους υπαλλήλους του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων. Ως αποτέλεσµα, αφ’
ενός, δεν περιλαµβάνεται ρητή αναφορά στον κλάδο Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων και, αφ’ ετέρου, οι
υπάλληλοι της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας αναφέρονται
µε τους βαθµούς του προϊσχύσαντος και ήδη καταργηθέντος βαθµολογίου τους. Προτείνεται συνεπώς η νοµοτεχνική αναδιατύπωση του άρθρου ώστε να απεικονίζει
τη σηµερινή διοικητική πραγµατικότητα του Υπουργείου
Εξωτερικών.
Επίσης µε τις παρ. 3 έως και 7 επιδιώκεται µια διευκρίνιση ως προς τη ρύθµιση της βαθµολογικής εξέλιξης και
του µισθολογίου των υπαλλήλων της Ε.Υ.Π. Η εξαίρεσή
τους από το ενιαίο µισθολόγιο είχε ήδη προβλεφθεί µε
τον ν. 4093/2012, αλλά παρόλα αυτά κρίθηκε σκόπιµο,
λόγω της ιδιάζουσας φύσεως της υπηρεσίας αυτής και
του εξόχως εθνικού χαρακτήρα της αποστολής της, να
αποσαφηνιστεί το θέµα αυτό καθώς συνδέεται µε τη διαφύλαξη απορρήτων θεµάτων για λόγους εθνικής ασφάλειας.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 13 τροποποιείται η
περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4024/2011 (Α΄
226), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 7 α της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), προκειµένου να ισχύσει
και για τους υπαλλήλους της Βουλής, για λόγους ίσης
µεταχείρισης, το σύστηµα µισθολογικής εξέλιξης των υπαλλήλων του κράτους, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού και των άλλων φορέων του
δηµόσιου τοµέα, τροποποιουµένου αναλόγως του Κανονισµού της Βουλής (περ. α). Κατά συνέπεια, κατ' εφαρµογή του ν. 4024/2011, τόσο οι βασικές αποδοχές όσο
και η υπερωριακή εργασία και η διατήρηση τυχόν υπερβάλλουσας µείωσης θα είναι ίδιες µε αυτές και των λοιπών δηµοσίων υπαλλήλων (π.χ. υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονοµ ικών, της Προεδρίας της Δηµοκρατίας
κλπ). Επιπλέον δεν καταβάλλεται καµία άλλη παροχή ή
επίδοµα οιασδήποτε µορφής στους υπαλλήλους της
Βουλής πέραν των οριζοµένων στην περίπτωση β΄ του
παρόντος (περ. β).
Με το άρθρο 10 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4093/
2012. Με την παράγραφο 1 του άρθρου προβλέπεται ότι

το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που πρέπει να εκδοθούν δυνάµει του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και
αφορούν την εφαρµογή του ν. 3919/2011 εκδίδεται το
αργότερο µέχρι 31.12.2012. Με την παράγραφο 2 γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση σχετικά µε την ορθή αναφορά
του π.δ. 113/2010. Με την παράγραφο 3 τροποποιούνται
διατάξεις που αφορούν την ΕΛΣΤΑΤ. Κατά την εκτέλεση
του προϋπολογισµού της ΕΛ.ΣΤΑΤ. τρέχοντος οικονοµικού έτους έχουν προκύψει προβλήµατα στην εκκαθάριση δαπανών της ΕΛ.ΣΤΑΤ. λόγω µη τήρησης των διατάξεων που διέπουν την όλη διαδικασία πραγµατοποίησης
των δαπανών αυτών. Οι εν λόγω παρεκκλίσεις οφείλονταν στον ετεροχρονισµό της απασχόλησης των συνεργατών σε σχέση µε την έκδοση των σχετικών εγκριτικών
αποφάσεων, στην επιτακτικά επείγουσα ανάγκη δικαστικής εκπροσώπησης της Αρχής κατά το πρώτο εξάµηνο
του 2012, καθώς και στην αλλαγή του νοµικού πλαισίου
που διέπει την έκδοση αποφάσεων για την έγκριση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων της ΕΛ.ΣΤΑΤ. και
στην ως εκ τούτου µη δυνατότητα αναδροµικής ισχύος
της απόφασης που ενέκρινε τις υπερωρίες. Κατόπιν αυτού και προκειµένου να καταστεί δυνατή η πληρωµή των
προαναφερόµενων δαπανών, προτείνεται η ακόλουθη
νοµοθετική ρύθµιση, όλως εξαιρετικά για την τακτοποίηση των υφιστάµενων δηµοσιονοµικών εκκρεµοτήτων. Με
την παράγραφο 4 διευκρινίζεται το νοµικό καθεστώς που
θα διέπει τις υπό αποκρατικοποίηση εταιρίες του άρθρου
δεύτερου του ν. 4092/2012 µετά την αποκρατικοποίησή
τους. Επίσης αποσαφηνίζεται, για λόγους ασφάλειας δικαίου, ότι, µέχρι την αποκρατικοποίησή τους, οι εν λόγω
εταιρίες εξακολουθούν να διέπονται από το οικείο σε
αυτές καθεστώς, ανεξάρτητα από τη µεταφορά των µετοχών που κατέχει σε αυτές το Δηµόσιο στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου. Με την
παράγραφο 5 επέρχονται ορισµένες νοµοτεχνικές αλλαγές στο π.δ. 718/1977 περί εκτελωνιστών.
Με το άρθρο 11 επέρχονται αλλαγές στις διατάξεις
του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών που
θεσπίστηκε µε την υποπαράγραφο Ε.1. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222). Οι αλλαγές αυτές είναι απολύτως αναγκαίες και εξαιρετικά επείγουσες, προκειµένου να ληφθούν υπόψη παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που υποβλήθηκαν µετά την κατάθεση του
ανωτέρω σχεδίου νόµου στη Βουλή και να διασφαλισθεί
άρση των οποιωνδήποτε αµφιβολιών ως προς τη συµβατότητα των ρυθµίσεων του νέου Κώδικα µε τις διατάξεις
του ενωσιακού δικαίου και ειδικότερα της Οδηγίας
2006/112/ΕΚ του Συµβουλίου της 28ης Νοεµβρίου 2006
σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξίας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Σηµειώνεται ότι
µε αφορµή τη θέσπιση του νέου Κώδικα εξετάσθηκε για
πρώτη φορά η συµβατότητα και ήδη ισχυουσών ρυθµίσεων µε το ενωσιακό δίκαιο.
Ειδικότερα:
Η υποχρέωση έκδοσης τιµολογίου για τα αγαθά που ο
υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών και τα πρόσωπα της
παραγράφου 1 του άρθρου 3 αγοράζουν από πρόσωπα
που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης τιµολογίων αντικαθίσταται από την απόδειξη των συναλλαγών µε τη σύνταξη, εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στις
παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαµβάνονται, τα στοιχεία των συµβαλλοµένων καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής (παράγραφος 1). Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται ανάλογα και
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στην περίπτωση της αγοράς αγαθών ή λήψης υπηρεσιών
για λογαριασµό τρίτου (δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 6 – παράγραφος 2).
Η ηµεροµηνία της συναλλαγής αναφέρεται στο τιµολόγιο, µόνο εφόσον δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία
έκδοσης του τιµολογίου ενώ καταργείται η υποχρέωση
αναφοράς του αύξοντος αριθµού ή των αριθµών των
δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή
την παραλαβή των αγαθών που αφορά το τιµολόγιο
(πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6 – παράγραφοι 3 και 4).
Καταργείται η υποχρέωση συνοπτικής περιγραφής σε
περίπτωση παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως
είδος (δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του
άρθρου 6 – παράγραφος 5).
Η παράγραφος 12 του άρθρου 6 τροποποιείται (παράγραφος 6).
Στην περίπτωση των λοιπών στοιχείων που εκδίδονται
για πωλήσεις φυσικού αερίου µέσω δικτύου, ύδατος µη
ιαµατικού, αεριόφωτος, ηλεκτρικού ρεύµατος, θερµικής
ενέργειας ή παροχής τηλεπικοινωνιακών, τραπεζικών
χρηµατιστηριακών, χρηµατοδοτικών εργασιών, καθώς
και στις περιπτώσεις είσπραξης ανταποδοτικών τελών
και λοιπών συναφών δικαιωµάτων, καταργείται η υποχρέωση παράδοσης αντιτύπου των στοιχείων στον πελάτη (στοιχείο β) της αναριθµηµένης παραγράφου 15
του άρθρου 6 – παράγραφος 7)
Στην περίπτωση των αποδείξεων λιανικής, στην οποία
αναγράφεται γενική περιγραφή του είδους των αγαθών
ή υπηρεσιών ή η γενική περιγραφή του είδους που προκύπτει από το αντικείµενο εργασιών καταργείται η προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο (στοιχείο γ) της αναριθµηµένης παραγράφου 15 του άρθρου 6 – παράγραφος 8).
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 ρυθµίζεται το θέµα της
παρακράτησης των οφειλών των τρίτων προς το Δηµόσιο κατά τη διαδικασία εξόφλησης των ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του Δηµοσίου προς τους τρίτους.
Με τις διατάξεις του άρθρου 13 ρυθµίζονται επιµέρους
ζητήµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 συµπληρώνεται η
διάταξη του τελευταίου εδαφίου της παρ.1 α) του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 και ορίζεται ότι από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρείται το ερευνητικό προσωπικό των ΝΠΙΔ που αµείβεται µε τις διατάξεις του µέρους Β΄ του ν. 3205/2003 (ειδικό µισθολόγιο) δεδοµένου
ότι η εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων δηµιουργεί ανισότητα ως προς το µισθολογικό καθεστώς του εν λόγω
προσωπικού µε αυτό του Δηµοσίου και των ΝΠΔΔ.
Με την παράγραφο 3 επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.
3864/2010. Στην υποπαράγραφο α. προβλέπεται ότι εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών µπορεί να είναι,
εκτός από υπάλληλο του Υπουργείου Οικονοµικών, και ο
γενικός γραµµατέας του Υπουργείου Οικονοµικών. Το
τρίτο εδάφιο του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 πρόβλεπε ότι η αύξηση µετοχικού κεφαλαίου γίνεται µόνον µε την
καταβολή µετρητών ενώ πλέον η αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου γίνεται και µε οµόλογα του ΕΤΧΣ και, πιθανόν, µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα. Με την υποπαράγραφο γ. προβλέπεται ρητά η υποχρέωση όπως οι γενικές συνελεύσεις των µετόχων λαµβάνουν υπόψη τους
τις διατάξεις του ν. 3864/2010 όταν αποφασίζουν τα θέµατα σχετικά µε την ανακεφαλαιοποίηση και δίδεται µεγαλύτερη ευελιξία στα πιστωτικά ιδρύµατα ώστε να δύ-

ναται και το διοικητικό συµβούλιο αυτών να αποφασίζει
την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή την έκδοση των
υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών σύµφωνα µε τις
διατάξεις του κ.ν. 2190/1920, περί ανωνύµων εταιρειών.
Στην υποπαράγραφο δ. γίνεται νοµοτεχνική βελτίωση: η
διάταξη που είχε εισαχθεί µε το ν. 4093/2012 και αφορούσε την δυνατότητα συντετµηµένων προθεσµιών σύγκλησης γενικών συνελεύσεων και υποβολής των σχετικών εγγράφων στις αρχές παραµένει αναφορικά µε την
έκδοση µετατρέψιµων οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών µέσων ενώ καταργείται για την περίπτωση των κοινών αυξήσεων.
Με την παράγραφο 4 ορίζεται ρητά ότι τα µερίσµατα
που εισπράττει το ΤΑΙΠΕΔ από τη συµµετοχή του σε ανώνυµες προς αποκρατικοποίηση εταιρίες αποτελούν έσοδο του ειδικού λογαριασµού Εσόδων από αποκρατικοποιήσεις.
Με την παράγραφο 5 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε
τη µισθοδοσία του εφηµεριακού κλήρου και ορισµένων
εκκλησιαστικών υπαλλήλων. Η µισθοδοσία αυτή βαρύνει
σύµφωνα µε τον α.ν. 536/1945 τον εκτός προϋπολογισµού λογαριασµό «Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού κλήρου». Μέχρι 31.12.2003, για την κάλυψη
της µισθοδοσίας του εφηµεριακού κλήρου είχε επιβληθεί
εισφορά 25% επί των ακαθαρίστων εισπράξεων των ιερών ναών. Η εισφορά αυτή που αποτελούσε έσοδο του
ανωτέρω εκτός προϋπολογισµού λογαριασµού καταργήθηκε µε το ν. 3220/2004 (άρθρο 15). Μετά την κατάργηση της σχετικής εισφοράς η δαπάνη για την µισθοδοσία
του εφηµεριακού κλήρου έχει αναληφθεί εξ ολοκλήρου
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, από τον οποίο καλύπτονται µε επιχορήγηση του ανωτέρω εκτός προϋπολογισµού λογαριασµού οι πραγµατοποιούµενες από αυτόν
συνολικές ετήσιες πληρωµές. Για λόγους ενιαίας αντιµετώπισης, ελέγχου και οµαλής ένταξης της πληρωµής
των αποδοχών των κληρικών και των εκκλησιαστικών υπαλλήλων στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής, καθιερώνεται η
πληρωµή της µισθοδοσίας τους απευθείας από πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού. Με τη ρύθµιση αυτή δεν αναλαµβάνεται πρόσθετη υποχρέωση από
τον Κρατικό Προϋπολογισµό αλλά απλοποιείται η σχετική διαδικασία και γίνεται ευκολότερη η παρακολούθηση
των εν λόγω δαπανών.
Με την παράγραφο 6 προστίθεται στο τέλος της παραγράφου 1.γ. του άρθρου 2 του ν. 3545/2010, όπως αυτή
προστέθηκε µε το άρθρο 3 της από 12 Δεκεµβρίου 2012
Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνεται µε
το άρθρο 7 του παρόντος σχεδίου νόµου, εδάφιο, σύµφωνα µε το οποίο οι κυρώσεις που προβλέπονται για
τους υπαλλήλους και τους δηµόσιους λειτουργούς που
εµπλέκονται στις πληρωµές εκτός ΕΑΠ επεκτείνονται
και στους υπαλλήλους και τους δηµόσιους λειτουργούς
της εκάστοτε εκκαθαρίζουσας αρχής που εµπλέκονται
στην εκκαθάριση αποδοχών και δεν τηρούν τις ισχύουσες διατάξεις.
Με την παράγραφο 7 επιδιώκεται η εισαγωγή του αναγκαίου νοµοθετικού πλαισίου για την αξιοποίηση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου επί του αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος, καθώς και η ρύθµιση συναφών µε τις
ιπποδροµίες ζητηµάτων. Σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο,
το αποκλειστικό δικαίωµα οργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδροµιών στην ελληνική επικράτεια και η διοργάνωσης
καις διεξαγωγής αµοιβαίου στοιχήµατος επ΄ αυτών έχει
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ανατεθεί στην εταιρεία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» (ΟΔΙΕ). Δυνάµει του ν.
3985/2011 «Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2012 – 2015» Κεφάλαιο Β΄, Μέρος 1 (Α΄
151) αποφασίσθηκε η αποκρατικοποίηση της συγκεκριµένης εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, κατόπιν της ρητής
πρόβλεψης του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), το Δηµόσιο προέβη
στις αναγκαίες διαπραγµατεύσεις µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να επιλυθούν τα τυχόν προβλήµατα κρατικών ενισχύσεων, τα οποία ενδεχοµένως να εγείρονται.
Η προτεινόµενη δοµή συναλλαγής, η οποία αποτυπώνεται µε το παρόν άρθρο είναι απόρροια αυτής της διαπραγµάτευσης και εξασφαλίζει τη συµβατότητα της αποκρατικοποίησης µε τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί
κρατικών ενισχύσεων (άρθρα 107 επ. ΣΛΕΕ). Με τις υποπαραγράφους α. και β. προβλέπεται η κατάργηση του δικαιώµατος του ΟΔΙΕ να ασκεί την προβλεπόµενη στον
α.ν. 598/1968 (Α΄ 256) και στο π.δ. 56/1999 (Α΄ 59) δραστηριότητα. Το εν λόγω δικαίωµα επιστρέφει στο Ελληνικό Δηµόσιο το οποίο δύναται να προβεί στη σύναψη
νέας παραχώρησης. Το δικαίωµα αυτό µπορεί και να µεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ προκειµένου να τύχει αξιοποίησης µε την προβλεπόµενη στα άρθρα 1 επ. του ν. 3986/
2011 (Α΄ 152) διαδικασία. Επίσης, η υποπαράγραφος β.
προβλέπει και τα δικαιώµατα, στα οποία θα αφορά η εν
λόγω παραχώρηση. Η διάρκεια της παραχώρησης δεν
προβλέπεται στο νόµο , αλλά θα προσδιορισθεί στην
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατόπιν και της
ανάλογης χρηµατοοικονοµικής µελέτης. Το ελάχιστο περιεχόµενο της σύµβασης παραχώρησης ορίζεται στην υποπαράγραφο δ. Με την υποπαράγραφο γ. ρυθµίζεται το
ζήτηµα της αποκλειστικότητας του δικαιώµατος διοργάνωσης και διεξαγωγής ιπποδροµιακού στοιχήµατος. Μολονότι ο παραχωρησιούχος θα έχει το αποκλειστικό δικαίωµα παροχής αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος
µε επίγεια µέσα καθ΄ όλη τη διάρκεια της παραχώρησης,
για την περίπτωση του διαδικτύου η αποκλειστικότητα
του δικαιώµατός του θα ισχύει µέχρι τις 12 Οκτωβρίου
2020. Για το µετά τις 12 Οκτωβρίου 2020 χρονικό διάστηµα και µέχρι τη λήξη της παραχώρησης, το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγωγής διαδικτυακού αµοιβαίου ιπποδροµιακού στοιχήµατος θα αφορά
µόνο τις ιπποδροµίες τις οποίες διεξάγει ο ίδιος ο παραχωρησιούχος. Για τις λοιπές ιπποδροµίες που θα διεξάγονται στην ελληνική επικράτεια θα δοθεί η δυνατότητα
σε τρίτους να διεξάγουν διαδικτυακό αµοιβαίο ιπποδροµιακό στοίχηµα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του
νόµου και λάβουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις. Η υποπαράγραφος ε. εισάγει ρύθµιση, η οποία ισχύει τόσο για το
αµοιβαίο όσο και για το προκαθορισµένης απόδοσης ιπποδροµιακό στοίχηµα. Οι φορείς στους οποίους έχει επιτραπεί από το νόµο ή από σύµβαση παραχώρησης που έχουν συνάψει µε το Δηµόσιο να διοργανώνουν και διεξάγουν ιπποδροµιακό στοίχηµα, δικαιούνται να το διοργανώνουν όχι µόνο επί ιπποδροµιών που διεξάγουν οι ίδιοι,
αλλά και επί ιπποδροµιών τρίτων. Εάν η διοργάνωση και
διεξαγωγή του στοιχήµατος αφορά τις ιπποδροµίες τρίτων, τότε ο πάροχος θα πρέπει να έχει λάβει την προηγούµενη άδειά τους. Με την υποπαράγραφο στ. ορίζεται
το ζήτηµα της τύχης του ΟΔΙΕ. Ειδικότερα, προβλέπεται
ότι µε τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης και
σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από ένα έτος από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου ο ΟΔΙΕ θα τεθεί σε εκκαθάριση. Στο ενδιάµεσο διάστηµα, ο ΟΔΙΕ θα εξακο-

λουθήσει να ασκεί τη δραστηριότητά του, έτσι ώστε να
διαφυλαχθεί η αξία του περιουσιακού στοιχείου και να
διευκολυνθεί η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για τη νέα παραχώρηση. Διευκρινίζεται, τέλος, ότι
οι συµβάσεις που ενδέχεται να συνάψει ο παραχωρησιούχος µε τον ΟΔΙΕ, πριν από τη θέση του τελευταίου σε
εκκαθάριση, δεν θίγονται, αλλά παραµένουν σε ισχύ. Με
την υποπαράγραφο ζ. προβλέπεται η κατάργηση της συναφούς µε τον ΟΔΙΕ νοµοθεσίας. Με την υποπαράγραφο
η. διευκρινίζεται ότι οποιαδήποτε αναφορά στην διατηρούµενη εν ισχύ νοµοθεσία στον ΟΔΙΕ, θα νοείται πλέον
ως αναφορά στον νέο παραχωρησιούχο. Με την υποπαράγραφο θ. διευκρινίζεται ότι αρµόδια αρχή για την εποπτεία του παραχωρησιούχου, σε σχέση µε την δραστηριότητα του ιπποδροµιακού στοιχήµατος, θα είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, των άρθρων 16
και 17 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38).
Με την παράγραφο 8 ρυθµίζεται το πρόβληµα που ανέκυψε κατά την εφαρµογή της διάταξης της παρ.23 του
άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012. Με βάση πληροφορίες
που έχουν περιέλθει µέχρι σήµερα στη Γενική Γραµµατεία Δηµόσιας Περιουσίας τόσο από Κτηµατικές Υπηρεσίες όσο και Δικηγορικούς Συλλόγους, η εφαρµογή της
ανωτέρω διάταξης έχει δηµιουργήσει τα ακόλουθα προβλήµατα: α) υφίστανται πολυάριθµες περιπτώσεις, κατά
τις οποίες πολίτες, αγνοώντας τη θεσπισθείσα διάταξη
έχουν ασκήσει τα προβλεπόµενα ένδικα βοηθήµατα κατά προστίµων, χωρίς να προκαταβάλουν το 20% αυτών
και β) υφίστανται επίσης πολυάριθµες περιπτώσεις, κατά
τις οποίες πολίτες, αν και προσήλθαν στις αρµόδιες ΔΟΥ
για να καταβάλουν το 20% του προστίµου, αυτό δεν κατέστη δυνατό, διότι οι υπάλληλοι δεν γνώριζαν µε βεβαιότητα σε ποιο κωδικό θα εντασσόταν η είσπραξή του.
Βάση της ισχύουσας διάταξης, η συζήτηση όλων των ως
άνω ανακοπών θα κηρυχθεί αυτεπαγγέλτως απαράδεκτη, στο ακροατήριο του αρµόδιου δικαστηρίου, λόγω µη
προκαταβολής του προβλεπόµενου στο νόµο ποσού. Κατόπιν των ανωτέρω και στα πλαίσια της βούλησης της
Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών να µη
στερηθούν οι πολίτες το δικαίωµα προσφυγής στο φυσικό τους Δικαστή, για λόγους τυπικούς.διαδικαστικούς,
προτείνεται η εν λόγω µεταβατική διάταξη που δίνει τη
δυνατότητα στους προσφεύγοντες να καταβάλουν το
σχετικό ποσό εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόµου.
Η προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 9 είναι αναγκαία για
την ακώλυτη άσκηση των αρµοδιοτήτων της Γενικής
Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων, η οποία αντικατέστησε
την Γενική Γραµµατεία Φορολογικών και Τελωνειακών
Θεµάτων µε τη διάταξη της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου µόνου του ν. 4093/2012. Η διάταξη αίρει ενδεχόµενες αµφισβητήσεις ως προς τη διατήρηση σε ισχύ διατάξεων οι οποίες προέβλεπαν την ανάθεση της άσκησης αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων.
Με το Κεφάλαιο Γ΄ (άρθρα 14.18) του παρόντος νόµου
επιχειρείται κατεπειγόντως, η ρύθµιση κάποιων επιµέρους, αλλά παρόλα αυτά σπουδαίας σηµασίας, ζητηµάτων αρµοδιότητος των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Κατά την κατάθεση των νοµοθετικών βελτιώσεων του
ν. 4093/2012 και συγκεκριµένα σε δυο σηµεία της υποπαραγράφου Ζ.3. εκ παραδροµής παραλείφθηκαν δυο
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φράσεις, οι οποίες αλλοιώνουν ουσιαστικά το περιεχόµενο του άρθρου . Οι εκ παραδροµής παραληφθείσες
ρυθµίσεις προέβλεπαν τη θέση του υπαλλήλου σε αυτοδίκαιη αργία και σε περίπτωση αµετάκλητης παραπο µπής ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για σοβαρά
πληµµελήµατα (άρθρο 14).
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 15 βελτιώνεται νοµοτεχνικά η παράγραφος Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012, και παρέχονται διευκρινήσεις ώστε να υπάρχει ειδική νοµοθετική αναφορά ότι συγκεκριµένες κατηγο ρίες, όπως εργαζόµενοι που έχουν προσληφθεί µε διαδικασίες που αφορούν ΑΜΕΑ ή είναι πολύτεκνοι, προστάτες µονογονεϊκής οικογένειας µε τέκνο που συνοικεί και
τους βαρύνει φορολογικά ή εργαζόµενοι των οποίων ο
σύζυγος ή η σύζυγος έχει ενταχθεί και εξακολουθεί να
τελεί σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα ή εργασιακή
εφεδρεία, δεν τίθενται σε διαθεσιµότητα.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 16 προβλέπεται ότι στο σύνολο του τακτικού προσωπικού που υπηρετεί στην οικεία υπηρεσία ή φορέα περιλαµβάνονται και
οι δηµόσιοι λειτουργοί. Έτσι, αποσαφηνίζεται η έννοια
του συνόλου του τακτικού προσωπικού ούτως ώστε ο
συγκεκριµένος υπολογισµός να διενεργείται µε βάση τα
πραγµατικά δεδοµένα του φορέα ή της υπηρεσίας.
Η προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 17 υπηρετεί την
αρχή της ασφάλειας δικαίου . Τούτο, διότι αποβλέπει
στην επικαιροποίηση και συµπλήρωση των στοιχείων
που αφορούν µεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης
υπαλλήλων, που επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόµο και υπό την προϋπόθεση ότι η επικαιροποίηση δεν συντελείται από τα αρµόδια όργανα εντός της νόµιµης
προθεσµίας. Για το σκοπό αυτό αναγνωρίζεται ρητά σχετική αρµοδιότητα στο καθ’ ύλην αρµόδιο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης προς επικαιροποίηση του Μητρώου Ανθρώπινου Δυναµικού, µε βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιµα σε αυτό. Κατ΄ ακολουθίαν, διασφαλίζεται η διαρκής ενηµέρωση της υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και παραλλήλως υπηρετείται η καλύτερη αξιοποίησή τους, στο
πλαίσιο των µεταβολών που έχουν επέλθει. Παρά το γεγονός ότι για τις επερχόµενες αυτοδικαίως από τυπικό
νόµο συνέπειες της υπηρεσιακής µεταβολής, δεν απαιτείται η έκδοση οιασδήποτε πράξεως, εντούτοις, προς
άρση τυχόν αµφιβολίας, εισάγεται σχετική ρύθµιση.
Άρθρο 18: Με την ρύθµιση της παραγράφου 1 δίδεται
εκ νέου η δυνατότητα στους Δηµάρχους να ασκούν την
επαγγελµατική τους δραστηριότητα. Η ρύθµιση κρίνεται
αναγκαία, προκειµένου να µην αποθαρρύνονται στελέχη
της κοινωνίας που διστάζουν να εγκαταλείψουν πλήρως
την επαγγελµατική τους δραστηριότητα και να ασχοληθούν µε τα κοινά. Με τη ρύθµιση αυτή επιδιώκεται να διευρυνθεί ο κύκλος των ενασχολούµενων µε τον Α΄ βαθµό Τοπικής Αυτοδιοίκησης µε επιτυχηµένους επαγγελµατίες και µε ανθρώπους που προέρχονται από τα ενεργά τµήµατα της κοινωνίας και µε πείρα από τον επαγγελµατικό στίβο.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 2 επιλύονται πρακτικά
ζητήµατα που δηµιούργησε η ερµηνεία της κείµενης νοµοθεσίας για την αρµοδιότητα της υπογραφής εκ µέρους
του κυρίου του έργου του αποδεικτικού χαρακτήρα, εγγράφου συµφωνητικού µεταξύ αναδόχου και κυρίου του
έργου κατά τη σύναψη σύµβασης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 30 του ν.
3669/2008 ύστερα από την εισαγωγή του ν. 3852/2010.

Σε κάθε περίπτωση οι ανωτέρω συµβάσεις είχαν ήδη συναφθεί σύµφωνα µε τη παράγραφο 1 του άρθρου 30 του
ν. 3669/2008, από την κοινοποίηση προς τον ανακηρυχθέντα ως ανάδοχο, της εγκριτικής του αποτελέσµατος
της δηµοπρασίας απόφασης της προϊσταµένης αρχής,
στάδιο, που προηγείται της υπογραφής του αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφου συµφωνητικού, µεταξύ των
συµβαλλοµένων µερών. Είναι, εποµένως, σαφές ότι µε
την προτεινόµενη ρύθµιση ουδεµία αλλαγή επέρχεται
στα οριζόµενα στις εν λόγω συµβάσεις, αλλά ούτε και το
κύρος, το νοµικό καθεστώς και η λειτουργία αυτών επηρεάζεται.
Με την παράγραφο 3 επέρχεται νοµοτεχνική βελτίωση
στο ν. 4093/2012.
Εν όψει του γεγονότος ότι το τρίο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα) αναλαµβάνει την
Προεδρία από 1ης Ιανουαρίου 2013 ως και ότι ο κλάδος
Πτυχιούχων Διοικητικών Υπαλλήλων που καλύπτει ευρύτατο φάσµα υπηρεσιακών αναγκών του ΥΠΕΞ, έχει µειωθεί ικανά, από πλευράς ανθρώπινου δυναµικού, ήτοι, το
1/3 από του τελευταίου διαγωνισµού (έτος 2002), προκύπτει, µετ΄ επιτάσεως η ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού του συγκεκριµένου κλάδου που επιχειρείται, λόγω
της απαγόρευσης προσλήψεων, στην παράγραφο 5 του
άρθρου 18, µε την αξιοποίηση υφιστάµενου προσωπικού
του Δηµοσίου.
Με το άρθρο 19, παράγραφος 1, διορθώνεται ο τίτλος
της υποπαραγράφου Η.2. του ν. 4093/2012, έτσι ώστε να
αντικατοπτρίζει το ακριβές περιεχόµενο των διατάξεων
της εν λόγω περίπτωσης. Με την παράγραφο 2 τροποποιείται η εξουσιοδοτική διάταξη ώστε να είναι δυνατή η
επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση όπου δεν τηρούνται τα
οριζόµενα για τα διακριτικά γνωρίσµατα και άλλα αποδεικτικά στοιχεία που φέρουν τα οχήµατα όπως αναφέρονται στην περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Η.2. του
ν. 4093/2012. Με την παράγραφο 3 εισάγονται τροποποιήσεις της παραγράφου ΙΕ, ώστε να καταστούν λειτουργικές οι διατάξεις της. Με την παράγραφο 4 διευκρινίζονται θέµατα επιµερισµού της ευθύνης για την ποιότητα
και ποσότητα των διακινούµενων καυσίµων. Με την παρούσα θεραπεύονται νοµοτεχνικές ασάφειες οι οποίες
ενδέχεται να δηµιουργήσουν προβλήµατα εφαρµογής
του νοµικού πλαισίου.
Με το άρθρο 20 τροποποιείται το π.δ. 340/1998. Οι
τροποποιήσεις του π.δ. 340/1989 που προτείνονται µε
τις παραγράφους 1 έως 4 αποτελούν νοµοτεχνικές, κυρίως, βελτιώσεις αυτού και διασαφηνίσεις. Συγκεκριµένα
στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998 προστίθεται η λέξη «απλά» ώστε να µην χρειάζεται η επικύρωση των πτυχίων. Με τις παραγράφους 2 και 3 επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 4 του π.δ. 340/1998. Με
την παράγραφο 4 διευκρινίζονται θέµατα σχετικά µε τα
νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών
υπηρεσιών. Προκειµένου να υπάρχει ασφάλεια δικαίου
σχετικά µε τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής της διάταξης για τη διάθεση των παρασκευασµάτων πρώτης βρεφικής ηλικίας σε σηµεία εκτός φαρµακείων, µε την παράγραφο 5 προτείνεται η κατάργηση της νοµοθετικής εξουσιοδότησης. Τέλος, προκειµένου να µην υφίστανται
αµφιβολίες σχετικά µε τη δυνατότητα άµεσης εφαρµογής των διατάξεων για τη µίσθωση οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές, µε την παράγραφο 6 προτείνεται η κατάργηση της υποπαραγράφου
13 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), µε την
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οποία (υποπαράγραφο) παρέχεται νοµοθετική εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων να ρυθµίζονται διοικητικά θέµατα και τεχνικές λεπτοµέρειες για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας µισθωµένων οχηµάτων, τα συνοδευτικά έγγραφα µεταφοράς κοκ.
Με το άρθρο 21 εισάγονται ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ. Με την παρ. 1 του άρθρου
αυτού θεσπίζεται η υποχρεωτική χρήση του πληροφοριακού συστήµατος σώρευσης κρατικών ενισχύσεων από όλους τους φορείς που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις, προκειµένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της
σώρευσης των ενισχύσεων. Εξάλλου, ο έλεγχος της σώρευσης των κρατικών ενισχύσεων µέσω πληροφοριακού
συστήµατος σώρευσης έχει ζητηθεί από τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Με την παρ. 2 ορίζεται ότι
αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης αποτελεί το
σύµφωνο αποδοχής των όρων απόφασης ένταξης. Με
την προτεινόµενη ρύθµιση της παρ. 3 και συγκεκριµένα
µε την προσθήκη της παρ . 13 στο άρθρο 14 του ν.
3614/2007, στην περίπτωση των συγχρηµατοδοτούµενων έργων, παρέχεται στο διατάκτη (Υπουργό, Περιφερειάρχη κ.α.) η δυνατότητα να ορίζονται τα ίδια τα ανωτέρω ΝΠΙΔ ως υπόλογοι – διαχειριστές των έργων, µε
σκοπό τη διευκόλυνση διενέργειας πληρωµών των έργων µέσω της Τραπέζης της Ελλάδος. Με τον τρόπο αυτό, επιταχύνονται οι χρηµατοροές προς τα ΝΠΙΔ για τα
συγχρηµατοδοτούµενα έργα και ταυτόχρονα ελέγχεται
πιο αποτελεσµατικά η κίνηση των λογαριασµών τους, οι
οποίοι πλέον θα µπορούν να τηρούνται στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Επιπλέον, µε την προσθήκη της παρ. 14
στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 αίρεται η διακριτική µεταχείριση στη χρηµατοδότηση από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων έργων ύδρευσης. αποχέτευσης κοινωφελούς χαρακτήρα ανάλογα µε το δικαιούχο. Συγκεκριµένα, η διάταξη του άρθρου 13 του ν. 1069/1980 προβλέπει τη συµµετοχή του ΠΔΕ κατά 35% σε έργα εκτελούµενα από ΔΕΥΑ. Οι ΔΕΥΑ σύµφωνα µε το άρθρο 13
του ν. 1069/80 είναι υποχρεωµένες να εισφέρουν ίδια
συµµετοχή για την υλοποίηση των έργων. Το αντίθετο
συµβαίνει µε την υλοποίηση έργων από τους Ο.Τ.Α. α΄
βαθµού. Επιπροσθέτως, η έλλειψη ρευστότητας στους
εν λόγω δικαιούχους δηµιουργεί καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των έργων ή/και θέτει εν αµφιβόλω την ολοκλήρωση ορισµένων εξ αυτών. Για το λόγο αυτό, η εφαρµογή της διάταξης αυτής καλύπτει και όλα τα ενταγµένα
έργα των οποίων είναι σε εξέλιξη η κατασκευή ή στα οποία υπάρχουν εκκρεµότητες για την αποπληρωµή των
αναδόχων και την παράδοσή τους για χρήση. Με τη ρύθµιση της παρ. 4 διευκρινίζεται το ζήτηµα των στοιχείων
που απαιτείται να φέρουν οι υπεύθυνες δηλώσεις που
κατατίθενται στο πλαίσιο διαγωνιστικής διαδικασίας, το
οποίο είχε προκαλέσει προσκόµµατα σε διαγωνισµούς
συγχρηµατοδοτούµενων έργων, δεδοµένης και της τυπικότητας των διαγωνιστικών διαδικασιών. Συγκεκριµένα,
ορίζεται ότι δεν απαιτείται για το έγκυρο της υπεύθυνης
δήλωσης η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και η
δήλωση να είναι αποδεκτή εφόσον φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ηµερών πριν την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. Με τη διάταξη
της παρ. 5 και µε σκοπό την ταχύτερη διεξαγωγή της
διαγωνιστικής διαδικασίας, προτείνεται να υπάρχει δυνατότητα να προβλέπεται στις διακηρύξεις για συγχρηµατοδοτούµενα έργα, προµήθειες και υπηρεσίες η συγ-

χώνευση του σταδίου αξιολόγησης του Φακέλου Α΄ (δικαιολογητικά) και του Φακέλου Β΄ (τεχνική προσφορά)
αφ’ ενός και τα στάδια αξιολόγησης των οικονοµικών
προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισµού αφ’ ετέρου. Η ρύθµιση είναι σύµφωνη µε τις γενικές αρχές της
ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας, που διέπουν το δίκαιο της ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, και συµβάλλει
στην οικονοµία της διαδικασίας.
Με το άρθρο 22 ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Σύµφωνα µε τις νεώτερες διατάξεις της ΕΕ
(Κανονισµός 1236/2011 όπως έχει αναθεωρηθεί και ισχύει και όπως έχει ειδικότερα ερµηνευθεί για την εφαρµογή του από την από 8.2.2012 απόφαση Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων –COCOF. σχετικά µε τις οδηγίες
για τα µέσα Χρηµατοδοτικής Τεχνικής του άρθρου 44
του Κανονισµού 1083/2006) επιτρέπεται, υπό συγκεκριµένες προϋποθέσεις, στα Μέσα Χρηµατοοικονοµικής Τεχνικής (πχ τα Ταµεία Δανειοδοτήσεων του ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ) να χορηγούν δάνεια µε την µορφή κεφαλαίων
κίνησης, είτε αυτούσια είτε σε συνδυασµό µε επενδυτικά δάνεια. Παράλληλα, οι Τράπεζες που συµµετέχουν
στη δηµιουργία Μέσων Χρηµατοδοτικής Τεχνικής του
ΤΕΠΙΧ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχουν ζητήσει την τροποποίηση όρων της υφιστάµενης µεταξύ αυτών και του ΤΕΠΙΧ Συµφωνίας Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης, λόγω και
του Κανονισµού 1236/2011 της ΕΕ, που αφορούν τόσο
στη σχέση συνεπένδυσης στα υφιστάµενα Μέσα Χρηµατοδοτικής Τεχνικής όσο και στη διεύρυνση των κατηγοριών των τραπεζικών προϊόντων για τα οποία είναι δυνατή η παρέµβαση των Μέσων Χρηµατοδοτικής Τεχνικής
µε την µορφή παροχής κεφαλαίων κίνησης. Επιπρόσθετα, στη σηµερινή συγκυρία λόγω και του αυξανόµενου όγκου των επισφαλειών, ακόµη και στην περίπτωση των
δανείων µε τη µορφή συγχρηµατοδότησης µέσω του ΤΕΠΙΧ, κύρια προϋπόθεση για την ενεργοποίηση χορήγησης δανείων κίνησης διά των Μέσων Χρηµατοδοτικής
Τεχνικής (που πχ θα δηµιουργηθούν εντός του ΤΕΠΙΧ
της ΕΤΕΑΝ) είναι η βιωσιµότητα των ενδιαφερόµενων επιχειρήσεων και των σχετικών επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων (σχετικά προς τούτο η παράγραφος 3.2.6. της
από 8.2.2012 COCOF, αποκλειοµένων σχετικώς των
προβληµατικών επιχειρήσεων), ενώ προκρίνεται η παρέµβαση υπέρ κυρίως των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων
εν όψει άλλωστε και του σκοπού της ΕΤΕΑΝ ΑΕ. Ενόψει
των ανωτέρω και προς διευκόλυνση της απορρόφησης
των διατεθέντων στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ κοινοτικών πόρων, δίδεται η εξουσιοδότηση µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων να γίνει αλλαγή της µόχλευσης στο πλαίσιο
των υφιστάµενων συµβάσεων συνεπένδυσης της Α΄
πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και τραπεζών (παρ. 1), προσαρµογή/ανακατανοµή
των διατιθέµενων ποσών για τις εν λόγω δράσεις της Α΄
πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας προς το
σκοπό της χρηµατοδότησης νέου Ταµείου κεφαλαίων κίνησης µε τη συµµετοχή όλων των τραπεζών που θα δηµιουργηθεί εντός του ΤΕΠΙΧ (παρ. 2). Επιπλέον, ρυθµίζεται η αύξηση των διατιθέµενων ως κεφαλαίων κίνησης
ποσών σε υφιστάµενες δράσεις και, χάρη της αρχής της
ισότητας επεκτείνεται και στα επενδυτικά σχέδια του ν.
3299/2004 η δυνατότητα υπό όρους χρηµατοδοτήσεως
µέρους της επένδυσης µέσω δανείων που συγχρηµατοδοτούνται προς το σκοπό επιτεύξεως ευνοϊκού επιτοκίου, όπως προβλέπεται για τα νέα επενδυτικά σχέδια µε
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το άρθρο 4 παρ. 4 του ν. 3908/2011 (παρ. 3, 4). Δίδεται επίσης (παρ. 5) η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων να ρυθµίζει περαιτέρω λεπτοµέρειες εφαρµογής του άρθρου αυτού. Προς αποφυγή παρερµηνειών,
ρητά ορίζεται ότι οι λοιποί όροι των υφισταµένων Συµφωνιών χρηµατοδότησης και συνεπένδυσης παραµέ νουν σε ισχύ (παρ. 6).
Με το άρθρο 23 ρυθµίζονται θέµατα του Οργανισµού
Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ). Δεδοµένου ότι υπάρχει
επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισµού του συστήµατος κατάθεσης των αιτήσεων διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και
των λοιπών τίτλων που χορηγεί ο Οργανισµός Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κρίνεται απαραίτητη η ρύθµιση
της δυνατότητας υποβολής των αιτήσεων αυτών εξ αποστάσεως µε ηλεκτρονικά µέσα (παρ. 1). Η εν λόγω ρύθµιση συνδυάζεται µε το σύστηµα της ηλεκτρονικής επεξεργασίας εγγράφων που πρόσφατα εγκατέστησε ο ΟΒΙ. Εξαιρείται του συστήµατος ηλεκτρονικής κατάθεσης
οι εφευρέσεις του ν. 4325/1963 (παρ. 2). Δίδεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων να καθορίζει
περαιτέρω κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια (παρ. 3). Επιπλέον, η αρµοδιότητα της άσκησης εποπτείας επί του ΟΒΙ υπάγεται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σύµφωνα µε
τον ιδρυτικό του Οργανισµού νόµο 1733/1987 (Α΄ 171)
(παρ. 4).
Με το άρθρο 24 ρυθµίζονται θέµατα του ΟΣΕ και προβλέπεται η ίδρυση εταιρείας συντήρησης τροχαίου υλικού. Η κυβέρνηση έχει παρουσιάσει την πρόθεσή της για
την ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της δραστηριότητας συντήρησης τροχαίου υλικού, το ταχύτερο δυνατόν.
Αποτελεί εξάλλου συµβατική υποχρέωση της Ελλάδος.
Για να προχωρήσουν οι εν λόγω ιδιωτικοποιήσεις απαιτείται να διευθετηθούν σειρά εκκρεµοτήτων µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς τη δραστηριότητα του ΟΣΕ.
Συγκεκριµένα, έχει αποφασιστεί να προχωρήσει η διάσπαση των λοιπών εµπορικών δραστηριοτήτων από τον
διαχειριστή της σιδηροδροµικής υποδοµής. Δηλαδή, η απόσχιση του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, της
εκµίσθωσης τροχαίου υλικού και της ΓΑΙΑΟΣΕ. Για να εξυπηρετηθούν οι ανωτέρω υποχρεώσεις, προωθούνται
οι ρυθµίσεις του άρθρου 24. Ειδικότερα, µε το άρθρο 24
ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία συντήρησης τροχαίου υλικού
µε το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ», η οποία διέπεται από
τις διατάξεις του ν. 3429/2005 και του κ.ν. 2190/1920. Η
εταιρεία αυτή εποπτεύεται από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Σκοπός της εταιρείας αυτής είναι να παρέχει υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής και ανακατασκευής του
τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού και άλλων
µέσων σταθερής τροχιάς, η διαχείριση ή και η εκµίσθωση
τροχαίου υλικού σε τρίτους καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που θα προβλέπεται στο ιδρυτικό καταστατικό της εταιρείας. Η εν λόγω εταιρεία, µε αρχική διάρκεια
τα 99 έτη, θα διοικείται από 7µελές Διοικητικό Συµβούλιο το οποίο ορίζεται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, ενώ το µετοχικό της κεφάλαιο ορίζεται σε πέντε (5)
εκατοµµύρια ευρώ . Τέλος, ο Εσωτερικός Κανονισµός
Λειτουργίας της εταιρείας καταρτίζεται από το Διοικητικό της Συµβούλιο, ενώ περιλαµβάνει κατ΄ ελάχιστο τα
προβλεπόµενα στην παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3429/
2005.

Με το άρθρο 25 προβλέπεται η απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ και απορρόφησή του από την Εταιρεία. Διευκρινίζεται η διαδικασία απόσχισης
του κλάδου συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ
και η απορρόφησή του από την εταιρεία συντήρησης
τροχαίου υλικού του προηγούµενου άρθρου. Διευκρινίζεται ότι η απόσχιση αφορά στη Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, όπως αυτή ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΣΕ. Ηµεροµηνία
µετασχηµατισµού για την απόσχιση του κλάδου ορίζεται
η 31η Δεκεµβρίου 2012, και ο ΟΣΕ υποχρεούται σε διάστηµα ενός (1) µηνός να καταρτίσει ισολογισµό µετασχηµατισµού µε αυτή την ηµεροµηνία ως ηµεροµηνία αναφοράς. Περιγράφονται αναλυτικά τα στοιχεία που θα
αποτιµηθούν για να καταρτιστεί ο ισολογισµός µετασχηµατισµού, καθώς επίσης και η διαδικασία πιστοποίησης
της λογιστικής αξίας των στοιχείων του ισολογισµού.
Τέλος διευκρινίζονται σηµεία που αφορούν στη δηµοσίευση της απόφασης απόσχισης, στο µετοχικό κεφάλαιο
του ΟΣΕ, στο προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού, σε εκκρεµείς πράξεις του εν
λόγω κλάδου , καθώς και σε τυχόν ακίνητη περιουσία
που είναι απαραίτητη για την συντήρηση του τροχαίου υλικού
Με το άρθρο 26 τροποποιείται το άρθρο 8 του ν.
3891/2010 ως προς τη µεταβίβαση του τροχαίου υλικού
του ΟΣΕ στο Δηµόσιο ή σε φορέα του Δηµοσίου. Ορίζεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων θα καθοριστούν το µεταβιβαζόµενο
τροχαίο υλικό, καθώς και κάθε σχετικό µε τη µεταβίβαση
θέµα και λεπτοµέρεια, ειδικά ως προς σχετικές συµβάσεις του ΟΣΕ. Τέλος, διευκρινίζεται ότι για το διάστηµα
έως ότου ολοκληρωθεί η µεταβίβαση του τροχαίου υλικού και των σχετικών συµβάσεων, το µίσθωµα που προβλέπεται στη µίσθωση τροχαίου υλικού µεταξύ ΟΣΕ και
ΤΡΑΙΝΟΣΕ εκχωρείται αυτοδικαίως από τον ΟΣΕ στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Με το άρθρο 27 προωθούνται τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 3891/2010 (Α΄ 88) έτσι ώστε να διευκρινιστούν
ζητήµατα που αφορούν στη µεταβίβαση των µετοχών
της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στο Ελληνικό Δηµόσιο. Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων θα µεταβιβαστεί το
σύνολο των µετοχών της ΓΑΙΑΟΣΕ από τον ΟΣΕ στο ΕΔ
χωρίς αντάλλαγµα. Ενώ, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων θα καθοριστούν τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή.
Διευκρινίζονται επίσης η αρµοδιότητα και η ευθύνη της
ΓΑΙΑΟΣΕ, καθώς και η δυνατότητα να προχωρεί σε συµβάσεις ως προς την παραχώρηση της χρήσης ή την εκµετάλλευση µε κάθε τρόπο της σχετικής ακίνητης περιουσίας.
Με το άρθρο 28 διασφαλίζεται η συνέχιση της λει τουργίας του Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου.
Το Φιλοτελικό και Ταχυδροµικό Μουσείο λειτουργεί από
το 1978 και σήµερα είναι µέρος της οργανωτικής δοµής
της ΕΛΤΑ ΑΕ, σε επίπεδο Τµήµατος. Βασικός σκοπός του
Μουσείου είναι η συγκέντρωση, διαφύλαξη και έκθεση
των φιλοτελικών θησαυρών της χώρας µας, καθώς και
κάθε αντικειµένου που σχετίζεται µε την ιστορία και την
εξέλιξη των Ελληνικών Ταχυδροµείων. Δεδοµένης της
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κατάργησης του ελάχιστου ποσοστού του Ελληνικού
Δηµοσίου στην ανώνυµη εταιρεία «ΕΛΤΑ Α.Ε.» κρίνεται
απαραίτητη η αποµάκρυνση του Φιλοτελικού Μουσείου
από την οργανωτική δοµή της εταιρείας και η µεταφορά
του, ως Υπηρεσία, στον Οργανισµό του πρώην Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών (π.δ. 293/1999 - Α΄
263). Με τον τρόπο αυτόν διασφαλίζεται η συνέχιση της
λειτουργίας του Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου ως ανεξάρτητης οργανικής µονάδας που ανήκει στο
Ελληνικό Δηµόσιο, και ειδικότερα στη Γενική Γραµµατεία
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων. Με το νέο άρθρο 29
Α στο π.δ. 293/1999 προβλέπεται αναλυτικά η αποστολή
του Μουσείου, η οργάνωσή του σε τµήµατα, ο τρόπος
στέλεχωσης και οι πόροι του Μουσείου. Με το σηµείο β΄
της παρ. 5 του άρθρου αυτού διασφαλίζεται µελλοντικά
η απρόσκοπτη συνεργασία της Υπηρεσίας Φιλοτελικού
και Ταχυδροµικού Μουσείου µε την ΕΛΤΑ ΑΕ ή τον εκάστοτε φορέα καθολικής υπηρεσίας, µε την πρόβλεψη ότι
στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
θα διατίθενται δωρεάν, δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας
έκδοσης γραµµατοσήµων ή φακέλων ή άλλων ταχυδροµικών αντικειµένων. Τέλος, µε το σηµείο γ΄ της παρ. 5
του άρθρου αυτού διασφαλίζεται µελλοντικά η απρόσκοπτη λειτουργία της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου µε την πρόβλεψη ότι η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται να µεταβιβάσει σε αυτήν το σύνολο της φιλοτελικής περιουσίας του Μουσείου, το οποίο σήµερα λειτουργεί ως τµήµα της ΕΛΤΑ ΑΕ.
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου 29 προστίθενται εδάφια
στο άρθρο 5 του ν. 3886/2010 περί δικαστικής προστασίας κατά την σύναψη των δηµοσίων συµβάσεων. Στο
πλαίσιο της παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας κατά το στάδιο ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων παρατηρείται συχνά η παρελκυστική τακτική της υποβολής
ένδικων βοηθηµάτων ενώπιον των δικαστηρίων κατά
πλήρως τεκµηριωµένων και νόµιµων διοικητικών πράξεων, γεγονός το οποίο θέτει σε κίνδυνο τόσο την άµεση
και αποτελεσµατική παροχή δικαστικής προστασίας όσο
και την έγκαιρη και συµφέρουσα ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Με την προτεινόµενη διάταξη
προβλέπεται ότι επί ποινή απαραδέκτου οι αιτήσεις ασφαλιστικών µέτρων του ν. 3886/2010 θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο κατάθεσης υπέρ του Δηµοσίου. Η πρόβλεψη του παραβόλου αναµένεται να λειτουργήσει αποτρεπτικά για την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών µέτρων προφανώς αβάσιµων που προκαλούν αύξηση του κόστους των διαγωνισµών και παρακωλύουν για
µεγάλο χρονικό διάστηµα την τελεσφόρηση αυτών, ενώ
είναι σύµφωνη µε την αρχή της αναλογικότητας, καθώς
το ύψος του παραβόλου ορίζεται αναλόγως του προϋπολογισµού της συµβάσεως και µε συγκεκριµένο ανώτατο
όριο.
Με το άρθρο 30 ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με τις διατάξεις της
περίπτωσης 1.α και 1.β. της υποπαραγράφου Η.6 του ν.
4093/2012 παρατάθηκε η προθεσµία µέχρι την οποία διατηρούνται οι διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές
µεταξύ Ελλάδας και Αλβανίας, καθώς και οι άδειες για
τη διενέργεια τους µέχρι την 31.12.2012. Αυτή η ρύθµιση έγινε προκειµένου να καταρτιστεί ένα καινούργιο
πλαίσιο για τη λειτουργία των διεθνών τακτικών λεωφορειακών γραµµών µεταξύ των δύο χωρών µετά από επεξεργασία, συνεργασία και εν τέλει συνάντηση των αντι-

προσωπειών των δύο πλευρών. Επειδή µέχρι σήµερα δεν
κατέστη, για αντικειµενικούς λόγους, δυνατή η ολοκλήρωση αυτής της εργασίας, είναι απαραίτητη η παράταση
προθεσµίας λειτουργίας των γραµµών αυτών για δύο ακόµα µήνες, δηλαδή µέχρι τέλος Φεβρουαρίου 2013, ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη ολοκληρωµένης λύσης µε θετικό αποτέλεσµα και για τις δύο πλευρές (παράγραφος 1). Με την παρ. 2 ορίζονται επακριβώς οι αρµοδιότητες της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης του Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΥ). Δίδεται η εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµ ών, Μεταφορών
και Δικτύων να προσδιορίσουν το τροχαίο υλικό , την
χρονική διάρκεια της διαχείρισης και άλλα ειδικότερα
θέµατα. Επίσης, εισάγονται ρυθµίσεις για την είσπραξη
ληξιπρόθεσµων οφειλών από µισθωτές σιδηροδροµικού
τροχαίου υλικού και , τέλος , διευκολύνεται η σύναψη
συµβάσεων µελετών, παροχής υπηρεσιών και προµήθειας αγαθών, στο πλαίσιο βέβαια του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των διατάξεων περί προσυµβατικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Με το άρθρο 31 επέρχονται τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012 σε θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευµ άτων, Πολιτισµού και Αθλητι σµού.
Με το άρθρο 32 ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις για να αποκτήσει κανείς την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή και να εγγραφεί στο οικείο Μητρώο, προκειµένου
να ασκήσει την εν λόγω δραστηριότητα, οι όροι και η
διαδικασία για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή καθώς και η ισχύς του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ). Ουσιαστικά στο
άρθρο έχουν ενσωµατωθεί οι διατάξεις του π.δ . 100/
2010 (Α΄177), µε το οποίο προσδιορίζονται τα ειδικότερα προσόντα και επιστηµονικά πεδία προέλευσης των ανεξάρτητων εµπειρογνωµόνων µηχανικών (διπλωµατούχων και πτυχιούχων) και οι ειδικότερες διαδικασίες πιστοποίησης και κατάρτισης των σχετικών Μητρώων. Με
την παράγραφο 1 προβλέπεται ότι η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των
συστηµάτων θέρµανσης και κλιµατισµού διεξάγονται µε
ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες µηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν
την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή µε την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Κατά
δε την επιταγή της Οδηγίας σχετικώς µε τα αντίστοιχα
προσόντα, ως πραγµατοποιήθηκε και για τα δηµόσια έργα και τις δηµόσιες συµβάσεις, η ενεργειακή επιθεώρηση και η ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων εµπίπτει
στην έννοια του τεχνικού έργου, και ως πρόσωπα που
διαθέτουν τα απαιτούµενα προσόντα προκειµένου να πιστοποιηθούν ορίζονται οι Μηχανικοί, Διπλωµατούχοι και
Πτυχιούχοι. Με την παράγραφο 2 ορίζεται ότι για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη
διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) ευρώ, αντίστοιχα.. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745).
Στην παράγραφο 3 καθορίζονται τα ειδικότερα προσόντα. Συγκεκριµένα ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα:
α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή µηχανικός που έ-
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χει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων
στη χώρα µας κατ΄ εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής
και εθνικής νοµοθεσίας.
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα και να συµµετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 192/2011 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.
Με την παράγραφο 4 κατ΄ αντίστοιχη εφαρµογή των
διατάξεων του π.δ. 100/2010 και σύµφωνα µε το γνωστικό αντικείµενο και τον κύκλο και το επίπεδο σπουδών,
καθορίζεται ότι οι Διπλωµατούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων
όλων των κατηγοριών και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος. Αντίστοιχα, οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν
δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατι σµού κτιρίων κατοικίας, συνολικής θερµικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται
να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων
των κατηγοριών και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος.
Με την παράγραφο 5 προβλέπεται ότι οι Ενεργειακοί
Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών και να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, µε την επιφύλαξη
των διατάξεων του άρθρου 13 του π.δ. 38/2010 (Α΄78).
Με την παράγραφο 6 προβλέπεται ότι οι πιστοποιηµένοι
και νόµιµα εγκατεστηµένοι σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν µετακινούνται
προς την Ελληνική Επικράτεια για µόνιµη επαγγελµατική εγκατάσταση, αλλά προκειµένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα
µας, υπάγονται στις ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 9 του
π.δ. 38/2010. Με την παράγραφο 7 καθορίζεται ότι το απαιτούµενο εκπαιδευτικό πρόγραµµα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένα από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση του προγράµµατος, σε κάθε εκπαιδευόµενο που το
παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση
Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φορέα. Με τις παραγράφους 8, 9 και 10 καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της εξεταστικής διαδικασίας, ως προβλέπονταν και στο προϊσχύον δίκαιο, ο τρόπος καθορισµού της
εξεταστικής επιτροπής και κάθε λεπτοµέρεια για την
συµµετοχή στη διαδικασία. Με την παράγραφο 11 ορίζεται ότι µε κ.υ.α. των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι δυνατόν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβόλων
του παρόντος άρθρου. Με την παράγραφο 12 καθορίζονται αναλυτικά οι όροι και η διαδικασία για την άσκηση
της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, µε
βάση τα προβλεπόµενα εκ του άρθρου 3 του ν.
3919/2011 «Αρχή της επαγγελµατικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισµών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελµάτων» (Α΄32). Στην παράγραφο 13
προβλέπονται ασυµβίβαστα των Ενεργειακών Επιθεωρητών προκειµένου να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της ε-

νεργειακής επιθεώρησης. Η πρόβλεψη της παραγράφου
14 καθιστά ασυµβίβαστη την ιδιότητα του Ενεργειακού
Επιθεωρητή µε αυτή του δηµοσίου υπαλλήλου όπως αντίστοιχα ρυθµίζεται για άλλου είδους διαδικασίες εκπόνησης και υπηρεσιών τεχνικών έργων στο εθνικό µας δίκαιο και κυρίως για λόγους αµεροληψίας και διαφάνειας
που υπαγορεύονται από την Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία. Επισηµαίνεται δε ότι διαφορετική πρόβλεψη δεν
µπορεί να τεθεί εφόσον δεν υφίσταται ένα Μητρώο Εµπειρογνωµόνων Μηχανικών δηµοσίων υπαλλήλων και
µάλιστα για το σύνολο της Επικράτειας. Στην παράγραφο 15 προβλέπεται ότι στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΚΑ θα
τηρείται ενηµερωµένος κατάλογος Ενεργειακών Επιθεωρητών. Τέλος στην παράγραφο 16 προβλέπεται ότι το
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του ν. 3661/
2008 (Α΄89) είναι δεκαετούς ισχύος κατ΄ ανώτατο όριο.
Επίσης ορίζεται ότι εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας. Τέλος,
στην παράγραφο 17 ορίζεται ότι, στο π.δ. 100/2007, ο όρος «άδεια» αντικαθίσταται µε τον όρο «αναγγελία».
Με το άρθρο 33 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4001/
2011 και ν. 3889/2010. Στο άρθρο 143 του ν. 4001/2011
(Α΄179) καθορίζονται τα έσοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999, µέσω
του οποίου η ΛΑΓΗΕ ΑΕ και η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ανακτά πλήρως τα ποσά που καταβάλλει στους αντισυµβαλλόµενους που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια µε χρήση ΑΠΕ
και ΣΗΘΥΑ. Μεταξύ των εσόδων του ειδικού λογαριασµού είναι και το ειδικό τέλος του άρθρου 40 του ν.
2773/1999 (Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ)) που επιµερίζεται σε κάθε Πελάτη περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών. Με απόφαση
του Υπουργού ΠΕΚΑ, µετά από γνώµη της ΡΑΕ ορίζεται
µεθοδολογία που περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών. Οι αριθµητικές τιµές των συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες προσδιορίζονται µε απόφαση της
ΡΑΕ. Με την προτεινόµενη ρύθµιση προσδιορίζεται εκ
νέου ο χρόνος έκδοσης της ανωτέρω απόφασης (12ος
µήνας εκάστου έτους) καθώς επίσης και ο χρόνος κατά
τον οποίο η απόφαση αυτή θα πρέπει να αναθεωρείται
(6ος µήνας του επόµενου έτους). Κρίνεται αναγκαία η
θέσπιση της προτεινόµενης ρύθµισης προκειµένου να εκτιµώνται σε τακτά χρονικά διαστήµατα τα έσοδα και τα
έξοδα του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού και να
λαµβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία µέτρα για την ισοσκέλιση αυτού. Κατά την παρούσα χρονική και οικονοµική συγκυρία και προς αντιµετώπιση του µεγάλου ελλείµµατος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού, γεγονός
που οδηγεί σε καθυστερήσεις στην πληρωµή των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ η θέσπιση της
προτεινόµενης ρύθµισης της παραγράφου 1 κρίνεται ως
αναγκαία και επείγουσα µε στόχο τη σταδιακή απόσβεση
του σηµερινού ελλείµµατος στο τέλος του 2014. Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις των παραγράφων 2 έως 15 αποσκοπούν κυρίως στη παροχή µεγαλύτερης ευελιξίας
εν όψει της ιδιωτικοποίησης των ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ. Επίσης, στο πλαίσιο των προτεινόµενων τροποποιήσεων επιχειρείται και η διόρθωση ορισµένων παροραµάτων και
λανθασµένων παραποµπών που παρεισέφρυσαν στο κείµενο του ν. 4093/2012, καθώς η βελτίωση της διατύπωσης ορισµένων διατάξεων. Με την περίπτωση β) της πα-
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ραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν.4024/2011 ορίστηκε ανώτατο όριο στους πόρους που µπορεί να διαθέτει το
Πράσινο Ταµείο για τις λειτουργικές δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών κατά τη διάρκεια εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
σε ποσοστό 5% επί του συνόλου των διαθεσίµων του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους. Κρίνεται επιβεβληµένο, για λόγους δηµοσιονοµικής πολιτικής, το ποσοστό αυτό να µειωθεί σε 2,5% (παράγραφος 16).
Με την διάταξη του άρθρου 34 ρυθµίζονται θέµατα
σχετικώς µε την καταβολή του ειδικού προστίµου διατήρησης στη λογική της αντιµετώπισης αυθαιρεσιών µε
τρόπο που να βελτιώνονται οι συνθήκες ζωής των πολιτών και να αποκαθίσταται η περιβαλλοντική βλάβη που
προκλήθηκε εξαιτίας των πολεοδοµικών παραβάσεων.
Στην παρούσα εξαιρετικά κρίσιµη οικονοµική συγκυρία,
κύριο µέληµα της Πολιτείας είναι η διασφάλιση της περιβαλλοντικής ισορροπίας η δηµοσιονοµική επίτευξη στόχων ενόψει της προσπάθειας για την συνολική ανάκαµψη της οικονοµίας της χώρας και ασφαλώς η διευκόλυνση των πολιτών που έχουν ή πρόκειται να ενταχθούν µέχρι τη λήξη ισχύος του, στις ρυθµίσεις του ν. 4014/2011
(Α΄ 209). Με δεδοµένο την δηµοσιονοµική συγκυρία της
χώρας και λαµβάνοντας υπόψη τις ανωτέρω παραµέ τρους, ρυθµίζεται µε τρόπο τέτοιο η καταβολή του ειδικού προστίµου ώστε να ενθαρρυνθούν και να διευκολυνθούν οι ενδιαφερόµενοι πολίτες που είναι κύριοι αυθαίρετων ακινήτων να εντάξουν αυτά στις ρυθµίσεις του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209), µε παροχή κινήτρων τµηµατικής
εξόφλησης του ενιαίου ειδικού προστίµου όπου, µε την
εξόφληση οριζόµενου τµήµατος αυτού θα αποδεσµεύεται αφ’ ενός η σύναψη οιασδήποτε δικαιοπραξίας ακινήτου, από την ολοσχερή εξόφληση του προστίµου και αφ’
ετέρου θα επιτρέπονται επ΄ αυτού πράξεις δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου χωρίς να είναι απαιτητή ως προϋπόθεση, η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προστίµου.
Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται,η τόνωση της δυναµικής
εντάξεων στον νόµο µε προφανές το θετικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα καθώς θα ενισχυθεί η κινητικότητα των
διοικητικών πράξεων κυρίως στους τοµείς τουρισµού, οικοδοµής και εµπορικών χρήσεων.
Με το Κεφάλαιο Ζ΄ ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Με το άρθρο 35 τροποποιούνται διατάξεις του
ν. 4093/2012. Με την περίπτωση 6 της υποπαραγράφου
ΙΑ.4. του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) προβλέφθηκε ότι από 1.1.2014 το Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους συνταξιούχους καταβάλλεται µε τη
συµπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους. Για λόγους δηµοσιονοµικούς κρίνεται αναγκαία η αύξηση του
ορίου ηλικίας του δικαιούχου και η καταβολή του επιδόµατος αυτού µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους. Η χορήγηση του ΕΚΑΣ για τα τέκνα που λαµβάνουν σύνταξη
λόγω θανάτου του γονέα τους πραγµατοποιείται µέχρι
τη συµπλήρωση του απαιτούµενου ορίου ηλικίας σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία (παράγραφος 3). Με τις
διατάξεις του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπροθέσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Προσαρµογής 2013. 2016. Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του
Μεσοπροθέσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013.2016» και συγκεκριµένα στην υποπαράγραφο ΙΑ.5
θεσπίστηκαν µειώσεις από 1.1.2013 στο σύνολο των καταβαλλόµενων συντάξεων. Από τις µειώσεις αυτές που
κυµαίνονται από 5% έως 20% ανάλογα µε το ύψος της

σύνταξης ή του συνόλου των συντάξεων εξαιρέθηκαν
µόνο οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας. Για δηµοσιονοµικούς λόγους κρίνεται αναγκαία η εξειδίκευση του πεδίου
εξαιρέσεων, που τέθηκαν µε την παραπάνω διάταξη και
συγκεκριµένα επί των συνταξιούχων εκείνων στους οποίους χορηγείται το µηνιαίο εξωϊδρυµατικό επίδοµα,
σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 42 του ν. 1140/
1981, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν (παράγραφος 4). Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 ( υποπαράγραφος ΙΑ.6 περίπτωση 3) λόγω των έκτακτων δηµοσιονοµικών αναγκών προβλέφθηκε η κατάργηση από 1.1.2013
των επιδοµάτων εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδόµατος αδείας που χορηγούνται από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους συνταξιούχους. Εξαίρεση προβλέφθηκε µόνο ως προς την καταβολή των ποσών των
δώρων και του επιδόµατος αδείας που αντιστοιχούν στο
επίδοµα απόλυτης αναπηρίας και το επίδοµα παρα.τετραπληγίας. Είναι όµως απαραίτητο να συνεχιστεί η καταβολή των εν λόγω ποσών µόνο στους συνταξιούχους
εκείνους στους οποίους χορηγείται το µηνιαίο εξωϊδρυµατικό επίδοµα, σύµφωνα µε τις παρ. 1 και 2 του άρθρου
42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν. Ταυτόχρονα για τη
διευκόλυνση των Ασφαλιστικών Οργανισµών αλλά και
των ασφαλισµένων τα ποσά του επιδόµατος που αντιστοιχούν στο δώρο Χριστουγέννων, το δώρο Πάσχα και
το επίδοµα αδείας θα αθροίζονται και θα επιµερίζονται
πλέον σε 12µηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά
µήνα θα καταβάλλεται µαζί µε τη σύνταξη (παράγραφος
6). Με τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (υποπαράγραφος
ΙΑ.6 περίπτωση 8) προβλέφθηκε ότι, από 1.7.2013 η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.
«Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.» ν. 3607/2007 (Α΄ 245) καθίσταται ενιαίος φορέας ελέγχου και πληρωµών συντάξεων των δικαιούχων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και του Δηµοσίου. Από 1.12.2012 η ΗΔΙΚΑ Α.Ε. θα συγκεντρώνει,
ελέγχει και διασταυρώνει τα στοιχεία των συντάξεων
των δικαιούχων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και
του Δηµοσίου και θα υπολογίζει το ποσό της µείωσης για
τους συνταξιούχους καθώς και για όσους λαµβάνουν συντάξεις από περισσότερους του ενός φορέα. Για την επίτευξη του στόχου αυτού κρίνεται αναγκαία η θέσπιση από 1.1.2013 ενιαίας ηµεροµηνίας καταβολής (η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα) όλων των
µηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και µερισµάτων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δηµοσίου. Επιπλέον παρέχεται η δυνατότητα µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και Οικονοµικών να ρυθµίζεται ο τρόπος εφαρµογής για Ασφαλιστικούς Οργανισµούς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε
µηνιαία βάση καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια (παράγραφος 7). Με την παράγραφο 8 αντικαθίσταται το
χρονικό όριο για την έκδοση των Υπουργικών αποφάσεων που προβλεπόταν στην περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222), από 31.3.2013 σε 31.12.2012, ώστε η εφαρµογή
των προβλεποµένων στην υποπαράγραφο ΙΑ.7 να γίνει
σε χρόνο συντοµότερο προς αντιµετώπιση αρρυθµιών
και κενών που µπορούν να δηµιουργηθούν από την καθυστέρηση έκδοσής τους. Με τις παραγράφους 9 και 10 αντικαθίστανται και προσαρµόζονται , αναλόγως µε τη
διάρθρωση της νοµοθετικής διάταξης των περιπτώσεων
2 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου
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του ν. 4093/2012, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου
της περίπτωσης 1 και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012.
Με το άρθρο 36 εισάγονται ρυθµίσεις εξαιρετικά επείγοντος χαρακτήρα που αφορούν στην διευκόλυνση εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4093/ 2012, στην υλοποίηση προηγούµενων µνηµονιακών δεσµεύσεων και
στην άµεση αντιµετώπιση συναφών θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας. Με τη διάταξη της παραγράφου 1, αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012, προκειµένου να ρυθµισθεί η µεταφορά προσωπικού στο ΕΤΕΑ, ώστε να εξασφαλισθεί η οµαλή λειτουργία του νέου φορέα από την έναρξη λειτουργίας του και να επιλυθούν τα διοικητικά και µισθολογικά ζητήµατα που προκύπτουν από τη µεταφορά αυτή. Με τη διάταξη της παραγράφου 2, παρατείνεται η προθεσµία της παραγράφου 1
του άρθρου 21 του ν. 4038/2012, όπως τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 23 παρ. 3 του ν. 4075/2012 και ισχύει, προκειµένου να καλυφθεί το κενό µεταξύ των καταληκτικών
ηµεροµηνιών του ν. 4038/2012, όπως ισχύει, και της τελικά εφαρµοσθείσας
καταληκτικής
ηµεροµηνίας
(16.7.2012) και επειδή η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου που σκοπείτο να εκδοθεί ακριβώς για να καλύψει το
ανωτέρω κενό δεν εκδόθηκε, καθώς µεσολάβησαν οι εθνικές εκλογές. Με τη διάταξη της παραγράφου 3, δίνεται η δυνατότητα να µεταφερθούν στους ΦΚΑ, υπάλληλοι των καταργηθέντων Οργανισµών ΟΕΚ και ΟΕΕ οι οποίοι έχουν ήδη µεταφερθεί στον ΟΑΕΔ, ώστε να καλυφθούν άµεσα οι επιτακτικές ανάγκες λόγω έλλειψης
προσωπικού των ΦΚΑ που αντιµετωπίζουν προβλήµατα
στη λειτουργία τους λόγω αθρόων παραιτήσεων ( συνταξιοδοτήσεων). Με τη διάταξη της παραγράφου 4, διορθώνεται η διατύπωση των παραγράφων 5 και 11 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) προκειµένου να καταστεί εφικτή η άµεση εφαρµογή των διατάξεων αυτών. Με τη διάταξη της παραγράφου 5, προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή λειτουργία της εταιρίας, καθορίζεται η σύνθεση του Διοικητικού
Συµβουλίου της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµ ών,
στην οποία συµµετέχουν εκπρόσωποι των φορέων ΙΚΑ.
ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ και ΟΓΑ καθώς και εκπρόσωπος του Υ πουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, δεδοµένου ότι, µετά την υπαγωγή της Εταιρείας στις
διατάξεις του ν. 3429/ 2005, δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία η σύνθεση του Δ.Σ. και ειδικότερα ο
ακριβής αριθµός των µελών που θα µετέχουν στο Δ.Σ., η
αρµοδιότητα τους καθώς και τα προσόντα τα οποία θα
κατέχουν. Με τη διάταξη της παραγράφου 6, ορίζεται η
διαδικασία για τη σειρά προτεραιότητα της καταβολής
του εφάπαξ στους συνταξιούχους της ΔΕΗ ΑΕ. Η διάταξη αυτή κρίνεται απαραίτητη λόγω του ότι µέρος του
προσωπικού της ΔΕΗ ΑΕ έχει διαδοχική ασφάλιση και
δηµιουργούνται θέµατα µη ίσης αντιµετώπισης. Με τη
διάταξη της παραγράφου 7, καθορίζεται ότι το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης απαλλάσσεται από την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή άλλου προσώπου, που προκύπτει από την υλοποιούµενη εκ του νόµου ενοποίηση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των εντασσοµένων Ταµείων –Τοµέων και Κλάδων στο νεοσύστατο ΦΚΑ. Με τη
διάταξη της παραγράφου 8, επεκτείνεται η δυνατότητα
που έχουν οι κατά τόπους υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. να στε-

γάζονται σε κτίρια δηµόσιων υπηρεσιών ή δηµόσιων Οργανισµών ή νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου ή της
περιφερειακής διοίκησης, που ορίζονται µε κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Επίσης στη περίπτωση που οι κατά τόπους Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε. καθώς και
οι αντίστοιχες της Κεντρικής Υπηρεσίας του, στεγάζεται
σε κτίρια Οργανισµών ή Νοµικών Προσώπων εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας να ορίζονται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η παραπάνω προτεινόµενη ρύθµιση καθίσταται αναγκαία στα πλαίσια περιστολής των δαπανών, εξορθολογισµού αυτών και εξοικονόµησης πόρων. Με τη διάταξη
της παραγράφου 9 προσαρµόζεται αναλόγως η διάταξη
του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ούτως
ώστε να γίνεται παραποµπή στις σχετικές ρυθµίσεις του
άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (Α΄95) αντί του άρθρου 1 του
ιδίου ν. Δ/τος που είχε τεθεί εκ παραδροµής. Με την παράγραφο 10 οι διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4075/2012
(Α΄ 89) θα ισχύσουν για µισθολογικές περιόδους από
1.1.2013 και εφεξής. Η διάταξη αυτή κρίνεται αναγκαία
λόγω των δυσκολιών που αντιµετωπίζουν οι εργοδότες
από την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων και δεδοµένου ότι η υφιστάµενη προθεσµία έχει εκπνεύσει.
Με το άρθρο 37 ρυθµίζονται λοιπά θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Με την περίπτωση 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6., της παραγράφου ΙΑ, του άρθρου πρώτου, του ν. 4093/2012 προβλέθηκε ο µηχανισµός της ενιαίας καταβολής των συντάξεων από την Η.ΔΙ.ΚΑ ΑΕ. Με την εισαγόµενη τροποποίηση διευρύνονται οι κυρώσεις προκειµένου να διασφαλιστεί η εφαρµογή του µηχανισµού αυτού.
Με το Κεφάλαιο Η΄ ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας . Άρθρο 38: Με την προτεινόµενη
προσθήκη της παραγράφου 1 θεσπίζεται ειδικό µέτρο
που αποσκοπεί στη διασφάλιση της είσπραξης της επιστροφής που προβλέπει το άρθρο 11 του ν. 4052/2012 από τους Κ.Α.Κ. Φαρµακευτικών προϊόντων. Με τη διάταξη της παραγράφου 2 επιδιώκεται η αναµόρφωση του
θεσµικού πλαισίου σύναψης των συµβάσεων µεταξύ του
ΕΟΠΥΥ και των παρόχων υγείας µε σκοπό την ποιοτικότερη και αποτελεσµατικότερη παροχή υπηρεσιών υγείας
προς τους ασφαλισµένους, τον εξορθολογισµού της δαπάνης και τον καθορισµό ενός σαφούς νοµικού πλαισίου
µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Με το άρθρο 10
παρ. 1 του ν. 4052/2012 (Α΄41) καθορίσθηκε ότι η εποπτεία του ΕΟΠΥΥ ασκείται αποκλειστικά από το Υπουργείο Υγείας. Για το λόγο αυτό τροποποιείται µε την παράγραφο 3 η οικεία διάταξη προκειµένου να εναρµονιστεί αφενός µε τη ως άνω νοµοθετική τροποποίηση και
αφετέρου µε το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας του Οργανισµού. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ .2 της παραγράφου ΙΒ του Άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) µε το οποίο προβλέπεται η έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
και Υγείας προκειµένου να καθορισθούν τα κριτήρια, οι
λεπτοµέρειες, οι διαδικασίες καθώς και το πεδίο εφαρµογής του πρώτου εδαφίου της εν λόγω διάταξης που
προβλέπει την καταβολή από τους ασθενείς υπέρ του ΕΟΠΥΥ του ποσού του ενός (1) ευρώ ανά συνταγή που ε-
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κτελείται από τον εκάστοτε φαρµακοποιό, καθώς και την
καταβολή του ποσού των είκοσι πέντε (25) ευρώ λόγω
εισαγωγής για νοσηλεία σε Νοσοκοµείο του Ε.Σ.Υ., κρίνεται σκόπιµο να διαγραφεί διότι η διάταξη θεωρείται
πλήρης, επιτελεί τον δηµοσιονοµικό σκοπό της και δεν
χρειάζεται περαιτέρω εξειδίκευση (παράγραφος 4). Με
την παράγραφο 5 προβλέπεται έναρξη ισχύος των διατάξεων των περιπτώσεων 5, 6 και 8 της υποπαραγράφου
ΙΒ.2. της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου του
4093/212 εφαρµόζονται αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2012.
Με το άρθρο 39 προβλέπεται ότι η απόφαση του Υπουργού Υγείας µε την οποία εξειδικεύονται ο τρόπος
κατάρτισης των θεραπευτικών κατηγοριών και προσδιορισµού των τιµών αναφοράς ανά θεραπευτική κατηγορία
δηµοσιεύεται και στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης για
λόγους µεγαλύτερης διαφάνειας και ενηµέρωσης των
ενδιαφεροµένων.
Με το Κεφάλαιο Θ΄ ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων.
Άρθρο 40: Με την παράγραφο 1, προκειµένου να υπάρξει ευθυγράµµιση µε τη ρύθµιση της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, για τις
περιπτώσεις όπου το νόµιµο κόστος αποζηµίωσης ξεπερνάει τον κανόνα που περιγράφηκε µε την ανωτέρω
ρύθµιση, η αποζηµίωση απόλυσης θα ευθυγραµµίζεται
µε την τελευταία.
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου
41 ρυθµίζονται ζητήµατα, που αφορούν την απρόσκοπτη
λειτουργία των Δικαστηρίων της Χώρας, την υπηρεσιακή
κατάσταση δικαστικών λειτουργών και δικαστικών υπαλλήλων και συναφή θέµατα, εν όψει της έναρξης ισχύος
του υπ΄ αρ. 110/2012 (Α΄193) Προεδρικού Διατάγµατος,
για τη συγχώνευση ανενεργών ή υπολειτουργούντων
Ειρηνοδικείων. Με τις παραγράφους 7 και 8 ρυθµίζεται
το ζήτηµα της παράτασης των πινάκων επιτυχόντων δικαστικών υπαλλήλων και Ειρηνοδικών, η ισχύς των οποίων λήγει άµεσα. Τέλος, µε τις λοιπές διατάξεις επιχειρείται η αποσυµφόρηση, η αποφυγή εντάσεων και η οµαλή λειτουργία των καταστηµάτων κράτησης της Χώρας
και η ρύθµιση ζητηµάτων που αφορούν την ίδρυση, συγχώνευση και κατάργηση όλων των κατηγοριών και τύπων καταστηµάτων κράτησης.
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 42 ρυθµίζεται το ζήτηµα των εδρών των µεταβατικών Πρωτοδικείων στις έδρες των συγχωνευόµενων Ειρηνοδικείων, εν
όψει της έναρξης ισχύς του π.δ. 110/2012, σχετικά µε τη
συγχώνευση ανενεργών και υπολειτουργούντων Ειρηνοδικείων.
Με το Κεφάλαιο Ι ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού.
Άρθρο 43: Η διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση
3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, τροποποιείται µε την παράγραφο 1 έτσι ώστε
µετά την παρέλευση της προθεσµίας των δέκα (10) ηµερών χωρίς η αρµόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει
στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν
δύναται να ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού, τόσο η
βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για
την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού, όσο και το
δελτίο ταυτότητας του ξεναγού να χορηγούνται αυτόµατα και να µπορούν να παραληφθούν από την αρµόδια υ-

πηρεσία. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14
του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση
8 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, τροποποιείται µε την παράγραφο 2 έτσι ώστε
η κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Παιδείας
και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού για τον
καθορισµό του αναλυτικού προγράµµατος ταχύρυθµων
προγραµµάτων να εκδοθεί νωρίτερα από την αρχικά ορισθείσα προθεσµία των δυο µηνών από την δηµοσίευση
του νόµου, ήτοι µέχρι την 31.12.2012.
Με το άρθρο 44 ρυθµίζονται θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείου Τουρισµού. Με την παράγραφο 1 τροποποιείται η διάταξη της υποπερίπτωσης (δ) της περίπτωσης 6
της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 ώστε να περιγράφεται επακριβώς η διαδικασία που ακολουθείται για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων από τις οικείες υπηρεσίες του ΕΟΤ
σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων των περιπτώσεων 2 και 3 της ως άνω περιγραφόµενης υποπαραγράφου από τουριστικά γραφεία, επιχειρήσεις ενοικιάσεως
αυτοκινήτων και εταιρείες και συνεταιρισµούς Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτων που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 3109/2003 (Α΄ 38) και το άρθρο 87 του ν. 4070/
2012 (Α΄ 82). Ειδικότερα, ορίζεται ότι οι κυρώσεις επιβάλλονται µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας
Π.Υ.Τ του ΕΟΤ, µετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων
σύµφωνα µε την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/93, όπως ισχύει, ενώ ειδικά για τα πρόστιµα προβλέπεται ότι
επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου, βεβαιώνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ της κατοικίας ή της έδρας του
υπόχρεου και εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα περί Εισπράξεων Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ),
όπως κάθε φορά ισχύουν. Με την προτεινόµενη ρύθµιση
της παραγράφου 2 διευρύνεται σηµαντικά ο αριθµός αποφοίτων ΑΕΙ που µπορούν να έχουν πρόσβαση στα ταχύρυθµα προγράµµατα κατάρτισης ξεναγών και συνακόλουθα στην άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού, ενώ την ίδια στιγµή διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των
παρεχοµένων από τους εν λόγω αποφοίτους υπηρεσιών
ξενάγησης, καθώς το εκπαιδευτικό πρόγραµµα των πανεπιστηµιακών τµηµάτων από τα οποία προέρχονται σε
συνδυασµό µε την παρακολούθηση των παραπάνω σεµιναρίων παρέχει όλα τα εχέγγυα προς τούτο. H προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 3 σκοπό έχει αφ’ ενός
την επίσπευση των διαδικασιών υλοποίησης των ταχύρυθµων προγραµµάτων της παραγράφου 2 του άρθρου
14 του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για
την κατάρτιση ελλήνων υπηκόων και υπηκόων κρατών
µελών της Ε.Ε., πτυχιούχων των προβλεπόµενων πανεπιστηµιακών τµηµάτων στην ειδικότητα του ξεναγού και
αφ’ ετέρου την εξασφάλιση εξειδικευµένου εκπαιδευτικού προσωπικού και µεθόδων διδασκαλίας υψηλού επιπέδου, αφού οι καταρτιζόµενοι θα είναι απόφοιτοι πανεπιστηµίων. Με την προτεινόµενη διάταξη παρέχεται η
δυνατότητα στο Υπουργείο Τουρισµού να συνάπτει συµβάσεις µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα τα οποία θα
αναλαµβάνουν κάθε φορά την υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων κατάρτισης σε περιοχές της ελληνικής επικράτειας που θα έχουν επιλεγεί από το Υπουργείο Τουρισµού. Στη σύµβαση θα περιγράφεται το ανατιθέµενο έργο, το ύψος της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο τόπος και ο χρόνος υλοποίησης του προγράµµατος, ο αριθµός των καταρτιζόµενων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Το ποσό που θα αναλογεί κά-
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θε φορά στο κόστος υλοποίησης του ταχύρρυθµου προγράµµατος θα καταβάλλεται στον Ειδικό Λογαριασµό
Κονδυλίων ΄Ερευνας της Επιτροπής Ερευνών του αντίστοιχου εκπαιδευτικού ιδρύµατος µετά την έκδοση από
αυτόν των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων. Στην
προτεινόµενη ρύθµιση προβλέπεται τριµελής επιτροπή
από στελέχη του Υπουργείου Τουρισµού η οποία θα πιστοποιεί την υλοποίηση των όρων της σχετικής σύµβασης και την τήρηση του αναλυτικού προγράµµατος κατάρτισης.
Με το Κεφάλαιο ΙΑ΄ εισάγονται φορολογικές διατάξεις. Με τις προτεινόµενες διατάξεις του άρθρου 45 θεσπίζεται ετήσια εισφορά για τα έτη 2012-2015 στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων εγκατεστηµένα στην Ελλάδα και τα οποία ασχολούνται αποκλειστικά µε την εκµετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση,
διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες.Η εισφορά επιβάλλεται επί των ποσών του ετήσιου εισαγόµενου συναλλάγµατος της τετραετίας 2012 – 2015 και υπολογίζεται κλιµακωτά µε διαφορετικούς συντελεστές. Προβλέπεται για λόγους ίσης φορολογικής µεταχείρισης και για
την συµµετοχή όλων των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τοµέα της ναυτιλίας στην κατανοµή των
φορολογικών βαρών.
Με το άρθρο 46 επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών
αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µεγάλου κυβισµού, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και ανεµοπτέρων, καθώς και δεξαµενών κολύµβησης, όπως αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που
έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ. Η ρύθµιση αυτή κρίνεται αναγκαία προκειµένου να επιτευχθεί διεύρυνση της φορολογικής βάσης αλλά και φορολογική δικαιοσύνη, µε
την αναλογική συµµετοχή όλων των πολιτών στα δηµόσια βάρη στη δύσκολη δηµοσιονοµική συγκυρία που
διέρχεται η χώρα.
Με τις διατάξεις του άρθρου 47 ενσωµατώνονται στο
εσωτερικό µας δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 4 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ, των οποίων η εφαρµογή είναι υποχρεωτική για τα κράτη - µέλη από 1.1.2013. Η ενσωµάτωση
των εν λόγω διατάξεων είναι αναγκαία προκειµένου η
χώρα µας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της για την εφαρµογή της κοινοτικής νοµοθεσίας στο εσωτερικό της
δίκαιο. Με τις προτεινόµενες διατάξεις αντικαθίσταται η
παράγραφος 12 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ, όσον αφορά τη µίσθωση µεταφορικών µέσων. Το σηµείο (i) αποτελεί επανάληψη της υφιστάµενης διάταξης που αφορά
τον τόπο φορολόγησης της βραχυχρόνιας µίσθωσης µεταφορικών µέσων ανεξάρτητα εάν ο λήπτης είναι υποκείµενος ή µη στο φόρο. Με το σηµείο (ii) εισάγεται νέος
κανόνας, σύµφωνα µε τον οποίο, από 1.1.2013, η µακροχρόνια µίσθωση µεταφορικών µέσων προς µη υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα φορολογείται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό απο-

τελεί η περίπτωση µακροχρόνιας µίσθωσης σκάφους αναψυχής, η οποία φορολογείται στον τόπο που το σκάφος τίθεται στη διάθεση του πελάτη, εφόσον η µίσθωση
πραγµατοποιείται από την εγκατάσταση του παρέχοντος
που υφίσταται στον ίδιο αυτό τόπο. Αυτό σηµαίνει ότι όταν ελληνικές επιχειρήσεις µισθώνουν µακροχρόνια
σκάφη αναψυχής στην Ελλάδα προς ιδιώτες που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος, η εν λόγω µίσθωση φορολογείται
στη χώρα µας. Σηµειώνεται ότι σύµφωνα µε την υφιστάµενη διάταξη της περίπτωσης ε) της παραγράφου 1 του
άρθρου 14 ως «βραχυχρόνια» χαρακτηρίζεται η µίσθωση
µεταφορικού µέσου έως 30 ηµέρες και προκειµένου για
πλωτά µέσα µεταφοράς έως 90 ηµέρες.
Με τις διατάξεις του άρθρου 48 θεσπίζονται τροποποιήσεις στο σύστηµα κυρώσεων του ν. 2523/1997 προκειµένου να επιτευχθεί η ισότητα της συµµετοχής των πολιτών στην κατανοµή των δηµοσίων βαρών. Η προτεινόµενη ρύθµιση εντάσσεται στο γενικότερο σχεδιασµό του
Υπουργείου Οικονοµικών για αναµόρφωση του κυρωτικού πλαισίου µε στόχο, αφ’ ενός τη διασφάλιση των δικαιωµάτων του Δηµοσίου και, αφ’ ετέρου, την ορθολογικότερη διάπλαση αυτών. Τέλος, οι προτεινόµενες αλλαγές είναι αναγκαίες δεδοµένης της µετάβασης από τον
ΚΒΣ στον ΚΦΑΣ µε το ν. 4093/2012.
Με τη διάταξη του άρθρου 49 αποσαφηνίζεται ότι η
αρµοδιότητα για την χορήγηση έγκρισης δόµησης για
τουριστικές επενδύσεις, που υπάγονται στη γενική αρµοδιότητα αδειοδότησης της Ειδικής Υπηρεσίας Προώθησης και Αδειοδότησης Τουριστικών Επενδύσεων του
ΕΟΤ, ανήκει στις Υπηρεσίες Δόµησης των οικείων Δήµων.
Με το άρθρο 50 τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 77 και 83 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) και προστίθεται νέα διάταξη στο άρθρο 2 του
π.δ. 2/2011 (Α΄ 5), προκειµένου η οικονοµική υποστήριξη
και οι δαπάνες των πολιτικών γραφείων του Πρωθυπουργού, του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του υπουργού
της Επικρατείας, και του υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, να αφαιρεθούν από τη Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης και να υπάγονται εφεξής στη Γενική Γραµµατεία
του Πρωθυπουργού που συνεστήθη µε το π.δ. 2/2011
(ΦΕΚ Α΄ 5), προκειµένου να διεξάγεται ορθότερα ο δηµοσιονοµικός και οικονοµικός έλεγχος των ως άνω γραφείων και υπηρεσιών.
Με το άρθρο 51 µειώνεται στο µισό η επιχορήγηση από τον προϋπολογισµό της Βουλής προς το Ταµείο Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής, στο πλαίσιο της επιτακτικής ανάγκης µείωσης των δαπανών του κράτους.
Με το άρθρο 53 κυρώνεται η από 12.12.12 ΠΝΠ και αντιµετωπίζεται το κατεπείγον θέµα της απρόσκοπτης ολοκλήρωσης των σχετικών διαδικασιών για την επαναγορά των οµολόγων στο πλαίσιο της από 3.12.2012 Πρόκλησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε συνέχεια της από 27 Νοεµβρίου 2012 Δήλωσης του Συµβουλίου Υπουργών Οικονοµικών της Ευρωζώνης για την Ελλάδα. Σύµφωνα µε τη Δήλωση αυτή πρόκειται να εξεταστούν τα αποτελέσµατα της επαναγοράς των οµολόγων από την
Ελλάδα έως τις 13 Δεκεµβρίου προκειµένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την εκταµίευση του ποσού που ανέρχεται σε 43,7 δισ. ευρώ από το Ε.Τ.Χ.Σ.. Επίσης αναµένεται να εκταµιευθούν εντός του Δεκεµβρίου 2012 το
ποσό των 10,6 δισ. ευρώ που αφορά τη χρηµατοδότηση
του προϋπολογισµού και το ποσό των 23,8 δισ. ευρώ σε
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οµόλογα του Ε.Τ.Χ.Σ. που προορίζεται για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Συγκεκριµένα µε την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 2 ορίζεται ρητώς ότι οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3 του ν.
4046/2012 (Α΄ 28), όπως ισχύει µετά την τροποποίηση
του µε τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 21
του ν. 4056/2012 (Α΄ 55), εξακολουθούν να ισχύουν και
για την περίπτωση της ανταλλαγής των οµολόγων µε
βάση την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Με την από 12 Δεκεµβρίου 2012 Πράξη Νοµοθετικού
Περιεχοµένου (Α΄240) που κυρώνεται µε το άρθρο 59 αντιµετωπίζονται κατεπείγοντα θέµατα προκειµένου:
1. Να εγκριθούν άµεσα τα ακόλουθα Σχέδια των Συµβάσεων Τροποποίησης Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί, πλην άλλων, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής Δηµοκρατίας:
α) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial
Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 14.03.2012 Π.Ν.Π. (Α΄
55), που κυρώθηκε µε το ν. 4060/2012 (Α΄ 65),
β) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης , µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων
ΣΙΤ» ("PSI LM Facility Agreement"), η οποία καταρτίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),
γ) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» ("Bond Interest Facility"), η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28).
Με την έγκριση των προαναφερόµενων Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή των συµβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27
Νοεµβρίου 2012 Δήλωση του Συµβουλίου των Υπουργών
Οικονοµικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεµβρίου, κατά την
οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις, αφού εξεταστούν και τα αποτελέσµατα της από 3 Δεκεµβρίου
πρόσκλησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας για ανταλλαγή
ελληνικών οµ ολόγων, για την εκταµίευση , από το
Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε
σαράντα τρία δισεκατοµµύρια επτακόσια εκατοµµύρια
(43.700.000.000) ευρώ περίπου.
2. Να εγκριθούν οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες ανατίθεται η παροχή χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και
νοµικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», καθώς και οι δαπάνες που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές. Λόγω
του ασφυκτικά περιορισµένου χρόνου για την πραγµατοποίηση της επαναγοράς χρέους, καθώς και του µεγάλου
ύψους που επιδιώκεται να επαναγοραστεί, έως και 35 δισεκατοµµύρια ευρώ, τα ανωτέρω πιστωτικά ιδρύµατα ε-

πιλέχτηκαν λαµβάνοντας υπόψη την υψηλή εµπειρία
τους επί του θέµατος, την ευρεία διεθνή παρουσία τους
ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή και Αµερικανική αγορά και
τους υψηλότατους όγκους συναλλαγών που έχουν επιτελέσει επί των οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου στη
δευτερογενή αγορά για το 2012 µεταξύ των ξένων Βασικών Διαπραγµατευτών. Αναφορικά µε την επιλογή του
δικηγορικού γραφείου, επισηµαίνεται ότι το επίπεδο παροχής, από την εν λόγω εταιρία , νοµικών υπηρεσιών
προς το Ελληνικό Δηµόσιο κρίνεται ιδιαίτερα υψηλό, ειδικότερα δε η συνεισφορά της στην διοργάνωση και εκτέλεση της εξαιρετικά πολύπλοκης από νοµικής και τεχνικής άποψης ανταλλαγής των οµολόγων του Ιδιωτικού
Τοµέα (PSI) υπήρξε καθοριστική, ενώ ιδιαίτερα σηµαντική κρίνεται και η συµβολή της για την αντιµετώπιση θεµάτων ξένου δικαίου που προέκυψαν ως συνέχεια της εφαρµογής των ευρωπαϊκών αποφάσεων και του PSI
ή/και επιχειρούν να θέσουν σε αµφισβήτηση τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής οµολόγων.
3. Να εξειδικευτεί η εφαρµογή των οριζόµενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παραγράφου Ζ του νόµου
4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής στο πλαίσιο άσκησης µισθολογικής πολιτικής.
Ειδικότερα:
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 1 εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης ("Master Financial Assistance Facility Agreement") µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους µέλους, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µαζί µε τα παραρτήµατά της, όπως το Σχέδιο αυτό µαζί µε τα τέσσερα (4) παραρτήµατα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα
των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτηµα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτηµα Ι)
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2 του
άρθρου 1 εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συµβάσεων τροποποίησης των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτήµατά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήµατα στην παρούσα Πράξη:
α) Το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» ("PSI LM Facility Agreement"), µαζί µε τα δύο (2) παραρτήµατά της, (Παράρτηµα ΙΙ)
β) Το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» ("Bond Interest Facility"), µαζί µε τα δύο (2) παραρτήµατά της (Παράρτηµα ΙΙΙ).
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 3 του
άρθρου 1 παρέχονται εξουσιοδοτήσεις στον Υπουργό
Οικονοµικών, τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος
και τον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. για την εκπροσώπηση της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και την υπογραφή των Συµβάσε-
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ων Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1
και 2, καθώς και των παραρτηµάτων τους, όπου προβλέπονται. Στις ως άνω παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις περιλαµβάνεται και η υπογραφή των Συµβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2, µε τις τυχόν αναγκαίες
τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση ασαφειών των Σχεδίων που εγκρίνονται µε τις
παραγράφους 1 και 2. Επίσης, ορίζεται ότι η ισχύς των
Συµβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής τους από όλα τα
συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται σε αυτές.
Για τις ανωτέρω Συµβάσεις ορίζεται ότι µε µέριµνα του
Υπουργού Οικονοµικών, διαβιβάζονται στη Βουλή για ενηµέρωση µετά την υπογραφή τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη (παράγραφος 4).
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 2, σε συνέχεια της απόφασης του Eurogroup της 26 Νοεµβρίου
2012, µε την οποία µεταξύ άλλων, για τη βιωσιµότητα
του χρέους, αποφασίστηκε η επαναγορά οµολόγων του
Ελληνικού Δηµοσίου, εγκρίνονται οι αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες ανατίθεται η παροχή
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche
Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νοµικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)»,
καθώς και οι δαπάνες που αναφέρονται στις αποφάσεις
αυτές.
Συγκεκριµένα επιλέχτηκαν:
α) Η ανάθεση καθηκόντων Κοινού Διαµεσολαβητή Διαχειριστή (Joint Dealer Managers) στους Βασικούς Διαπραγµατευτές Αγοράς οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου Deutsche Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και καθηκόντων Επικεφαλής
Διαχειριστή Διάρθρωσης (Lead Structuring Agent) στην
Deutsche Bank AG.
β) Η επέκταση και επικαιροποίηση της σύµβασης παροχής νοµικών υπηρεσιών µε το δικηγορικό γραφείο
«Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)», έγινε
προκειµένου να συµπεριλαµβάνει εκτός της παροχής νοµικών υπηρεσιών (ιδίως νοµικών συµβουλών επί θεµάτων αλλοδαπού δικαίου), και την αναγκαία νοµική υποστήριξη σχετικά µε αναµενόµενες ή πιθανές νέες δράσεις και πρωτοβουλίες που συνδέονται ή επηρεάζουν το
δηµόσιο χρέος και τη διαχείρισή του (π.χ. τροποποιήσεις
δανειακών συµβάσεων, επαναγορά ή άλλη διαπραγµάτευση οµολόγων εκδοθέντων ή εγγυηµένων από το Ελληνικό Δηµόσιο τα οποία υπόκεινται σε ξένο δίκαιο
κ.ο.κ.).
Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 3 εξειδικεύεται το πλαίσιο λειτουργίας της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής. Συγκεκριµένα, µε την παράγραφο 1 συµπληρώνεται
η παράγραφος 1 του άρθρου 2 του νόµου 3845/2010 (Α΄
65) ώστε να υιοθετηθεί διαδικασία εφαρµογής των διατάξεων του ν. 4093/2012 αναφορικά µε τη µισθοδοσία
των υπαλλήλων που τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία, η
οποία περιλαµβάνει τις απαιτούµενες ενέργειες από
τους εµπλεκόµενους φορείς και τον τρόπο επικοινωνίας
µεταξύ τους. Επίσης, µε την ίδια παράγραφο του εν λόγω άρθρου, καθίσταται πλέον σαφές ότι από 1.1.2013 είναι υποχρεωτική η διενέργεια από την ΕΑΠ, µέσω τραπεζικού λογαριασµού, όλων ανεξαιρέτως των πληρωµών
των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αµοιβών για τους φορείς που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµο-

γής του ν. 3845/2010 (Α΄ 65). Η µη τήρηση της εν λόγω
υποχρέωσης θα επισύρει κυρώσεις τόσο για τα φυσικά
όσο και για τα νοµικά πρόσωπα, οι οποίες προσδιορίζονται στην εν λόγω παράγραφο. Με την παράγραφο 2,
συνεπεία των ανωτέρω ρυθµίσεων, καταργούνται οι διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων της παραγράφου 1β
του άρθρου 2 του νόµου 3845/2010 (Α΄ 65).
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 γίνεται προσπάθεια εξορθολογισµού της ανάδειξης προµηθευτών.χορηγητών
για προµήθειες α) τροφίµων, β) λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και σχετικών συµβάσεων παροχής υπηρεσιών, γ) πετρελαιοειδών και δ) φαρµάκων
και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού, από τους Ο.Τ.Α.
α΄ και β΄ βαθµού. Στο πλαίσιο αυτό καταργείται η εξουσιοδότηση που προβλεπόταν από τις διατάξεις του άρθρου 41 του ΕΚΠΟΤΑ και, πλέον, οι Δήµοι και οι Περιφέρειες, λειτουργώντας ως κεντρικές αναθέτουσες αρχές,
πραγµατοποιούν την ανάδειξη προµηθευτών χορηγητών
των ανωτέρω ειδών, καθένας για τις ανάγκες του ιδίου
και των νοµικών του προσώπων. Με τον τρόπο αυτόν επιλύεται το ζήτηµα της χρονοβόρας διαδικασίας που απαιτούνταν για την προµήθεια των ειδών αυτών µιας και
οι Δήµοι αποκτούν τη δυνατότητα οι ίδιοι απευθείας να
τα προµηθεύονται για τους ίδιους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, αντί να απαιτείται να αναµένουν να µην τελεσφορήσουν οι σχετικοί διαγωνισµοί στις Περιφέρειες, όπως κατά κανόνα συνέβαινε, ώστε να τους χορηγηθεί
σχετική εξουσιοδότηση. Με την παράγραφο 2 καθορίζεται ως κανονισµός για τη διεξαγωγή των διαδικασιών για
την ανάδειξη προµ ηθευτών.χορηγητών των ανωτέρω
προϊόντων για τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ο ΕΚΠΟΤΑ, όπως
αυτός ισχύει κάθε φορά. Με την παράγραφο 4 διαδηµοτικοί και διαβαθµιδικοί σύνδεσµοι µπορούν, σε εθελοντική βάση, να προµηθεύονται τα συγκεκριµένα αγαθά, για
την κάλυψη των δικών τους αναγκών, µέσω των διαγωνισµών των δήµων ή περιφερειών στη χωρική αρµοδιότητα
των οποίων δραστηριοποιούνται. Με τη µεταβατική ρύθµιση της παραγράφου 5 προβλέπεται, χάριν της ασφάλειας του δικαίου και των συναλλαγών, ότι συµβάσεις
που έχουν ήδη υπογραφεί ή έχει ξεκινήσει η διαδικασία
ανάθεσης, κατόπιν διαγωνισµού ή µε άλλο νόµιµο τρόπο, εκτελούνται κατά τους όρους της προκήρυξης και
της σύµβασης.
Η προτεινόµενη ερµηνευτική διάταξη του άρθρου 5 υπηρετεί την αρχή της ασφαλείας δικαίου, καθώς αποβλέπει στον καθορισµό των υπαλλήλων οι οποίοι καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και οι οποίοι τίθενται σε διαθεσιµότητα. Συνεπώς, υπάλληλοι κατηγορίας
ΔΕ µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού,
Διοικητικού – Οικονοµικού και Διοικητικών Γραµµατέων, οι οποίοι:
α) είτε προσελήφθησαν µε διαγωνιστική διαδικασία,
για κατηγορία και ειδικότητες διαφορετικές από τις αναφερόµενες στη διάταξη της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και στη συνέχεια µετατάχθηκαν στην ως άνω κατηγορία και ειδικότητες, ή προσελήφθησαν µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου,
που στη συνέχεια µετετράπη σε αορίστου χρόνου,
β) είτε προσελήφθησαν πριν την εφαρµογή του ν.
2190/1994, µετά από δηµόσια προκήρυξη, αλλά χωρίς
γραπτό διαγωνισµό, ή µε γραπτό διαγωνισµό, αλλά χωρίς δηµόσια προκήρυξη,
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γ) είτε προσελήφθησαν µετά την εφαρµογή του ν.
2190/1994, εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας του ΑΣΕΠ
ή µε διαδικασία κατά την οποία, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε συµµετοχή του, το ΑΣΕΠ δεν κατήρτισε τον οριστικό πίνακα διοριστέων.
καταλαµβάνονται από τις διατάξεις της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 και τίθενται σε διαθεσιµότητα.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 6 καταργείται από 1.1.2015 η υποχρεωτική εγγραφή στα Εµπορικά Επιµελητήρια και καθίσταται εφεξής προαιρετική. Οι υποχρεώσεις που η χώρα µας έχει αναλάβει έναντι των εταίρων της, αλλά και συνταγµατικοί και υπερεθνικοί νοµικοί λόγοι, επιβάλλουν την κατάργηση σειράς
εµποδίων στην εµπορική δραστηριότητα, όπως είναι και
η υποχρεωτική εγγραφή στα Εµπορικά Επιµελητήρια. Οι
διατάξεις της παραγράφου 2 προβλέπουν την απελευθέρωση του καθορισµού των διδάκτρων των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, η οποία θα οδηγήσει σε οµαλοποίηση της
συγκεκριµένης αγοράς, σε άρση των στρεβλώσεων και
σε δηµιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισµού, µε άµεσο αποτέλεσµα την πτώση των τιµών και την ωφέλεια των
καταναλωτών. Τέλος, η παράγραφος 3 του παρόντος άρθρου, προβλέπει τη µείωση του µετοχικού και του εταιρικού κεφαλαίου στις ΑΕ και ΕΠΕ αντίστοιχα, προκειµένου
το ύψος τους να συµβαδίζει µε τον µέσο όρο των αντιστοίχων κεφαλαίων στις χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι, µειώνονται οι δυσκολίες για την ίδρυση εταιρειών και ενισχύεται η επιχειρηµατικότητα.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 του
άρθρου 7 µειώνονται κατά δύο οι θέσεις κατηγορίας ειδικού επιστηµονικού προσωπικού της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, οι οποίες θα είναι πλέον οκτώ (8) και, αντιστοίχως, δηµιουργούνται δύο (2) θέσεις ΤΕ Διοικητικού.
Λογιστικού. Η ρύθµιση αυτή κρίθηκε αναγκαία, προκειµένου να αντιµετωπισθούν οι ανάγκες της ως άνω Υπηρεσίας, µε ταυτόχρονη εξοικονόµηση µισθολογικής δαπάνης. Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 2
τροποποιούνται τα εδάφια δ΄, ε΄ της παρ.3 του αρ.14
του ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε µε το
αρ.25 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35), µε στόχο την προσαρµογή του ανώτατου ορίου της συνολικής δοµούµενης επιφάνειας των εκτός σχεδίου κειµένων εγκαταστάσεων
του ανωτέρω νόµου στις υφιστάµενες ανάγκες και τις
διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας για τη διαχείριση των µεταναστευτικών ροών. Με την προτεινόµενη διάταξη της
παραγράφου 3 διασαφηνίζεται η δυνατότητα εξασφάλισης, µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών, της µίσθωσης εναερίων µέσων και υπηρεσιών πυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής
τους. Επίσης, προσδιορίζονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωµή των δαπανών µίσθωσης εναερίων µέσων και υπηρεσιών πυρόσβεσης του Πυροσβεστικού Σώµατος, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών για την εξασφάλιση της αναγκαίας πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους, µέσω τέτοιων οργανισµών. Με
τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται η κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη αντιµετώπισης του θέµατος της θωράκισης
της πυροπροστασίας της χώρας και του έγκαιρου προγραµµατισµού ιδίως της επικείµενης, αλλά και των επόµενων αντιπυρικών περιόδων. Σηµειώνεται ότι αφ’ ενός
η προθεσµία για τον προγραµµατισµό της επόµενης αντιπυρικής περιόδου µέσω ευρωπαϊκών και διεθνών οργανισµών λήγει την 20.12.2012, και, αφ’ ετέρου, η µεταφορά πιστώσεων στο επόµενο οικονοµικό έτος θα προ-

καλέσει σοβαρά προβλήµατα στην εκτέλεση του προϋπολογισµού του ΠΣ, ενώ θα θέσει σε κίνδυνο την επάρκεια των πιστώσεων που του έχουν εγκριθεί για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών κατά το έτος 2013. Ανάλογα δε προβλήµατα αντιµετωπίζονται από το ΠΣ κάθε χρόνο, οπότε χρήζουν επίλυσης σε πάγια βάση και όχι περιπτωσιολογικά και κατ΄ έτος.
Το άρθρο 8 ορίζει ότι από 1.1.2013 οι αποζηµιώσεις
των µελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης θα εµπίπτουν στις διατάξεις
της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011, εν
όψει της επιτακτικής ανάγκης να περισταλούν οι κρατικές δαπάνες και να ικανοποιηθούν οι αρχές της δηµοσιονοµικής προσαρµογής, της ισότητας και της αξιοκρατίας.
Τέλος, µε το άρθρο 54 ρυθµίζεται η έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις , τροποποιήσεις του
ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος
(ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης», της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής
Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων» και άλλες επείγουσες διατάξεις
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΣΥΝΤΟΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις υπαλλήλων Βουλής
Τροποποίηση συνταξιοδοτικών διατάξεων
1. Για τον υπολογισµό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας
και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων
της Βουλής, εφαρµόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δηµοσίου, κατά περίπτωση, όπως
αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων.
Ως µισθός για τον υπολογισµό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων νοείται ο συντάξιµος µισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, µε τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, σύµφωνα µε τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρµογή
από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόµενα σε αυτές
πρόσωπα υπηρετούν κατά την ηµεροµηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεµελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώµατός τους. Από την ίδια ηµεροµηνία καταργούνται
οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120).
2. Οι διατάξεις της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της υποπαραγράφου Β3 της παραγράφου Β΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίστανται ως εξής:
«γγ. από 2.000,01 ευρώ έως και 3.000,00 ευρώ, µειώνεται το σύνολο του ποσού κατά 15% και σε κάθε περίπτωση το ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των 1.800,01 ευρώ και
δδ. από 3.000,01 ευρώ και άνω, µειώνεται το σύνολο
του ποσού κατά ποσοστό 20% και σε κάθε περίπτωση το
ποσό που εναποµένει δεν µπορεί να υπολείπεται των
2.550,01 ευρώ.»
3. Οι διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της υποπαραγράφου Β 3 της παραγράφου Β΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ. Εξαιρούνται των ανωτέρω µειώσεων οι συνταξιούχοι του Δηµοσίου, γενικά, οι οποίοι είναι ανάπηροι µε
ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, σύµφωνα µε γνωµάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονοµικής Επιτροπής
ΤΗΣΥΕ).»

4. Στο τέλος της υποπαραγράφου Β4 της παραγράφου
Β΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 το συνολικό ετήσιο ποσό
των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόµατος αδείας που καταβαλλόταν
µέχρι την
31.12.2012 στα πρόσωπα της περίπτωσης δ΄ της υποπαραγράφου Β3, όπως ισχύει µετά την τροποποίησή της µε
τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης, επιµερίζεται σε δωδεκάµηνη βάση και το ποσό που αντιστοιχεί κατά µήνα προσαυξάνει τη µηνιαία σύνταξη των προσώπων
αυτών.»
5. Οι διατάξεις των παραγράφων 2, 3 και 4 ισχύουν από 19.11.2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 2
Δηµοσιονοµικοί κανόνες και πρακτικές
1. Μεταξύ του Υπουργείου Οικονοµικών και των υπολοίπων Υπουργείων συνάπτονται ξεχωριστά µέχρι την
31η Δεκεµβρίου κάθε έτους µνηµόνια συνεργασίας µε
στόχο την οµαλή εκτέλεση του προϋπολογισµού και τη
χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση.
Στα µνηµόνια περιλαµβάνονται τουλάχιστον: α) οι τριµηνιαίοι στόχοι εκτέλεσης του προϋπολογισµού κάθε
φορέα, β) προκαθορισµένες διορθωτικές παρεµβάσεις
σε περίπτωση εµφάνισης αποκλίσεων από τους στό χους, γ) οι επιπτώσεις στην περίπτωση µη υλοποίησης
των διορθωτικών παρεµβάσεων, δ) ο χρόνος και το είδος
των δηµοσιονοµικών αναφορών που υποβάλλει ο κάθε
φορέας, ε) δεσµεύσεις ότι υφίστανται και λειτουργούν
εσωτερικά συστήµατα, διαδικασίες και µηχανισµοί που
να διασφαλίζουν τη χρηστή δηµοσιονοµική διαχείριση ή
µέτρα που λαµβάνονται για τη βελτίωσή τους, στ) ο ρυθµός αποδέσµευσης των εγκεκριµένων πιστώσεων του
προϋπολογισµού, ζ) οι προθεσµίες, εντός των οποίων θα
πρέπει να ανταποκριθεί το Υπουργείο Οικονοµικών σε ερωτήµατα, διευκρινίσεις ή επιλύσεις διαφορών µεταξύ
των Υπουργείων και των Υπηρεσιών Δηµοσιονοµικού Ελέγχου (ΥΔΕ), η) συγκεκριµένοι στόχοι για την τήρηση
του λειτουργικού µητρώου δεσµεύσεων, θ) δράσεις µε
πιθανά δηµοσιονοµικά οφέλη.
2. Αντίστοιχα µνηµόνια συνεργασίας δύνανται να συνάπτονται µεταξύ του κάθε Υπουργείου και των υπευθύνων των εποπτευόµενων φορέων, το περιεχόµενο των
οποίων επιλέγεται από τον οικείο Υπουργό.
Σε κάθε περίπτωση µνηµόνια συνεργασίας θα συνάπτονται µε όλους τους φορείς που αναφέρονται στο εδάφιο Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 1 της παρούσας.
3. Όλα τα νοµικά πρόσωπα − φορείς της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό κάθε έτους µέχρι την 31η Ιανουαρίου του έτους,
στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός.
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε αποχρώντες αντικειµενι κούς λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υ πουργό Οικονοµικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε
απόφασή του, καµία δαπάνη, πλην των πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ’
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αυτών κρατήσεων, δεν θεωρείται νόµιµη.
4. Μέχρι τη 15η Δεκεµβρίου κάθε έτους, µε ευθύνη
του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών, κάθε Υπουργείο υποβάλλει στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
µηνιαίο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού του,
τόσο για τα έσοδα όσο και για τις υποχρεώσεις, στη βάση του οποίου καθορίζονται τριµηνιαίοι στόχοι για τη
διαφορά µεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, οι οποίοι µετά τη συµφωνία τους µε το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους συµπεριλαµβάνονται στο µνηµόνιο συνεργασίας
που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της
παρούσας.
Όµοιο πρόγραµµα εκτέλεσης του προϋπολογισµού
τους υποβάλλουν µέχρι την 31η Ιανουαρίου κάθε έτους,
µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 2 και 3 της
παρούσας, στον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του εποπτεύοντος Υπουργείου και µέσω αυτού στο
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όλα τα νοµικά πρόσωπα
και οι λοιποί φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που ο προϋπολογισµός τους υπερβαίνει το ποσό που καθορίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και το οποίο µε
όµοια απόφαση µπορεί να αναπροσαρµόζεται κατ’ έτος.
5. Σε περίπτωση που από τα µηνιαία στοιχεία εκτέλεσης των προϋπολογισµών των Υπουργείων και των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία σύµφωνα µε την
προηγούµενη παράγραφο υποβάλλουν πρόγραµµα µηνιαίας εκτέλεσης του προϋπολογισµού τους στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, διαπιστώνεται αρνητική απόκλιση άνω του 10% από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους για τη διαφορά µεταξύ εσόδων και υποχρεώσεων, περικόπτεται , µε απόφαση του Διευθυντή
Προϋπολογισµού Γενικής Κυβέρνησης, ποσό πιστώσεων
για λειτουργικές δαπάνες των Υπουργείων ή επιχορήγηση ή απόδοση πόρων ή οποιασδήποτε µορφής ενίσχυση
από τον Κρατικό Προϋπολογισµό σε φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, ίσο µε το ποσό της υπέρβασης πέραν του
ανωτέρω ποσοστού. Η διαδικασία αυτή ενεργοποιείται,
εάν δεν έχουν υλοποιηθεί οι αναφερόµενες στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 της παρούσας διορθωτικές
παρεµβάσεις. Εάν, βάσει των απολογιστικών στοιχείων
του επόµενου τριµήνου, προκύψει ότι οι αποκλίσεις έχουν εξισορροπηθεί, το ποσό των πιστώσεων που έχει
περικοπεί, δύναται να επαναδιατεθεί.
6. Σε περίπτωση που για δύο συνεχόµενα τρίµηνα διαπιστώνεται απόκλιση άνω του 10% από τους δηµοσιονοµικούς στόχους και δεν έχουν ληφθεί τα αναφερόµενα
στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 της παρούσας µέτρα, ο Υπουργός Οικονοµικών ορίζει Επόπτη Οικονοµικών Υπηρεσιών σε εποπτευόµενους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης, οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις του οποίου καθορίζονται µε την απόφαση ορισµού του.
7. Από 1.1.2014 δεν επιτρέπεται ο δανεισµός φορέων
για άλλους σκοπούς πλην επενδύσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η έγκριση του Υπουργού Οικονοµικών.
8. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµίζονται
λεπτοµέρειες για την εφαρµογή των ανωτέρω διατάξεων.
Άρθρο 3
Μηχανισµός παρακολούθησης ετήσιων προϋπολογισµών για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 3429/2005
1. Οι ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ. του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/
2005 υποβάλλουν στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου
Οικονοµικών τους ετήσιους προϋπολογισµούς τους, οι

οποίοι θα πρέπει να είναι σύµφωνοι µε τους δηµοσιονοµικούς στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως τροποποιείται και ισχύει κάθε φορά, καθώς και τους τριµηνιαίους στόχους για τις
βασικές κατηγορίες εσόδων και εξόδων. Πέραν των όσων ορίζονται στο άρθρο 7 του ν. 3429/2005, εντός ενός
µηνός από την ηµεροµηνία ψήφισης του Κρατικού Προϋπολογισµού, οι ετήσιοι προϋπολογισµοί των ως άνω φορέων εξειδικεύονται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση από
τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, σε συνεργασία µε τις διοικήσεις
των φορέων, και κοινοποιούνται στις αρµόδιες υπηρεσίες των εποπτευόντων Υπουργείων και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Οι διοικήσεις των φορέων πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν θα υπάρχουν αρνητικές αποκλίσεις και να λαµβάνουν εγκαίρως όλα τα απαραίτητα µέτρα προς το σκοπό αυτόν. Η εκτέλεση των ετήσιων
εγκεκριµένων προϋπολογισµών των προαναφερόµενων
φορέων παρακολουθείται σε µηνιαία και τριµηνιαία βάση
από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονοµικών,
και εφόσον είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, και από το
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
2. Στην περίπτωση αρνητικών αποκλίσεων στα οικονοµικά αποτελέσµατα σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10% εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου
1 της παρούσας. Επιπλέον, για τις ΔΕΚΟ και τα Ν.Π.Ι.Δ.
του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005:
α) που είναι Φορείς Γενικής Κυβέρνησης µειώνεται ισόποσα και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού από τη Διεύθυνση ΔΕΚΟ, η οποία υποχρεούται να
ενηµερώσει σχετικά την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, αρµόδια για τις εγγυήσεις του
Ελληνικού Δηµοσίου. Εάν, βάσει των τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων, ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί
και αντισταθµιστούν οι αρνητικές αποκλίσεις, τότε το ύψος της επιχορήγησης του Κρατικού Προϋπολογισµού
και το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού για το
εν λόγω διάστηµα αναπροσαρµόζονται στα αρχικά εγκεκριµένα όρια και τυχόν ποσά που έχουν παρακρατηθεί από την εγκεκριµένη επιχορήγηση, αποδίδονται στο φορέα µε την επόµενη µηνιαία δόση,
β) που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και λαµβάνουν επιχορηγήσεις ή ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, η παρακολούθηση
της εκτέλεσης του προϋπολογισµού ακολουθεί τις διατάξεις της προηγούµενης περίπτωσης της παρούσας υποπαραγράφου,
γ) που δεν είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης και δεν
λαµβάνουν επιχορήγηση ή ενίσχυση οποιασδήποτε µορφής από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σε περίπτωση τριµηνιαίας αρνητικής απόκλισης στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων, η Διεύθυνση
ΔΕΚΟ υποχρεούται να µειώσει ισόποσα το εγκεκριµένο
ποσό δανειοδότησης και να ενηµερώσει την 25η Διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Εάν, βάσει
των τριµηνιαίων απολογιστικών στοιχείων ο προϋπολογισµός εξισορροπηθεί και αντισταθµιστούν οι αρνητικές
αποκλίσεις, το εγκεκριµένο ποσό ακαθάριστου δανεισµού αποκαθίσταται σε εκείνο που είχε αρχικά εγκριθεί
για το αναφερόµενο διάστηµα.
3. Σε κάθε περίπτωση και εφόσον διαπιστωθεί αρνητική απόκλιση από τους τριµηνιαίους στόχους στα οικονοµικά αποτελέσµατα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων
και προβλέψεων σε ποσοστό µεγαλύτερο από 10% σε
σχέση µε τα προϋπολογισθέντα, σε κάποιον εκ των φορέων της προηγούµενης παραγράφου, η καταβολή των
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αµοιβών των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου αναστέλλεται έως την εξισορρόπηση του αρχικώς εγκεκριµένου προϋπολογισµού και την αντιστάθµιση τυχόν αρνητικών αποκλίσεων. Εάν και τα ετήσια οικονοµικά αποτελέσµατα προ επιχορηγήσεων, φόρων, τόκων και προβλέψεων αποκλίνουν σε ποσοστό µεγαλύτερο του 10%,
τότε η θητεία των εκτελεστικών µελών του Διοικητικού
Συµβουλίου του συγκεκριµένου φορέα λήγει αυτοδίκαια
εντός ενός µηνός από τη διαπίστωση της εν λόγω απόκλισης.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών προσδιορίζονται συγκεκριµένοι αντικειµενικοί λόγοι και εξωγενείς
παράγοντες, για τους οποίους µπορεί να αναθεωρηθούν
οι ετήσιοι προϋπολογισµοί. Στην περίπτωση κατά την οποία η διοίκηση κάποιου φορέα διαπιστώσει αδυναµία εκτέλεσης του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού
που οφείλεται αποκλειστικά σε κάποιον από τους λόγους που αναφέρονται στην ανωτέρω απόφαση, οφείλει
να υποβάλει άµεσα στη Διεύθυνση ΔΕΚΟ αίτηµα αναθεώρησης αυτού, συνοδευόµενο µε σχετική τεκµηριωµένη
έκθεση για την αναγκαιότητα και τους λόγους αναθεώρησης.
Η ανωτέρω Διεύθυνση, εξετάζει το αίτηµα εντός 15 ηµερών και, εφόσον κρίνει αυτό βάσιµο και επαρκώς αιτιολογηµένο, εισηγείται στη Διυπουργική Επιτροπή Δηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών του άρθρου 10
του ν. 3429/2005 την αναθεώρηση του συγκεκριµένου
προϋπολογισµού, αφού έχει σε κάθε περίπτωση προηγουµένως ελέγξει ότι, σε επίπεδο συνόλου φορέων του
Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005, τηρούνται οι δηµοσιονοµικοί στόχοι του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, όπως ισχύει κάθε φορά. Στη συνέχεια, κοινοποιεί την απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής στον ενδιαφερόµενο φορέα, καθώς και στις αρµόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
και των εποπτευόντων Υπουργείων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δύνανται
να εξειδικεύονται οι λεπτοµέρειες σχετικά µε τη διαδικασία παρακολούθησης της εκτέλεσης των εγκεκριµένων προϋπολογισµών, την επιβολή των όσων προβλέπονται στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, καθώς και
τα υποβαλλόµενα από τους φορείς στοιχεία.
6. Η υποπαράγραφος Δ3 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) καταργείται.
Άρθρο 4
Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
1. Συνιστάται στο Υπουργείο Εσωτερικών Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. (εφεξής «Παρατηρητήριο») µε σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε
µηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισµού των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων που εντάσσονται στο Μητρώο των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.
Στόχος του Παρατηρητηρίου είναι η επίτευξη ισοσκελισµένων προϋπολογισµών, καθώς και απολογισµών και
η ενίσχυση της οικονοµικής αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. σύµφωνα µε τις οδηγίες των Υπουργείων Εσωτερικών και
Οικονοµικών και µε τα οριζόµενα στην ισχύουσα δηµοσιονοµική νοµοθεσία.
2. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, ο οποίος ορί-

ζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Δικαστικών
Λειτουργών, τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, τον αρµόδιο Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας ο οποίος ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας,
προκειµένου για δήµους, ή έναν εκπρόσωπο της Ένωσης
Περιφερειών Ελλάδας, προκειµένου για περιφέρειες, έναν εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών και τον Γενικό Διευθυντή Θησαυροφυλακίου του Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η σύµφωνη γνώµη του οποίου απαιτείται για την έκδοση απόφασης από το Παρατηρητήριο.
3. Το Παρατηρητήριο υποστηρίζεται διοικητικά από τη
Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία δύναται να αποσπάται ή
να µετατάσσεται εξειδικευµένο προσωπικό πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης από το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α., νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και φορείς του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού,
κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης.
Ο Γενικός Διευθυντής των Οικονοµικών Υπηρεσιών του
Υπουργείου Εσωτερικών επιλαµβάνεται όλων των σχετικών θεµάτων, µε προτάσεις και εισηγήσεις προς το Παρατηρητήριο.
4. Το Παρατηρητήριο είναι αρµόδιο για τον έλεγχο της
ορθής εκτέλεσης του προϋπολογισµού και της εν γένει
πορείας των οικονοµικών και της επιχειρησιακής δράσης
των Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, όπως αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο Δράσης»
(ΟΠΔ). Το ΟΠΔ συνοψίζει το πενταετές επιχειρησιακό
πρόγραµµα δράσης, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης και
τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ο.Τ.Α. και των νοµικών
του προσώπων και εγκρίνεται από την αρµόδια για την εποπτεία του αρχή. Η αρχή αυτή υποχρεούται να αποστέλει στο Παρατηρητήριο, σε ηλεκτρονική µορφή, το ΟΠΔ,
το οποίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών και του οικείου Ο.Τ.Α.. Το ΟΠΔ περιλαµβάνει
υποχρεωτικά µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους, δράσεις και προθεσµίες σε συµµόρφωση µε τον κανόνα του
ισοσκελισµού του προϋπολογισµού και τα µνηµόνια συνεργασίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 της
παρούσας.
5. Το Παρατηρητήριο αξιολογεί τις προβλέψεις εσόδων που παρουσιάζουν οι Ο.Τ.Α. και διατυπώνει προτάσεις περί τροποποίησής τους, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Το Παρατηρητήριο µε βάση µηναία στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισµού, που παρακολουθεί η Γενική
Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών, καθώς και µε πρόσθετα στοιχεία που παρέχει ο Ο.Τ.Α., εφόσον του ζητηθεί, αξιολογεί και ελέγχει την πορεία της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού. Σε περίπτωση που διαπιστώσει απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους
άνω του 10%, το Παρατηρητήριο ενηµερώνει, εντός µηνός από τη λήξη του τριµήνου, τον Ο.Τ.Α. και την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή, παρέχοντας οδηγίες και
εισηγούµενο µεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης.
Ο Ο.Τ.Α. υποχρεούται άµεσα να λάβει υπόψη του τις επισηµάνσεις του Παρατηρητηρίου , καθώς και όλα τα
προσήκοντα µέτρα, ενηµερώνοντας σχετικά το Παρατηρητήριο.

84
6. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισµού του Ο.Τ.Α.
εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόµενα τρίµηνα απόκλιση από τους στόχους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου και διαπιστωθεί ότι δεν έχουν ληφθεί τα προσήκοντα µέτρα, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου, ο
Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης. Ο τρόπος υλοποίησης του Προγράµµατος καθορίζεται από το Παρατηρητήριο, ενώ η ένταξη στο ανωτέρω
Πρόγραµµα συνεπάγεται την υποχρέωση εφαρµογής,
κατά περίπτωση µέρους ή του συνόλου, των κάτωθι παρεµβάσεων:
α) άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και της αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή προσλήψεων,
γ) επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού,
δ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του ν. 3852/
2010 (Α΄ 87), οι πόροι του οποίου διατίθενται αποκλειστικά για τη χρηµατοδότηση του προγράµµατος εξυγίανσης,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται
στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέχρι
και 3‰ και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήµο σύµφωνα µε το ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής
του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%,
ζ) περιορισµό των δαπανών µόνο σε υποχρεώσεις µισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Εσωτερικών ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
8. Οι περιπτώσεις 1- 7 της υποπαραγράφου ΣΤ3 της
παραγράφου ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) καταργούνται.
Άρθρο 5
Αρµοδιότητες του Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης
Οικονοµικών Υπηρεσιών
1. Στο άρθρο 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), το οποίο
προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3871/2010 (Α΄ 141), µετά
την παράγραφο 2 προστίθεται νέα παράγραφος, ως εξής:
«3. Για την εκτέλεση των καθηκόντων που προβλέπονται στην παράγραφο 2, ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) του Υπουργείου έχει τα ακόλουθα ειδικά δικαιώµατα και αρµοδιότητες:
α) Είναι υπεύθυνος για το συντονισµό της προετοιµασίας του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής και του ετήσιου προϋπολογισµού του Υ πουργείου του και των εποπτευόµενων από το Υπουργείο φορέων, ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) και για την
υποβολή τους µετά από έγκριση από τον αρµόδιο Υ πουργό στο ΓΛΚ. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών λαµβάνοντας υπόψη τα
προβλεπόµενα δικαιώµατα και κυρώσεις που προβλέπο-

νται στις παραγράφους 4 και 5 του παρόντος άρθρου, όπως αυτές αναριθµούνται στην παρούσα, εφόσον κρίνει
ότι το Μεσοπρόθεσµο Πλαίσιο Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής ή ο ετήσιος προϋπολογισµός που υποβάλλει για το
Υπουργείο του παραβιάζει τις αρχές της χρηστής δηµοσιονοµικής διαχείρισης ή ότι τα προτεινόµενα ανώτατα
όρια δαπανών δεν µπορούν να τηρηθούν κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προϋπολογισµού, υποβάλλει σηµείωµα προς τον Υπουργό του και το Γενικό Λογιστήριο
του Κράτους διατυπώνοντας τις απόψεις του.
β) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών οφείλει να διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών καταρτίζει προβλέψεις
για τις µηνιαίες ταµειακές ανάγκες και παρακολουθεί
την εκτέλεση του προϋπολογισµού του Υπουργείου και
των εποπτευόµενων φορέων σε µηνιαία βάση. Σε περίπτωση που κρίνει ότι συντρέχει κίνδυνος µη τήρησης του
προϋπολογισµού και των ανώτατων ορίων δαπανών, ενηµερώνει τον Υπουργό και τον Γενικό Γραµµατέα, προτείνοντας τις απαραίτητες διορθωτικές παρεµβάσεις, περιλαµβανοµένων και τυχόν ανακατανοµών πιστώσεων.
γ) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών είναι υπεύθυνος να εγκρίνει όλες τις οικονοµικές δεσµεύσεις και να διασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών τηρεί ορθά το µητρώο
δεσµεύσεων για το Υπουργείο και διαβιβάζει όλες τις
σχετικές πληροφορίες για τις αναληφθείσες δεσµεύσεις
στο Ελεγκτικό Συνέδριο και το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Οφείλει επίσης να εξασφαλίζει ότι η Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών έχει τα απαιτούµενα
συστήµατα ώστε να επιτρέπεται η επεξεργασία, η έγκριση και η παρακολούθηση όλων των δεσµεύσεων, µέχρι
την πληρωµή των σχετικών υποχρεώσεων.
δ) Όλες οι υπηρεσίες του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων φορέων οφείλουν να παρέχουν έγκαιρα στον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών όλες τις πληροφορίες και τα στοιχεία που είναι
απαραίτητα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.
ε) Όλες οι πολιτικές, τα προγράµµατα ή οι προτάσεις
που έχουν αντίκτυπο στον προϋπολογισµό ή το µεσοπρόθεσµο πλαίσιο δηµοσιονοµικής στρατηγικής του Υπουργείου ή των εποπτευόµενων φορέων πριν υιοθετηθούν πρέπει να υποβάλονται στον προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για τη γνώµη
του σχετικά µε τη δηµοσιονοµική επίπτωση. Η εν λόγω
γνώµη θα πρέπει να είναι στη διάθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, των Υπουργών και των Γενικών
Γραµµατέων του Υπουργείου, καθώς και των Προϊσταµένων Οικονοµικών Υπηρεσιών των φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο.
στ) Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών οφείλει να εφαρµόζει τις κατευθυντήριες γραµµές οικονοµικής διαχείρισης που εκδίδονται από το ΓΛΚ και µπορεί να προτείνει υποχρεωτικές κατευθυντήριες γραµµές και οδηγίες σχετικά µε τη δηµοσιονοµική διαχείριση για θέµατα του Υπουργείου και των εποπτευόµενων φορέων, οι οποίες στη συνέχεια εγκρίνονται από τον Γενικό Γραµµατέα ή τον Υπουργό. Η αρµοδιότητα για την έγκριση των εν λόγω κατευθυντήριων
γραµµών ή οδηγιών δύναται να µεταβιβάζεται και στον
Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.»
2. Οι παράγραφοι 3, 4 και 5 του άρθρου 3Β του ν. 2362/
1995, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 5 του ν. 3871/
2010, αναριθµούνται σε 4, 5 και 6 αντίστοιχα.
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Άρθρο 6
Κατάθεση Απολογισµού και Ισολογισµού µέχρι 15
Δεκεµβρίου τρέχοντος έτους ανεξάρτητα από την
κατάθεση του Κρατικού Προϋπολογισµού
Ο Απολογισµός, ο Ισολογισµός (κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης) και οι λοιπές Χρηµατοοικονοµικές
Καταστάσεις της Κεντρικής Διοίκησης µαζί µε τη Διαδήλωση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ειδικά για το οικονοµικό έτος 2011, εισάγονται για κύρωση στη Βουλή από τον
Υπουργό Οικονοµικών µέχρι 15 Δεκεµβρίου τρέχοντος
έτους, ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία κατάθεσης στη
Βουλή του Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013.
Άρθρο 7
Παραµονή των Γενικών Διευθυντών των Υπουργείων
στην υπηρεσία υπό προϋποθέσεις
Οι προϊστάµενοι των Γενικών Διευθύνσεων των Υ πουργείων, οι οποίοι απολύονται αυτοδίκαια από την υπηρεσία, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, δύνανται
µετά από αίτησή τους να παραµείνουν στην υπηρεσία
µέχρι την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταµένων
και εφόσον δεν έχουν συµπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας τους.
Άρθρο 8
Λοιπές δηµοσιονοµικές διατάξεις
1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
ν. 3832/2010 (Α΄ 38), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Από 1.1.2013, η Αρχή εξαιρείται του πεδίου εφαρµογής του άρθρου 25 του ν. 2362/1995, όπως ισχύει.»
2. Η παράγραφος 14 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο από την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων, µεταφέρεται το
αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξή
του, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού της παραγράφου 5 του άρθρου 4 του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο (ΕΔ) Εισπράξεις και Πληρωµές για την εξυπηρέτηση του Δηµοσίου χρέους», αφού
αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι
διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση του
περιουσιακού στοιχείου, και χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την αποπληρωµή του δηµόσιου χρέους.
3. Το εδάφιο γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου τέταρτου του ν. 4063/2012 (Α΄ 71) τροποποιείται ως εξής:
«Έσοδα του λογαριασµού αυτού αποτελούν οι εισροές
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, το τίµηµα που εισπράττει το Ταµείο Αξιοποίησης
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ΑΕ (ΤΑΙΠΕΔ) από
την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων αφού
αφαιρεθούν τα αναλογούντα λειτουργικά έξοδα και οι
διοικητικές δαπάνες του Ταµείου για την αξιοποίηση του
περιουσιακού στοιχείου, καθώς και τα χρηµατικά ποσά από τη συµµετοχή του Ελληνικού Δηµοσίου στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου χρέους.»

Άρθρο 9
Επείγουσες µισθολογικές διατάξεις
1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 46 του ν. 3205/
2003, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης Ι΄ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1
της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012, αντικαθίστανται από 1.8.2012, ως εξής:
«1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός όλων των βαθµών της
ιεραρχίας των υπαλλήλων του διπλωµατικού κλάδου του
Υπουργείου Εξωτερικών, του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, των υπαλλήλων του
κλάδου Εµπειρογνωµόνων, καθώς και του κλάδου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων του ίδιου Υπουργείου, καθορίζεται µε βάση το βασικό µισθό του Ακολούθου
Πρεσβείας, ο οποίος πολλαπλασιάζεται µε τους παρακάτω συντελεστές και στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη µονάδα ευρώ:
α. Πρέσβης
1,79
β. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ Τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α΄, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α΄ Τάξεως και Γενικός
Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄
1,67
γ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ Τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος Β΄, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος
Β΄ Τάξεως και Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄
1,56
δ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ Τάξεως, Αναπληρωτής
Νοµικός Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας Α΄ Τάξεως και
Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄
1,44
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄ Τάξεως, Εµπειρογνώµονας Β΄ Τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄
1,33
στ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της
Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄
1,25
ζ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄ Τάξεως και Γραµµατέας
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ 1,17
η. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ Τάξεως και Γραµµατέας
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄ 1,09
θ. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων
1,00. »
2. Για τη διαµόρφωση των νέων βασικών µισθών της
προηγούµενης παραγράφου ο µηνιαίος βασικός µισθός
του Ακολούθου Πρεσβείας ορίζεται σε χίλια εξήντα ένα
(1.061) ευρώ.»
2. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 47 του ν. 3205/
2003, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της υποπερίπτωσης ΙΙΙ της περίπτωσης 28 της υποπαραγράφου 1
της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται από 1.8.2012 ως εξής:
«5. Ξενίας - παράστασης και ξένων γλωσσών, οριζόµενο ως εξής:
α. Για το βαθµό του Ακολούθου Πρεσβείας και Ακολούθου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων διακόσια
τριάντα ένα (231) ευρώ.
β. Για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Γ΄ µέχρι και
για το βαθµό του Γραµµατέα Πρεσβείας Α΄, για το βαθµό
του Εισηγητή της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας, καθώς και
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για το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών
Υποθέσεων Γ΄ µέχρι και το βαθµό του Γραµµατέα Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, διακόσια τριάντα
ένα (231) ευρώ.
γ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Β΄, Εµπειρογνώµονα Β΄ τάξεως και Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄ διακόσια σαράντα επτά (247)
ευρώ.
δ. Για το βαθµό Συµβούλου Πρεσβείας Α΄, του Αναπληρωτή Νοµικού Συµβούλου, του Εµπειρογνώµονα Α΄
τάξεως και Συµβούλου Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄, τριακόσια πέντε (305) ευρώ.
ε. Για το βαθµό του Πληρεξούσιου Υπουργού Β΄, του
Νοµικού Συµβούλου Β΄, του Εµπειρογνώµονα Πρεσβευτή Συµβούλου Β΄, Γενικού Συµβούλου Οικονοµικών και
Εµπορικών Υποθέσεων Β΄και για όλους τους ανώτερους
βαθµούς τριακόσια δεκαοκτώ ευρώ (318) ευρώ.
6. Πάγια αποζηµίωση , λόγω των ειδικών συνθηκών
προσφοράς διπλωµατικών ή επιστηµονικών υπηρεσιών
και της απασχόλησής τους πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, οριζόµενη κατά βαθµό ως εξής:
α. Ακόλουθος Πρεσβείας και Ακόλουθος Οικονοµικών
και Εµπορικών Υποθέσεων εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
β. Γραµµατέας Πρεσβείας Γ΄ τάξεως και Γραµµατέας
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Γ΄, εκατόν δώδεκα (112) ευρώ.
γ. Γραµµατέας Πρεσβείας Β΄ τάξεως και Γραµµατέας
Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, εκατόν πενήντα τέσσερα (154) ευρώ.
δ. Γραµµατέας Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Εισηγητής της
Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας και Γραµµατέας Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄ , εκατόν ενενήντα
τέσσερα (194) ευρώ.
ε. Σύµβουλος Πρεσβείας Β΄ τάξεως, Εµπειρογνώµονας Β΄ τάξεως και Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, διακόσια πενήντα έξι (256) ευρώ.
στ. Σύµβουλος Πρεσβείας Α΄ τάξεως, Αναπληρωτής
Νοµικός Σύµβουλος, Εµπειρογνώµονας Α΄ τάξεως και
Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄,
τριακόσια δεκατρία (313) ευρώ.
ζ. Πληρεξούσιος Υπουργός Β΄ τάξεως, Νοµικός Σύµβουλος Β΄, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος
Β΄ τάξεως και Γενικός Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Β΄, τριακόσια ενενήντα τρία (393)
ευρώ.
η. Πληρεξούσιος Υπουργός Α΄ τάξεως, Ειδικός Νοµικός Σύµβουλος και Νοµικός Σύµβουλος Α΄, Εµπειρογνώµονας Πρεσβευτής Σύµβουλος Α΄ τάξεως και Γενικός
Σύµβουλος Οικονοµικών και Εµπορικών Υποθέσεων Α΄,
τετρακόσια εβδοµήντα (470) ευρώ.
θ. Πρέσβης πεντακόσια πέντε (505) ευρώ.»
3. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 19.11.2012
4. Από τη διάταξη της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν.
4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «το προσωπικό της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».
5. Η υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
6. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 7 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του ν. 4093/2012 αναριθµείται ως υποπερίπτωση β΄. Στο τέλος της υποπερίπτω-

σης αυτής προστίθενται οι φράσεις:
«Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση δεν δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αλλά φυλάσσεται στο ερµάριο ασφαλείας της Γενικής Γραµµατείας της
Κυβέρνησης και επικυρωµένο αντίγραφο επιδίδεται µόνο στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και στην ίδια την
Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση, οι
διατάξεις του ν. 3205/2003 και της υπ ’ αριθ . πρωτ.
2/49212/0022/31.7.2007 απόφασης των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Δηµόσιας Τάξης, όπως ισχύουν κατά την ηµεροµηνία ψήφισης του ν. 4093/2012, δεν
θίγονται είτε πριν είτε µετά την έκδοση της ανωτέρω
κοινής υπουργικής απόφασης.»
7. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 4, 5 και 6
αρχίζει από 11.11.2012.
8. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297),
όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 23α της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222), ορίζεται σε εννιακόσια δέκα (910) ευρώ.
9. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του
Δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. Από
τα ανωτέρω εξαιρείται το µόνιµο καλλιτεχνικό προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο εξακολουθεί να αµείβεται µε τις διατάξεις του άρθρου 49 του
ν. 3205/2003, όπως ισχύει.
10. Ο αριθµός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ί σχυσε, µε τον αριθµό «29».
11. Στην περίπτωση 7γ της υποπαραγράφου Γ1 του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση
«Εθνικής Άµυνας».
12. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 8, 9, 10
και 11 αρχίζει από 5.12.2012.
13. α. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
4 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) τροποποιείται, από 1.1.2013,
ως εξής:
«δ) Οι υπάλληλοι της Βουλής, όσον αφορά τα εν γένει
µισθολογικά θέµατά τους τροποποιουµένου αναλόγως
του Κανονισµού της Βουλής, και το προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας,».
β. Από 1.1.2013 για τους υπαλλήλους της Βουλής, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη περίπτωση, και το
προσωπικό της Προεδρίας της Δηµοκρατίας, αναφορικά
µε το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων τους, καθώς και τον υπολογισµό και την καταβολή της υπερβάλλουσας µείωσης, που τυχόν προκύπτει,
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011, εξοµοιώνονται µε τους υπαλλήλους των κλάδων των Δηµοσιονοµικών και Εφοριακών
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4024/2011 για το ενιαίο
µισθολόγιο. Δεν καταβάλλεται καµία άλλη παροχή ή επίδοµα ή αποζηµίωση οιασδήποτε µορφής στους υπαλλήλους της Βουλής πλην της οριζόµενης υπερωριακής απασχόλησης στο επόµενο εδάφιο. Ο αριθµός των ωρών
υπερωριακής απασχόλησης κατά τις απογευµατινές και
νυκτερινές ώρες, καθώς και της απασχόλησης κατά τις
Κυριακές και εξαιρέσιµες ηµέρες για τους υπαλλήλους
της Βουλής εγκρίνεται µε απόφαση του Προέδρου της

87
Βουλής και η πραγµατοποίησή τους βεβαιώνεται από
τους αρµόδιους Προϊσταµένους και δεν µπορεί να υπερβαίνει τις πενήντα δύο (52) ώρες το µήνα σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 20 του ν. 4024/
2011.
Άρθρο 10
Τροποποίηση λοιπών διατάξεων του ν. 4093/2012
1. Το σύνολο των προς έκδοση κανονιστικών πράξεων
που προβλέπονται στο άρθρο πρώτο του ν. 4093/2012
και αφορούν διατάξεις εφαρµογής του ν. 3919/2011, εκδίδονται το αργότερο µέχρι 31.12.2012.
2. Στην περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Γ2 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «του π.δ. 113/2000» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«του π.δ. 113/2010.»
3. Στο τέλος της υποπαραγράφου Γ3 της παραγράφου
Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«και οι οποίες πραγµατοποιήθηκαν καθ’ υπέρβαση των
εγγεγραµµένων πιστώσεων ή κατά παρέκκλιση των περί
δεσµεύσεως πιστώσεων σχετικών διατάξεων είτε κατ’
εξαίρεση κάθε άλλης σχετικής διάταξης της κείµενης
νοµοθεσίας,».
4. Στην υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση
6 ως εξής:
«6. Στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του
ν. 3986/2011 (Α΄152) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μετά την αξιοποίηση των µετοχών των ανωνύµων εταιριών του άρθρου δεύτερου του ν. 4092/2012 από το
Ταµείο, επί των εν λόγω εταιριών εφαρµόζονται αποκλειστικά οι διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 και του ν. 3016/
2002, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής
του τελευταίου . Μέχρι την αξιοποίηση των µετοχών
τους από το Ταµείο, οι ανωτέρω εταιρείες συνεχίζουν να
διέπονται από το καθεστώς που τις διείπε.»
5. α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 718/1977 (Α΄ 304), όπως αντικαταστάθηκε µε την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου
Ε΄ του ν. 4093/2012 µετά τις λέξεις «φυσικά ή νοµικά
πρόσωπα» προστίθενται οι λέξεις «ή ενώσεις προσώπων».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 718/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε΄ του
ν. 4093/2012, οι λέξεις «της Ευρωπαϊκής Ένωσης» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
Χώρου».
γ. Στο πρώτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 2
του άρθρου 1 του ν. 718/1977 (Α΄ 304), όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της
παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012, η λέξη «πρόσωπο» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή
ένωση προσώπων»
δ. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 8 του ν. 718/1977, όπως αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε5 της παραγράφου Ε΄ του ν. 4093/2012, οι λέξεις «εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρό ντος» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι 31.12.2012».

Άρθρο 11
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012
σχετικά µε τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης
Συναλλαγών
Ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
που θεσπίστηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε 1 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 6
αντικαθίστανται οι λέξεις «εκδίδουν τιµολόγιο» µε τις
λέξεις «αποδεικνύουν τις συναλλαγές µε τη σύνταξη, εντός των προθεσµιών που προβλέπονται στις παραγράφους 14 και 15 αυτού του άρθρου, τίτλου κτήσης στον οποίο περιλαµβάνονται τα στοιχεία των συµβαλλοµένων,
καθώς και τα στοιχεία της συναλλαγής, όπως αναφέρονται στις παραγράφους 10 και 11 του άρθρου αυτού,».
2. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου
6 αντικαθίστανται οι λέξεις «αυτό εκδίδεται από τον αντιπρόσωπο» µε τις λέξεις «εφαρµόζεται αναλόγως η
παράγραφος 5 του παρόντος άρθρου».
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6
οι λέξεις «η ηµεροµηνία και τα στοιχεία της συναλλαγής» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «η ηµεροµηνία της
συναλλαγής, εφόσον δεν συµπίπτει µε την ηµεροµηνία
έκδοσης του τιµολογίου, και τα στοιχεία αυτής».
4. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου 6
διαγράφονται οι ακόλουθες λέξεις: «καθώς και ο αύξων
αριθµός ή οι αριθµοί των δελτίων αποστολής που εκδόθηκαν για τη διακίνηση ή την παραλαβή των αγαθών που
αφορά το τιµολόγιο».
5. H δεύτερη υποπαράγραφος της παραγράφου 11 του
άρθρου 6 («Επί παροχής πολλαπλών συναφών υπηρεσιών ως είδος µπορεί να αναγράφεται συνοπτική περιγραφή τούτων, εφόσον γίνεται παραποµπή στην οικεία
σύµβαση») διαγράφεται.
6. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου
6 οι λέξεις «εκτός από τα στοιχεία του, τα στοιχεία του
αντισυµβαλλόµενου οίκου εξωτερικού και τα στοιχεία
της συναλλαγής, όπως αυτά αναφέρονται στις παραγράφους 9, 10 και 11 του άρθρου αυτού αναφέρει τον αριθµό του τιµολογίου ή της παραγγελίας στα οποία αναφέρεται η προµήθεια» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «αναφέρει τον ΑΦΜ του, καθώς και το πλήρες ονοµατεπώνυµο και τη διεύθυνσή του».
7. Στο στοιχείο β΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 6,
όπως αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο
του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «και αντίτυπο αυτών παραδίδεται στον πελάτη».
8. Στο στοιχείο γ΄ της παραγράφου 15 του άρθρου 6,
όπως αναριθµήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο
του παρόντος, διαγράφονται οι λέξεις «υπό την προϋπόθεση της αποδοχής του στοιχείου αυτού από τον αντισυµβαλλόµενο».
Άρθρο 12
Εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών του Δηµοσίου
Στην υποπαράγραφο Γ 2 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, η υφιστάµενη περίπτωση 6 αναριθµείται
ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώ-
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σεων του Δηµοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά
προτεραιότητα οι βεβαιωµένες υπέρ του Δηµοσίου και
των Ασφαλιστικών Φορέων οφειλές των τρίτων.»
Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου
Οικονοµικών
1. Στην περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Γ1 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µετά
τις λέξεις «του ν. 3528/2007 (Α΄ 26)» προστίθενται οι λέξεις «και της παρ. 5 του άρθρου 65 του ν. 3584/2007 (Α΄
143)».
2. Στο τελευταίο εδάφιο της υποπαραγράφου α΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν. 4024/2011 (Α΄226),
µετά τις λέξεις «του παρόντος νόµου» προστίθενται, από τότε που ίσχυσε ο ν. 4024/2011, η φράση «και το ερευνητικό προσωπικό που αµείβεται σύµφωνα µε το β΄
µέρος του ν. 3205/2003».
3.α. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 4
του ν. 3864/2010 (Α΄ 119), µετά τις λέξεις «η ιδιότητα υπαλλήλου» και πριν τις λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών» προστίθενται οι λέξεις «ή γενικού γραµµατέα».
β. Στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 3864/2010 οι λέξεις «εξ ολοκλήρου» διαγράφονται και µετά τις λέξεις «σε µετρητά» προστίθενται οι
λέξεις «ή µε οµόλογα του ΕΤΧΣ ή µε άλλα χρηµατοοικονοµικά µέσα του ΕΤΧΣ».
γ. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2
του άρθρου 7 του ν. 3864/2010 προστίθενται εδάφια ως
εξής: «Οµοίως, µπορεί να ληφθεί µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
13 του κ.ν. 2190/1920. Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση
της γενικής συνέλευσης για αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή για έκδοση υπό αίρεση µετατρέψιµων οµολογιών ή για εξουσιοδότηση του διοικητικού συµβουλίου
προς τα ανωτέρω, θα πρέπει να αναφέρει ρητά ότι λαµβάνεται στο πλαίσιο του παρόντος νόµου.»
δ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 7
του ν. 3864/2010 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την έκδοση των µετατρέψιµων οµολογιών ή χρηµατοοικονοµικών
µέσων, η προθεσµία για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης και των επαναληπτικών της, καθώς και για την υποβολή εγγράφων στις εποπτικές αρχές συντέµνεται
στο ένα τρίτο των προθεσµιών που προβλέπονται στον
κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει.»
ε. Το σηµείο 9 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ΄ του ν. 4093/2012 καταργείται.
4. Μετά την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, τα έσοδα από µερίσµατα επί των κερδών δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών που ει σπράττει το ΤΑΙΠΕΔ αποτελούν έσοδα του τακτικού
Κρατικού Προϋπολογισµού, µέχρι την αξιοποίηση των
µετοχών των παραπάνω επιχειρήσεων και οργανισµών,
και µεταφέρονται, το αργότερο µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την είσπραξή τους, σε πίστωση του ειδικού λογαριασµού της περίπτωσης δ΄ του άρθρου 5 του ν.
3049/2002 (Α΄ 212), µε την ονοµασία «Ελληνικό Δηµόσιο – Λογαριασµός Εσόδων – Αποκρατικοποιήσεις».»
5.α. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του εφηµεριακού
κλήρου και του λοιπού προσωπικού των Ιερών Μητροπόλεων που καταβάλλονται από τον εκτός προϋπολογι-

σµού λογαριασµό µε τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού κλήρου» βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, στον οποίο γράφονται ειδικές
προς τούτο πιστώσεις. Ως πάσης φύσεως αποδοχές νοούνται ο βασικός µισθός ή ηµεροµίσθιο και ο,τιδήποτε
συνεντέλλεται µε αυτόν και καταβάλλεται µε µισθοδοτική κατάσταση.
β. Ο τηρούµενος στις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες λογαριασµός µε τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωµή µισθού εφηµεριακού κλήρου» καταργείται την 30ή Απριλίου 2013.
γ. Οι Ιερές Μητροπόλεις υποχρεούνται να εντάξουν
την καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου στο σύστηµα της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής, το αργότερο έως τις 30 Απριλίου
2013. Έως την ηµεροµηνία αυτή, είναι δυνατή η καταβολή των ως άνω αποδοχών µέσω του εκτός προϋπολογισµού λογαριασµού µε τίτλο «Κεφάλαιο προς πληρωµή
µισθού εφηµεριακού κλήρου».
6. Στο τέλος της παραγράφου 1γ του άρθρου 2 του
ν. 3545/2010, όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο 3 της
από 12 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώνεται µε το άρθρο 53 του παρόντος σχεδίου νόµου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τους υπάλληλους και τους δηµόσιους λειτουργούς της εκκαθαρίζουσας αρχής που εµπλέκονται στην
εκκαθάριση αποδοχών και δεν συµµορφώνονται µε τα
παραπάνω, θα επέρχονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (απιστία σχετική
µε την υπηρεσία), 259 ΠΚ (παράβαση καθήκοντος) και
261 ΠΚ (παρότρυνση υφιστάµενων και ανοχή).»
7.α. Με την επιφύλαξη της περίπτωσης στ΄ της παρούσας παραγράφου, καταργείται από τη δηµοσίευση του
παρόντος το δικαίωµα της ανώνυµης εταιρίας µε την επωνυµία «Οργανισµός Διεξαγωγής Ιπποδροµιών Ελλάδος Α.Ε.» (εφεξής ΟΔΙΕ Α.Ε.) να διεξάγει την προβλεπόµενη στο άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 (Α΄256) και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/1999 (Α΄ 59) δραστηριότητα.
β. Δύναται να παραχωρείται, µέσω διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισµού, σε εταιρεία ειδικού σκοπού (Παραχωρησιούχο), η οποία θα συστήνεται από τον ανάδοχο:
(α) το µη αποκλειστικό δικαίωµα οργανώσεως και διεξαγωγής ιπποδροµιών στην Ελλάδα˙ (β) το αποκλειστικό
δικαίωµα διοργανώσεως και διεξαγωγής αµοιβαίων σε
σχέση µε τις διεξαγόµενες εντός της Ελληνικής Επικράτειας ιπποδροµίες στοιχηµάτων, λαχειοφόρων ή µη εντός και εκτός του χώρου των ιπποδροµιών . (γ) το αποκλειστικό δικαίωµα ανάληψης δραστηριοτήτων συναφών
προς τα ιπποδροµικά στοιχήµατα σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, συµπεριλαµβανοµένης της διοργάνωσης, διεξαγωγής και εκµετάλλευσης αµοιβαίων στοιχηµάτων για
αλλοδαπές ιπποδροµίες ή της συµµετοχής στη διοργάνωση, διεξαγωγή και εκµετάλλευση αλλοδαπών αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών˙ (δ) το αποκλειστικό
δικαίωµα διοργανώσεως και διεξαγωγής προσθέτου αµοιβαίου στοιχήµατος επί ιπποδροµιών (sweepstake)˙
(ε) το αποκλειστικό δικαίωµα διοργανώσεως και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών που διενεργούνται µέσω διαδικτύου. Στην παραχώρηση αυτή
δεν εφαρµόζεται το άρθρο 479 ΑΚ.
γ. Η αποκλειστικότητα του δικαιώµατος διοργάνωσης
και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχηµάτων επί των ιπποδροµιών µέσω του διαδικτύου ισχύει µέχρι τις 12 Οκτω-
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βρίου 2020. Μετά τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία, ο παραχωρησιούχος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωµα διοργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχηµάτων µόνο επί
ιπποδροµιών που διοργανώνει ο ίδιος. Η χορήγηση αδειών για τη διοργάνωση και διεξαγωγή αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών µέσω διαδικτύου από τρίτους,
µετά τη 12η Οκτωβρίου 2020, γίνεται µε τους όρους και
τις προϋποθέσεις του άρθρου 45 του ν. 4002/2011.
δ. Στη σύµβαση παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της
παρούσας παραγράφου καθορίζονται, µεταξύ άλλων, τα
ακόλουθα θέµατα: ο χρόνος έναρξης της ισχύος της παραχώρησης, η διάρκεια της σύµβασης και οι όροι ανανέωσής της ή/και τροποποίησής της, το αντάλλαγµα για
την παραχώρηση και ο τρόπος καταβολής του, η λήψη απαραίτητων µέτρων για την οργάνωση και διεξαγωγή ιπποδροµιών, θέµατα που αφορούν το δίκτυο πρακτορείων
διενέργειας των αµοιβαίων στοιχηµάτων και παιγνίων
του, ο τρόπος καθορισµού του ποσοστού των ακαθάριστων εισπράξεων που θα διατίθενται για τα έπαθλα ιπποδροµιών, οι ειδικότερες υποχρεώσεις του Παραχωρησιούχου, και ιδιαίτερα οι σχετικές µε την οργάνωση και
λειτουργία των αµοιβαίων στοιχηµάτων, οι λόγοι και η
διαδικασία ανάκλησης της παραχωρήσεως, οι κυρώσεις
ή άλλες συνέπειες σε βάρος του δικαιούχου σε περίπτωση παραβάσεως των υποχρεώσεών του ή των διατάξεων, οι οποίες διέπουν εκάστοτε τη διοργάνωση των ιπποδροµιών και τη διεξαγωγή του στοιχήµατος, ο τρόπος
επίλυσης των αναφυοµένων διαφορών και ρυθµίζεται
κάθε θέµα σχετικό µε το παρεχόµενο δικαίωµα.
ε. Όσοι επιτρέπεται να διοργανώνουν και διεξάγουν επίγειο ή διαδικτυακό ή µε κάθε άλλο πρόσφορο µέσο ιπποδροµιακό στοίχηµα, προκαθορισµένης απόδοσης ή αµοιβαίο, δύνανται να το διεξάγουν είτε επί ιπποδροµιών
που οργανώνουν οι ίδιοι είτε επί ιπποδροµιών που οργανώνουν άλλοι φορείς, στην ηµεδαπή ή στην αλλοδαπή.
Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται η προηγούµενη
συναίνεση του φορέα που οργανώνει και διεξάγει τη
σχετική ιπποδροµία.
στ. Μέχρι τη θέση σε ισχύ της σύµβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου, ο
ΟΔΙΕ Α.Ε. θα συνεχίσει να ασκεί την προβλεπόµενη στο
άρθρο 2 του α.ν. 598/1968 και στο άρθρο 2 του π.δ. 56/
1999 δραστηριότητα. Κατά το µεταβατικό αυτό διάστηµα, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΔΙΕ,
δύναται να ορίζεται το ακριβές ποσοστό ανά είδος στοιχήµατος το οποίο θα αποδίδεται για έπαθλα ιπποδροµιών, για την εφαρµογή του άρθρου 5 παρ. 1 στοιχείο β΄
του α.ν. 598/1968, µε ανώτατο όριο ποσοστό 25% επί
του ποσού των αντιστοίχων εισπράξεων το οποίο αποµένει µετά τη διανοµή των υπό στοιχείου α΄ της ίδιας διάταξης κερδών κάθε στοιχήµατος. Με τη θέση σε ισχύ της
σύµβασης παραχώρησης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και πάντως το αργότερο ένα (1) έτος
µετά τη δηµοσίευση του παρόντος, ο ΟΔΙΕ Α.Ε. τίθεται
εκ του νόµου σε λύση και εκκαθάριση. Από τη θέση σε
εκκαθάριση δεν θίγονται τυχόν συµβάσεις που έχουν καταρτισθεί µεταξύ του ΟΔΙΕ Α.Ε. και του Παραχωρησιούχου, οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ.
ζ. Από την κατά τα ανωτέρω θέση του ΟΔΙΕ Α.Ε. σε εκκαθάριση και µε την επιφύλαξη διατηρήσεως σε ισχύ του
άρθρου 40 του π.δ. 56/1999, καταργούνται ο α.ν. 598/
1968, το π.δ. 56/1999, το άρθρο 23 του ν. 1646/1986, το
άρθρο 8 του ν. 191/1975 και ο Κανονισµός Προµηθειών
του ΟΔΙΕ (Υ.Α. 356/1994, Β΄911).

η. Κάθε άλλη αναφορά των κείµενων διατάξεων στον
ΟΔΙΕ Α.Ε. θα νοείται ως αναφερόµενη στον εκάστοτε
Παραχωρησιούχο.
θ. Αρµόδια αρχή για την εποπτεία οργάνωσης και διεξαγωγής αµοιβαίων στοιχηµάτων επί ιπποδροµιών είναι
η Ε.Ε.Ε.Π., κατ’ εφαρµογή των άρθρων 16 και 17 του
ν. 3229/2004 (A΄ 38) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των
άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (A΄ 180) και τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14), συµπληρωµατικά δε τις διατάξεις του ν. 3051/2002 (Α΄ 220). Ο
εκάστοτε Κανονισµός Στοιχηµατικών Ιπποδροµιών ε γκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν εισήγησης του Παραχωρησιούχου. Στο προσωπικό των ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν. 3429/2005 (Α΄ 314), οι µετοχές των οποίων έχουν µεταβιβασθεί ή εκχωρηθεί στο ΤΑΙΠΕΔ ή
µεταβιβάζονται ή εκχωρούνται µε οποιονδήποτε τρόπο
εφεξής σε αυτό και µέχρι την αποκρατικοποίησή τους, εξακολουθεί να εφαρµόζεται το υπηρεσιακό και βαθµολογικό - µισθολογικό καθεστώς που ισχύει και για το προσωπικό των λοιπών ΔΕΚΟ του Κεφαλαίου Α΄ του ν.
3429/ 2005.
8. Στα ένδικα µέσα ασκήθηκαν από 9.11.2012 και µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, δυνάµει της παραγράφου 23 του άρθρου τρίτου του ν. 4092/2012, θεωρείται ότι η προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης αυτών, η
οποία τίθεται µε την εν λόγω παράγραφο, πληρούται εφόσον το προβλεπόµενο ποσό καταβληθεί στην αρµόδια
ΔΟΥ εντός 15 ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και υπό την προϋπόθεση ότι η υπόθεση δεν έχει συζητηθεί.
9. α. Οι διατάξεις µε τις οποίες έχει ανατεθεί, µε βάση
την παράγραφο 5 του άρθρου 41 του π.δ. 63/2005 (Α΄
98), η άσκηση αρµοδιοτήτων της Γενικής Γραµµατείας
Φορολογικών και Τελωνειακών Θεµάτων εξακολουθούν
να ισχύουν και µετά την κατάργηση της Γραµµατείας αυτής µε τη διάταξη της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ε 2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου µόνου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) και αναφέρονται πλέον στη Γενική
Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, η οποία συνιστάται µε
την ανωτέρω διάταξη.
β. Η διάταξη της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από την ηµεροµηνία θέσης σε ισχύ της διάταξης της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου µόνου
του ν. 4093/2012.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 14
1. Το εδάφιο γ΄ της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ΄
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα
ή για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και
στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής».
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2. Το εδάφιο γ΄ της εσωτερικής παραγράφου 1 της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ3 της παραγράφου Ζ΄
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) ο υπάλληλος, ο οποίος παραπέµφθηκε αµετακλήτως ενώπιον του αρµοδίου δικαστηρίου για κακούργηµα
ή για τα αδικήµατα της κλοπής, υπεξαίρεσης (κοινής και
στην υπηρεσία), απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, δωροδοκίας, καταπίεσης, απιστίας περί την υπηρεσία, καθώς και για οποιοδήποτε έγκληµα κατά της γενετήσιας
ελευθερίας ή έγκληµα οικονοµικής εκµετάλλευσης της
γενετήσιας ζωής».
Άρθρο 15
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, µετά τις λέξεις «των άρθρων 28 και
29» προστίθενται οι λέξεις «παράγραφος 1».
2. Το όγδοο εδάφιο της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 διαγράφεται.
3. Η περίπτωση 7 της υποπαραγράφου Ζ1 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις της παρούσας υποπαραγράφου
δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου
71 του ν. 3528/2007 (Α΄26), όπως ισχύουν.»
4. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, µετά τη λέξη «υπαλλήλων» προστίθεται η φράση «όλων των εκπαιδευτικών κατηγοριών».
5. Στην υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, η φράση «ή το» αντικαθίσταται από τη
φράση «και του».
6. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 µετά
τη φράση «εκπαιδευτικής βαθµίδας» και πριν το τελευταίο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η παρούσα διάταξη δεν καταλαµβάνει τους υπαλλήλους που υπάγονται στις περιπτώσεις η΄, θ΄, ι΄, ια΄ της
παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν. 4024/2011, καθώς
και εκείνους που υπάγονται στις περιπτώσεις αα΄, ββ΄,
γγ΄, δδ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011, όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, καθώς και
τους υπαλλήλους των οποίων ο ή η σύζυγος τίθεται σε
διαθεσιµότητα κατ’ εφαρµογή του παρόντος νόµου.»

νται αυτοδικαίως από τυπικό νόµο , γίνεται από το Υ πουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί από το
αρµόδιο όργανο και εντός της προθεσµίας που προβλέπεται από το νόµο.
Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της
ανωτέρω υπηρεσιακής µεταβολής δεν είναι αναγκαία η
έκδοση σχετικής πράξης.»
Άρθρο 18
1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργούνται το άρθρο 16, καθώς και η παράγραφος 18 του
άρθρου 282 του ν. 3852/2010 (Α΄87).
2. Συµβάσεις κατασκευής δηµοσίων έργων αρµοδιότητας των Περιφερειών οι οποίες είχαν συναφθεί από
1.1.2011 έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και
των οποίων το αποδεικτικού χαρακτήρα έγγραφο συµφωνητικό της παραγράφου 1 του άρθρου 30 του ν.
3669/2008 (Α΄ 116) έχει υπογραφεί από τους προϊσταµένους των διευθυνουσών υπηρεσιών θεωρούνται νόµιµες.
3. Ο τίτλος της υποπαραγράφου ΣΤ3 της παραγράφου
ΣΤ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«ΣΤ.3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ».
4. Στο τέλος της παρ. 8 του άρθρου 57 του Κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα
(π.δ. 63/2005, Α΄ 98) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ανωτέρω απόφαση µπορεί να ανατρέχει αναδροµικά στην ηµεροµηνία διορισµού του ειδικού συνεργάτη.»
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 3566/2007
(Α΄ 117) προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Η µετάταξη, κατόπιν γραπτών εξετάσεων, υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ, κατά προτεραιότητα από τις καταργούµενες και συγχωνευόµενες µονάδες του Δηµοσίου
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη διάταξη της παραγράφου
5 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, οι οποίοι εντάσσονται
στον κλάδο Πτυχιούχων Διοικητικών, σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις. Οι γραπτές εξετάσεις των υποψηφίων διενεργούνται από το Υπουργείο Εξωτερικών και
τελούν υπό τον έλεγχο διακοµµατικής επιτροπής της
Βουλής. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εξωτερικών
και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα ζητήµατα της εξεταστέας ύλης, των τυπικών προσόντων των υποψηφίων και κάθε
σχετικό ζήτηµα για την πραγµατοποίηση της µετάταξης.»

Αρθρο 16
Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Ζ4 της παραγράφου Ζ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 µετά τη φράση «µόνιµοι πολιτικοί υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δηµόσιοι λειτουργοί».
Άρθρο 17
Μετά το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄
65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:
«Η διαρκής επικαιροποίηση και συµπλήρωση των στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαµβάνονται στο
Μητρώο Ανθρώπινου Δυναµικού, προκειµένου για µεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που επέρχο-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4093/2012
1. Ο τίτλος της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012
τροποποιείται ως εξής:
«ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ ΟΔΗΓΟ».
2. Το εδάφιο γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Η2 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
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«Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα διακριτικά γνωρίσµατα και λοιπά αποδεικτικά
στοιχεία που φέρουν τα ανωτέρω οχήµατα, προκειµένου
να πιστοποιείται η συνδροµή των προϋποθέσεων της περίπτωσης, οι σχετικές κυρώσεις, καθώς και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της περίπτωσης αυτής.»
3.α. Στο πρώτο εδάφιο της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 2»
αντικαθίσταται µε τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3».
β. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ββ΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η
φράση «EURO 1V» αντικαθίσταται µε τη φράση «EURO
IV».
γ. Στην περίπτωση γγ΄ της υποπαραγράφου 4 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 4
του παρόντος νόµου» αντικαθίσταται µε τη φράση «της
υποπαραγράφου 5 της παρούσης παραγράφου».
δ. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του
ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 2 του παρόντος» αντικαθίσταται µε τη φράση «της ανωτέρω υποπαραγράφου 3».
ε. Στην υποπαράγραφο 5 της παραγράφου ΙΕ του
ν. 4093/2012 η φράση «µε τις περιπτώσεις 1 και 2 των υποπαραγράφων 8, 9 και 10» αντικαθίσταται µε τη φράση
«µε τις υποπαραγράφους 8 και 9».
στ. Στην περίπτωση ε΄ της υποπαραγράφου 7 της παραγράφου ΙΕ του ν. 4093/2012 η φράση «σύµφωνα µε το
άρθρο 6» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε τις
υποπαραγράφους 8, 9 και 10 κατωτέρω».
ζ. Στην υποπαράγραφο 10 της παραγράφου ΙΕ του
ν. 4093/2012 η φράση «του άρθρου 4» αντικαθίσταται µε
τη φράση «της υποπαραγράφου 5».
4. Η υποπαράγραφος I.3 του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
α. Περίπτωση 1:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 που
αντικαθίσταται µε την περίπτωση 1, η λέξη «µέσα» µετακινείται στο τέλος της φράσης.
β. Περίπτωση 3:
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 5Α του ν. 3054/2002
που προστίθεται µε την περίπτωση 3:
Α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη
των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από
την φράση «Ο κάτοχος άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίµων
φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την
ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»,
Β) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου, διαγράφεται η
φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά
τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν, µε την
επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων».
γ. Περίπτωση 5:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 που
αντικαθίσταται µε την περίπτωση 5, η φράση «και φέρει
την ευθύνη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17,
για τη διακίνηση των προϊόντων που εµπορεύεται. Με
την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων,
ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστι-

κή ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από τη φράση «και φέρει την αποκλειστική
ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει.»
δ. Περίπτωση 6:
Στην παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται µε την περίπτωση 6, στο τέλος, διαγράφεται
η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν
στους τελικούς καταναλωτές , µε την επιφύλαξη των
σχετικών αγορανοµικών διατάξεων».
ε. Περίπτωση 7:
Στην παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται µε την περίπτωση 7:
Α) στο δεύτερο εδάφιο, η φράση «Με την επιφύλαξη
των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων, ο εκάστοτε κύριος του προϊόντος φέρει την αποκλειστική ευθύνη για
την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει στους τελικούς καταναλωτές, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 17.» αντικαθίσταται από
την φράση «Ο κάτοχος άδειας Λιανικής Εµπορίας φέρει
την αποκλειστική ευθύνη για την ποιότητα και την ποσότητα των προϊόντων που διακινεί και διαθέτει»,
Β) στο τέλος του τρίτου εδαφίου, διαγράφεται η φράση «οι οποίοι φέρουν την αποκλειστική ευθύνη, κατά τις
διατάξεις του άρθρου 17, για την ποιότητα και ποσότητα
των προϊόντων που διακινούν και διαθέτουν στους τελικούς καταναλωτές, µε την επιφύλαξη των σχετικών αγορανοµικών διατάξεων».
στ. Περίπτωση 8:
Στην παρ. 8 του άρθρου 15 του ν. 3054/2002 που αντικαθίσταται µε την περίπτωση 8:
Α) στο πρώτο εδάφιο, διαγράφεται η αρίθµηση α΄,
Β) διαγράφεται όλο το δεύτερο εδάφιο µε την αρίθµηση β΄.
Άρθρο 20
Τροποποίηση του π.δ. 340/1998 και άλλες ρυθµίσεις
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998
(Α΄ 228), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της
υποπαραγράφου Η .5. της παραγράφου Η του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, µετά τις λέξεις «συνοδεύεται
υποχρεωτικά από» προστίθεται η λέξη «απλά» και µετά
τις λέξεις «όπως ορίζεται στο άρθρο 15» προστίθενται οι
λέξεις «του παρόντος».
2. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου
Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Η απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρµόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τµήµατος του
ΟΕΕ για τη χορήγηση της επαγγελµατικής ταυτότητας ή
για την απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλµατος του
λογιστή φοροτεχνικού εκδίδεται εντός ενός µηνός από
την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών. Αν
παρέλθει άπρακτη η προθεσµία του ενός µηνός από την
ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής
των προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, η άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού επιτρέ-
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πεται αυτοδικαίως µε την επίδειξη του αντιγράφου της
αναγγελίας και αποδεικνύεται αυτοµάτως η επαγγελµατική ιδιότητα του λογιστή – φοροτεχνικού. Σε περίπτωση
απαγόρευσης της άσκησης του επαγγέλµατος λογιστή
φοροτεχνικού, το ΟΕΕ ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο, γνωστοποιώντας τους λόγους της απαγόρευσης. Το ΟΕΕ µπορεί οποτεδήποτε, ακόµη και µετά την
παρέλευση ενός µηνός από την αναγγελία, να απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλµατος και να προβεί
στην αφαίρεση της επαγγελµατικής ταυτότητας, αν διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι νόµιµες προϋποθέσεις
για την άσκηση του επαγγέλµατος του λογιστή φοροτεχνικού. (εδάφιο γ΄ της παρ.1 του άρθρου 3 του ν. 3919/
2011).»
3. Η παράγραφος 10 του άρθρου 4 του π.δ. 340/1998,
όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 2 της υποπαραγράφου Η.5. της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την έκδοση της επαγγελµατικής ταυτότητας και
την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης απαιτείται η καταβολή δικαιωµάτων υπέρ του ΟΕΕ, το ύψος των οποίων
καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
και Οικονοµικών. Η ιδιότητα του µέλους του ΟΕΕ δεν αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλµατος
του λογιστή φοροτεχνικού µετά την 1.1.2014.»
4. Το άρθρο 10 του π.δ. 340/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών
& φοροτεχνικών υπηρεσιών - Αντιπρόσωποι
1. Για τη λειτουργία νοµικών προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών απαιτείται αναγγελία έναρξης λογιστικών και φοροτεχνικών εργασιών,
στο ΟΕΕ µε την ακόλουθη διαδικασία.
2. Για την εν λόγω αναγγελία έναρξης υποβάλλεται από το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου δήλωση έναρξης λειτουργίας επιχείρησης παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, η οποία συνοδεύεται
από επικυρωµένα αντίγραφα των κατά νόµο εγγράφων ή
πιστοποιητικών, από τα οποία προκύπτουν η νόµιµη σύσταση, λειτουργία, εκπροσώπηση και φορολογική έναρξη δραστηριότητας του νοµικού προσώπου. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία ενός (1) µηνός από την ηµεροµηνία της αναγγελίας και της πλήρους υποβολής των
προβλεποµένων νοµίµων δικαιολογητικών, το νοµικό
πρόσωπο µπορεί αυτοδικαίως να ασκεί λογιστικές και
φοροτεχνικές υπηρεσίες µε µόνη την επίδειξη του αντιγράφου της αναγγελίας.
3. Κάθε πρόσωπο µπορεί να συµµετέχει ως εταίρος ή
και ως νόµιµος εκπρόσωπος σε νοµικά πρόσωπα παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών. Κάθε φυσικό πρόσωπο που συνδέεται µε οποιαδήποτε σχέση µε
τα παραπάνω νοµικά πρόσωπα και είναι εξουσιοδοτηµένο να υπογράφει για λογαριασµό τους πράξεις που ανάγονται στο αντικείµενο εργασιών του Λογιστή Φοροτεχνικού πρέπει υποχρεωτικά να είναι κάτοχος της επαγγελµατικής ιδιότητας του Λογιστή Φοροτεχνικού.»
5. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η.3 «Διάθεση παρασκευασµάτων πρώτης βρεφικής
ηλικίας» της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 καταργείται.

6. Η υποπαράγραφος 13 της παραγράφου ΙΕ. «Προσαρµογή στην Οδηγία 2006/1/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 18ης Ιανουαρίου
2006 «Για τη χρησιµοποίηση µισθωµένων οχηµάτων χωρίς οδηγό στις οδικές εµπορευµατικές µεταφορές και
άλλες διατάξεις» του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
καταργείται και αναριθµούνται οι υποπαράγραφοι 14 και
15 σε 13 και 14 αντίστοιχα.
Άρθρο 21
Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ
1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του
ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος παρακολούθησης της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της παραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για το σύνολο των
φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις στη χώρα.
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται
οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 7
του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης,
εξαιρουµένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, αποτελεί το σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης ένταξης.»
3. Στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 13 και 14 ως εξής:
«13. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να ορίζονται τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περίπτωσης 14 του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει, ως υπόλογοι διαχειριστές συγχρηµατοδοτούµενων έργων υπαγόµενα στις διατάξεις των άρθρων
54 επ. του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν.
14. Η χρηµατοδότηση του συνόλου του προϋπολογισµού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. µε δικαιούχους Δηµοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) πραγµατοποιείται από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και του άρθρου
14 του ν. 1069/1980 (Α΄ 191). Για τον αναλογούντα ΦΠΑ,
εφαρµόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα τα έργα που
έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα οποία δεν έχει
ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό τους αντικείµενο.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός
των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της
καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και δεν
απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και εάν άλλως
ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»
5. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών
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συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση αρµόδιο
όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγησης της οικονοµικής
προσφοράς και του σταδίου του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη
από το κατά περίπτωση αρµόδιο όργανο.»
Άρθρο 22
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΤΕΑΝ ΑΕ
1. Στις Συµφωνίες Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης, που έχουν υπογραφεί µεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και
των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς
και αφορούν στις δράσεις «Επιχειρηµατικότητα Νέων»,
«Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, ΑΠΕ», «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Εξωστρέφεια»,
«Καινοτοµία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα ποτά» της Α΄ πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, η υφιστάµενη σχέση συνεπένδυσης Ταµείο Επιχειρηµατικότητας 1 και Τράπεζες 2, τροποποιείται σε
σχέση συνεπένδυσης 1 προς 1. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώµη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, και µετά από συνεκτίµηση των υφιστάµενων πόρων και των αναγκών της εθνικής οικονοµίας, δύναται να αποφασισθεί
άλλη σχέση συνεπένδυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο κοινοτικό δίκαιο.
2. Επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µετά από εισήγηση του ΔΣ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και
γνώµη της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής
του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, συνεκτιµώντας την εξέλιξη κάθε Δράσης της ανωτέρω παραγράφου της Α΄
Πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ , η αναπροσαρµογή των ποσών των ανωτέρω
Δράσεων και η σχετική τροποποίηση των Συµφωνιών
Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της
δηµιουργίας και χρηµατοδότησης νέου Ταµείου Δανειοδότησης επιχειρήσεων εντός του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µε σκοπό την παροχή και δανείων κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους εκεί
όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων κίνησης,
όπως ερµηνεύθηκαν από την από 8.2.2012 Επιτροπής
Συντονισµού των Ταµείων (COCOF), από το οποίο δύνανται να δανειοδοτούνται και επενδυτικά σχέδια που δεν
έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο ν. 3299/2004
(Α΄ 261). Στο εν λόγω Ταµείο θα µπορούν να συµµετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα κατόπιν σχετικής πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της ΕΤΕΑΝ ΑΕ,
στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συµµετοχής στο εν
λόγω πρόγραµµα, αφού εγκριθούν από την Επενδυτική
Επιτροπή του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας.

3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως και
100% του επιχειρηµατικού σχεδίου, σε επιχειρήσεις που
υλοποιούν δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης και
εντάσσονται στις Δράσεις ΤΕΠΙΧ «Εξωστρέφεια», «Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, ΑΠΕ»,
«Καινοτοµία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα ποτά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό
1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από
8.2.2012 καθοδηγητικό σηµείωµα της Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF). Για τις Δράσεις «Γενική
Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα Νέων» επιτρέπεται η χρηµατοδότηση µε κεφάλαιο κίνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8.2.2012 καθοδηγητικό σηµείωµα της Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί στον Επενδυτικό ν. 3908/2011 µέχρι 20% του επενδυτικού σχεδίου ή µέχρι το 100% του επιχειρηµατικού σχεδίου, εφόσον δεν έχουν υπαχθεί ή δεν πρόκειται να υπαχθούν
στις διατάξεις του ν. 3908/2011, για στήριξη της περαιτέρω ανάπτυξης αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κοινοτικό δίκαιο.
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του
ν. 3908/2011 (Α΄8) προστίθεται νέα περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις
του ν. 3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν
απενταχθεί µπορεί να χρηµατοδοτούνται για το µη υλοποιηθέν µέρος της επένδυσης εν όλω ή εν µέρει µέσω
τραπεζικού δανεισµού µε δάνεια χαµηλού κόστους, από
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε το
Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την ανωτέρω χρηµατοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολικό
ποσοστό ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα όρια που καθορίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. Απαγορεύεται αυστηρά και µε ευθύνη της τράπεζας που
χορηγεί το δάνειο η αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων
δανείων µε τις ανωτέρω δανειοδοτήσεις.»
5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί
να ρυθµίζονται ειδικότερες αναγκαίες λεπτοµέρειες για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
6. Οι λοιποί όροι των υφιστάµενων Συµφωνιών Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης παραµένουν σε ισχύ. Οι
φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να διασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων και περί
διαρθρωτικών ταµείων.
Άρθρο 23
Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού Βιοµηχανικής
Ιδιοκτησίας
1. Η κατάθεση στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας (Ο.Β.Ι) των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτλων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ΄
εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και ιδίως του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), του π.δ. 77/1988 (Α΄33),
του π.δ. 16/1991 (Α΄6), του π.δ. 45/1991 (Α΄24), του π.δ
415/1995 (Α΄24), του π.δ. 259/1997 (Α΄185), του π.δ.
46/2012 (Α΄95) ως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του πα-
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ρόντος νόµου, επιτρέπεται να γίνεται και ηλεκτρονικά
µέσω διαδικτύου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του π.δ. 150/2001(Α΄125) σχετικά µε την πιστοποίηση των ηλεκτρονικών υπογραφών.
2. Η κατάθεση µε ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν επιτρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του ν. 4325/
1963 (Α΄156).
3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι τεχνικές προδιαγραφές και κάθε θέµα σχετικό µε την εφαρµογή της παραγράφου 1.
4. Η εποπτεία του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας υπάγεται στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που αντίκειται στην παρούσα ρύθµιση.
Άρθρο 24
Ρύθµιση θεµάτων ΟΣΕ. Ίδρυση εταιρείας
συντήρησης τροχαίου υλικού
1. Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΕΕΣΣΤΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλαγές,
ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως «Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance S.A.».
2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες
της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και του κ.ν. 2190/1920. Κατά
την άσκηση των δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από
τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ενώ η εποπτεία σχετικά
µε τη λειτουργία της ως ανώνυµης εταιρείας διενεργείται σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις.
3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτίζεται
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και ρυθµίζει
κάθε θέµα που προβλέπεται στην κείµενη για τις ανώνυµες εταιρίες νοµοθεσία. Τροποποιήσεις του καταστατικού διενεργούνται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. Η αρχική
διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα εννέα (99)
έτη από τη δηµοσίευση του ιδρυτικού της καταστατικού.
Σκοπός της Εταιρείας είναι:
4. Η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, και ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού υλικού και άλλων µέσων σταθερής τροχιάς,
η διαχείριση ή/και εκµίσθωση τροχαίου υλικού, είτε ιδιόκτητου, είτε εξ ονόµατος άλλων (συµπεριλαµβανοµένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το Ελληνικό Δηµόσιο έναντι αγοραίας αµοιβής) σε τρίτους,
κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από το καταστατικό της.
5. Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό Συµβούλιο
(Δ.Σ.) που αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία ορίζονται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3429/2005.
6. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαµβάνεται και

καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε µετρητά από το Ελληνικό Δηµόσιο και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές σύµφωνα µε το καταστατικό της.
7. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εταιρείας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005, καταρτίζεται από το Διοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 25
Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ
και απορρόφησή του από την Εταιρεία
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που εκδίδεται µε ανάλογη εφαρµογή
του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αποσχίζεται ο κλάδος συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. όπως ο κλάδος
αυτός, ως Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΣΕ , και εισφέρεται στην Εταιρεία . Για τον
προσδιορισµό του εισφερόµενου κλάδου, εφαρµόζονται
τα εξής:
α. Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού για την απόσχιση
του κλάδου τίθεται η 31.12.2012. Για το σκοπό της απόσχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία,
ο ΟΣΕ Α.Ε. θα προβεί εντός ενός (1) µηνός στην κατάρτιση ισολογισµού µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία αναφοράς την 31.12.2012.
β. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και παθητικού του κλάδου, όπως αυτά θα περιγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, εισφέρονται στην απορροφούσα Εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται ειδικός διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περιγράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού.
γ. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισµού Μετασχηµατισµού, αποτιµώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις:
- οι συµβάσεις του προσωπικού που απασχολείται
στον κλάδο που αποσχίζεται,
- η σύµβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχει συνάψει ο ΟΣΕ Α.Ε. µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3891/2010,
- συµβάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. µε τρίτους που αφορούν την
παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού,
- συµβάσεις προµήθειας υλικών ή µηχανηµάτων εν γένει που αφορούν στη συντήρηση τροχαίου υλικού,
- συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προµήθειας υλικών
που έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. για την κάλυψη
των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,
- κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συντήρηση του τροχαίου υλικού, ή που από την κατασκευή
τους ή την σκοπιµότητα προµήθειάς τους από τον ΟΣΕ
Α.Ε., προορίζονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,
- εκκρεµείς διαγωνιστικές διαδικασίες του ΟΣΕ για την
προµήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, καθώς
και
- κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την αυ-
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τόνοµη λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τα ακίνητα
που χρησιµοποιούνται κατά τη δηµοσίευση της παρούσας από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία δεν µεταβιβάζονται, αλλά µισθώνονται
από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εταιρεία σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του παρόντος.
δ. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, που θα αναφέρονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, θα πιστοποιηθεί µε σχετική έκθεση δύο (2)
ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί µε
εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνεται
µε τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1, κατά παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν. δ. 1297/1972 (Α΄ 217), του
ν. 2166/1993 (Α΄ 137), καθώς και από κάθε άλλη γενική ή
ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, µη εφαρµοζοµένων εν προκειµένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανειστών.
Οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις διατυπώσεις δηµοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται µε τη δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης
τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας µε αύξηση
του µετοχικού κεφαλαίου ίση µε την αποτίµηση της αξίας του κλάδου που εισφέρεται. Στην απορρόφηση δεν
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών.
Οι νέες µετοχές εκδίδονται υπέρ Ελληνικού Δηµοσίου
σε µερική εξόφληση του χρέους του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο.
3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέρεται, µεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς
άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του
µεταφερόµενου προσωπικού στον ΟΣΕ Α.Ε. και τα εργασιακά του δικαιώµατα αναγνωρίζονται από την εταιρεία
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄162) περί προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων σε
περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δηµοσίευση
της απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος επέχει
θέση πληροφόρησης των εργαζοµένων σύµφωνα µε το
άρθρο 8 του ανωτέρω π.δ..
4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι γίνονται για λογαριασµό της Εταιρείας και τα ποσά αυτών
µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα βιβλία
της. Απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. ή τρίτων που έχουν γεννηθεί πριν την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού και σχετίζονται µε τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού του ΟΣΕ
Α.Ε., δεν µεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι µέχρι την
31.12.2012, εκκρεµείς δίκες του ΟΣΕ οι οποίες σχετίζονται µε υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται στην Εταιρεία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από αυτόν. Δίκες
που ανοίγονται µετά την 1.1.2013 και αφορούν σε γεγενηµένες µέχρι την 31.12.2012 απαιτήσεις ή δικαιώµατα
οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΟΣΕ ή και αντιστρόφως
και οι οποίες έχουν ως νοµιµοποιητική βάση τη λειτουργία και εν γένει υπηρεσιακή δραστηριότητα του κλάδου
συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξάγονται από τον ΟΣΕ
και δεν υπεισέρχεται η Εταιρεία. Διοικητικές άδειες υπέρ του ΟΣΕ που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία
του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, µε την δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου 1 µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη διατύπωση.
5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του
στην Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, τέ-

λος ή δικαίωµα υπέρ Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου
που τυχόν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.
6. Με την απόφαση της παραγράφου 1, προσδιορίζονται τα ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. που
είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα
ακίνητα αυτά µισθώνονται µε µακροχρόνια µίσθωση µέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία µε όρους αγοράς.
7. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της παραγράφου
1 καταργούνται:
α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 1
του ν. 2671/1998 (Α΄ 289).
β. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 5 και το στοιχείο
υπ΄αριθµ. 4 του πίνακα της παραγράφου 6 του άρθρου 3
του ν. 3891/2010 (Α΄ 88).
γ. Η περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 6
του ν. 3891/2010.
Άρθρο 26
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού ΟΣΕ
Το άρθρο 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 8
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού
1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµ ών, Μεταφορών
και Δικτύων που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από
την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, µεταβιβάζεται συγκεκριµένο τροχαίο υλικό από τον ΟΣΕ στο
Δηµόσιο. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης, το χρέος του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο µειώνεται ισόποσα µε την
αξία των µεταβιβαζόµενων στοιχείων στο Δηµόσιο. Με
τη µεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το Δηµόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη θέση του ΟΣΕ στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύµβαση µίσθωσης τροχαίου υλικού
που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε τον ΟΣΕ σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος νόµου.
Το µεταβιβαζόµενο τροχαίο υλικό αποτελεί το σύνολο
του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ εκτός αυτού που χρησιµοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστή υποδοµής
και στο οποίο περιλαµβάνεται ενδεικτικά: α) το τροχαίο
υλικό που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση και τον καταγραφικό έλεγχο των γραµµών, β) το µουσειακό τροχαίο υλικό, γ) το χαρακτηρισµένο ως παλαιό και άχρηστο
τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς και δ) το ακινητούν
τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί από τον ΟΣΕ ως
µη επισκευάσιµο και συνακολούθως σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ως άχρηστο. Το τροχαίο υλικό των ανωτέρω περιπτώσεων γ΄ και δ΄ παραµένει στον ΟΣΕ υπό
την προϋπόθεση ότι, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, εκκρεµούν διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκποίησή του ή έχει συναφθεί σχετική σύµβαση εκποίησης,
διαφορετικά µεταβιβάζεται στο Δηµόσιο.
2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται κάθε σχετικό µε τις µεταβιβάσεις θέµα και λεπτοµέρεια,
µπορεί δε να ρυθµίζεται και κάθε θέµα ως προς το τροχαίο υλικό (και τις σχετικές συµβάσεις) το οποίο είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιµοποιείται κατά τη θέσπιση της παρούσας από τον ΟΣΕ βάσει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη κυριότητα
του ΟΣΕ βάσει των Προγραµµατικών Συµφωνιών και
Συµβάσεων Διαρκείας για την προµήθεια τροχαίου υλι-
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κού, τις οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το έτος 1997, είτε
περιήλθε και περιέρχεται µε άλλο τρόπο έως την ηµεροµηνία µεταβίβασης. Η µεταβίβαση απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήµατος ή άλλης
φύσεως, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από την κείµενη
νοµοθεσία σε βάρος του µεταβιβάζοντος ή του αποκτώντος.
3. Από 1.1.2013, και µέχρι την ολοκλήρωση της µεταβίβασης του τροχαίου υλικού και των σχετικών συµβάσεων στο Δηµόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη
διατύπωση από τον ΟΣΕ στο Ελληνικό Δηµόσιο το µίσθωµα που προβλέπεται στην µίσθωση τροχαίου υλικού
µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούµενο µίσθωµα πιστώνεται σε µερική εξόφληση των χρεών του ΟΣΕ προς
το Δηµόσιο, µέχρι την ολοκλήρωση της διαγραφής των
χρεών του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο που προβλέπεται από
το άρθρο 13 του νόµου αυτού.»
Άρθρο 27
Ρύθµιση ζητηµάτων σχετικά µε τη µεταβίβαση
των µετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.
στο Ελληνικό Δηµόσιο
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3891/2010
(Α΄88) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµ ών, Μεταφορών
και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, µεταβιβάζεται το σύνολο των µετοχών της
ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο Δηµόσιο χωρίς α ντάλλαγµα. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του Δηµοσίου ή τρίτων.
Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται από τον
Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με την έκδοση της εν λόγω απόφασης,
το χρέος του ΟΣΕ προς το Δηµόσιο µειώνεται ισόποσα
µε την αξία των µεταβιβαζόµενων µετοχών στο Δηµόσιο.»
2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά την
Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή. Μέχρι τον προσδιορισµό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει τη
γνώµη του Διαχειριστή Υποδοµής σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παραγράφου 5 του παρόντος για τις τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που βρίσκονται εντός ζώνης δεκαπέντε µέτρων από τις σιδηροδροµικές γραµµές.»
4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εµπο-

ρική εκµετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς
και αυτών που µεταβιβάζονται διά του παρόντος στο Δηµόσιο αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟΣΕ, η
οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχείρισης και
διαθέσεως για δικό της λογαριασµό και στο όνοµά της.
β) Στην έννοια της ανωτέρω αρµοδιότητας της ΓΑΙΑΟΣΕ δεν περιλαµβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριότητες που σχετίζονται µε τη λειτουργία της σιδηροδροµικής υποδοµής οι οποίες κατά την κείµενη νοµοθεσία ανήκουν στον Διαχειριστή Υποδοµής και παραµένουν
στην αποκλειστική αρµοδιότητά του. Η αξιοποίηση και εν
γένει εµπορική εκµετάλλευση των ακινήτων, που έχουν
προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυπηρετούν
λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη του Διαχειριστή Υποδοµής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τη λειτουργία των σχεδιαζόµενων κατασκευών, προκειµένου να
µην τίθεται σε κίνδυνο ή να µην παρεµποδίζεται η δραστηριότητα του Διαχειριστή Υποδοµής.»
5. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνοµά
της και για δικό της λογαριασµό κάθε σύµβαση, ενοχική
ή εµπράγµατη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκµετάλλευση µε κάθε τρόπο, µεταβίβαση, επιβάρυνση µε
κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώµατα κάθε είδους, σχετικά µε τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την υπογραφή οποιασδήποτε σύµβασης για τη µεταβίβαση της
ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ ή της
ανήκει κατά κυριότητα, λαµβάνεται µε µέριµνα της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων µε κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό ισχύει
και για συµβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακινήτου µε
διάρκεια µεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, µπορεί να
παραχωρείται δωρεάν στο Διαχειριστή Υποδοµής µετά
από αίτηµά του η χρήση εγκαταστάσεων και κτιρίων που
είναι απαραίτητα για τη στέγαση των υπηρεσιών του και
τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηροδροµικής Υποδοµής.
β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό της Σχέδιο
που εγκρίνεται από τη Διυπουργική Επιτροπή ΔΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 (Α΄
314).»
Άρθρο 28
Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού και
Ταχυδροµικού Μουσείου
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 (Α΄
263), όπως ισχύει, µετά την περίπτωση ιγ΄ προστίθεται
περίπτωση ιδ΄ ως ακολούθως:
«ιδ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου».
2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 προστίθεται εδάφιο, ως ακολούθως:
«Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
υπάγεται απ΄ ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων».
3. Μετά το άρθρο 29 του π.δ. 293/1999 προστίθεται
άρθρο 29 Α, ως εξής:
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«Άρθρο 29 Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ
ΜΟΥΣΕΙΟΥ
1. Αποστολή
Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει έδρα την Αθήνα. Οι αρµοδιότητές της ανάγονται σε θέµατα σχετικά
µε την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση και έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειµένων και αρχειακού
υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών Ταχυδροµείων και γραµµατοσήµων. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού
και Ταχυδροµικού Μουσείου µπορεί να εµπλουτίζει τις
συλλογές της µε την αποδοχή δωρεών εκ µέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Επίσης µε αντικείµενα από όλη την Επικράτεια, σε συνεργασία και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, Κεντρικές και
Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, καθώς και µε κάθε άλλο νόµιµο τρόπο.
2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:
(α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης
(β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων
(γ) Τµήµα Φύλαξης - Πληροφόρησης
Οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος έχουν ως εξής:
(α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης µε αρµοδιότητες όπως η διαφύλαξη, η προστασία, η διατήρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η µελέτη των
έργων και αντικειµένων της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών. Η πώληση στο
κοινό σειρών γραµµατοσήµων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, µε υποχρέωση τήρησης και έκδοσης
όλων των νοµίµων παραστατικών, καθώς και ο χειρισµός
θεµάτων που αφορούν ανταλλαγές γραµµατοσήµων µε
ξένες χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών στον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων για
τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της Υπηρε σίας. Επιπλέον, στην αρµοδιότητα του Τµήµατος υπάγονται ο καθαρισµός, η συντήρηση, η αποκατάσταση και η
αισθητική παρουσίαση των αντικειµένων και του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελληνικών
Ταχυδροµείων και γραµµατοσήµων και κάθε φύσεως εκθεµάτων, καθώς και η µέριµνα λειτουργίας ΗΣΑ και λοιπών συστηµάτων και συσκευών.
(β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων, µε αρµοδιότητες όπως η προβολή της Υπηρεσίας Φιλοτελικού - Ταχυδροµικού Μουσείου, η διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραµµάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση επισκεπτών στο Μουσείο, η διαχείριση του φωτογραφικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των ειδικών
µελετητών, καθώς και επιµέλεια εκδόσεων της Υπηρεσίας.
(γ) Τµήµα Φύλαξης - Πληροφόρησης, µε αρµοδιότητες
όπως η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης
της Υπηρεσίας, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρεπισµός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της φύλαξης κατά τις ηµέρες των εξαιρέσιµων και αργιών, η σύ-

νταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζηµίωση
των προσφεροµένων υπηρεσιών κατά τις ηµέρες αυτές,
η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις ώρες
λειτουργίας του, η πληροφόρηση των πολιτών για τα
σχετικά θέµατα λειτουργίας της Υπηρεσίας».
3. Τρόπος στελέχωσης
Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στις Υπηρεσίες του π.δ. 293/1999 (Α΄263), όπως ισχύει, ή ελλείψει αυτών, από υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο
πλαίσιο του ν. 4093/2012 (Α΄222).
4. Έσοδα
Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού
Μουσείου θα προέρχονται από τις πωλήσεις σειρών
γραµµατοσήµων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊόντων, από πιθανή επιβολή εισιτηρίου, από δωρεές και χορηγίες.»
4. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος ως εξής:
«Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών.
α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης
ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή Τ Ε
Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.
β) Τµήµα Δηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και Δηµοσιεύσεων ΠΕ Διοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών.
γ) Τµήµα Φύλαξης. Πληροφόρησης ΠΕ Διοικητικού –
Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή ΤΕ Διοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.»
5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003
(Α΄ 229) καταργείται.
β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρεούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγµατος στην Υπηρεσία
Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου δέκα (10) αντίγραφα κάθε νέας έκδοσης γραµµατοσήµων ή φακέλων ή
άλλων ταχυδροµικών αντικειµένων. Η υποχρέωση αυτή
δύναται να εγγράφεται και στην σύµβαση ανάθεσης που
αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του
ν. 4053/2012 (Α΄ 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου
7 του ν. 4053/2012.»
γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται µε τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου να διενεργήσει αµέσως όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να µεταβιβάσει άνευ ανταλλάγµατος, ατελώς και χωρίς καµία άλλη επιβάρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου το σύνολο των ενθυµηµάτων, των γραµµατοσήµων
και κάθε είδους αντικειµένων, περιλαµβανοµένων ενδεικτικά των γραµµατοσήµων, φακέλων, µακετών καλλιτεχνών και δοκιµίων, καθώς και τις εκτυπωτικές πλάκες και
τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής του Ερµή και
τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται στην συλλογή
του Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου, το οποίο
λειτουργεί ως τµήµα της ΕΛΤΑ ΑΕ. Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε κάθε αναγκαία απόφαση ή/και πράξη προκειµένου να υλοποιηθεί η µεταβίβαση
του συνόλου των ενθυµηµάτων και αντικειµένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου.
δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που τυχόν θα προκύ-

98
ψει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 29
Τροποποίηση του ν. 3886/2010 «Δικαστική προστασία
κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – Εναρµόνιση της
ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του
Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την
Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης
Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν
µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης
Δεκεµβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ 173/ Α΄/30.09.2010)
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄
173), προστίθενται εδάφια β΄, γ΄, και δ΄ ως εξής:
«Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής
πρέπει να κατατεθεί, µέχρι την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται σε
ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περιλαµβανοµένου του Φ.Π.Α..
Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν µπορεί
να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά διπλότυπο είσπραξης από τις Δηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες, υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως Δικαστικών
Κτηρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και υπέρ του Δηµοσίου, σε ποσοστό
60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοίχως, το οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε..
Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αιτήσεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον αιτούντα».
Άρθρο 30
1. Η προθεσµία που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο
της εσωτερικής υποπαραγράφου α΄ της υποπερίπτωσης
α και στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Η6 της παραγράφου Η
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), και αφορά τις διεθνείς τακτικές λεωφορειακές γραµµές µεταξύ
Ελλάδας και Αλβανίας , παρατείνεται
µέχρι την
28.2.2013.
2. α. Η «Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης του Σιδηροδροµικού Τροχαίου Υλικού» («ΕΕΣΣΤΥ») είναι αρµόδια,
ως πληρεξούσιος του Ελληνικού Δηµοσίου, για τη διαχείριση και εκµίσθωση σε τρίτους του σιδηροδροµικού
τροχαίου υλικού που είτε ανήκει στο Ελληνικό Δηµόσιο
είτε ανήκει στην EUROFIMA και µισθώνεται από το Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης. Ως διαχειριστής του τροχαίου υλικού, η ΕΕΣΣΤΥ έχει ιδίως τις παρακάτω αρµοδιότητες: επιλέγει µε
διαγωνιστικές διαδικασίες τους µισθωτές του τροχαίου
υλικού που διαχειρίζεται, διαπραγµατεύεται τους όρους
εκµίσθωσης, συνάπτει τις σχετικές συµβάσεις, παρακολουθεί την εξέλιξη των µισθωτικών συµβάσεων, εισπράττει το µίσθωµα και το αποδίδει στο Ελληνικό Δηµόσιο.
Για τις υπηρεσίες διαχείρισης του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού που παρέχει στο Ελληνικό Δηµόσιο, η ΕΕΣΣΤΥ λαµβάνει αµοιβή διαχείρισης η οποία προσδιορίζεται ως ποσοστό του εισπραττόµενου µισθώµατος και το
ύψος της δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αντίστοιχες αµοιβές αγοράς για τη διαχείριση µισθωτικών συµβάσεων
περιουσιακών στοιχείων.
β. Η ανάθεση της διαχείρισης του σιδηροδροµικού
τροχαίου υλικού στην ΕΕΣΣΤΥ διενεργείται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Α-

νταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
στην οποία προσδιορίζεται το τροχαίο υλικό του οποίου
ανατίθεται η διαχείριση, η χρονική διάρκεια της διαχείρισης, ο τρόπος απόδοσης του µισθώµατος στο Ελληνικό
Δηµόσιο, το ύψος της αµοιβής της ΕΕΣΣΤΥ για τις υπηρεσίες διαχείρισης που παρέχει, τυχόν ειδικότεροι όροι
σχετικά µε τις διαχειριστικές της αρµοδιότητες, καθώς
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
γ. Για την είσπραξη ληξιπρόθεσµων οφειλών από µισθωτές του σιδηροδροµικού τροχαίου υλικού σε συµβάσεις που διαχειρίζεται η ΕΕΣΣΤΥ σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2, εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κώδικα
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων. Στην περίπτωση αυτή, τα
αρµόδια όργανα της ΕΕΣΣΤΥ οφείλουν να ειδοποιούν αµελλητί τις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµικών για
την ενεργοποίηση της διαδικασίας είσπραξης των οφειλοµένων.
δ. Οι συµβάσεις εκπόνησης µελετών, παροχής υπηρεσιών, προµήθειας αγαθών και εκτέλεσης έργων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ διενεργούνται κατ' εξαίρεση από κάθε
κείµενη διάταξη σχετικά µε την ανάθεση και εκτέλεση
δηµοσίων συµβάσεων, πλην του δικαίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και των διατάξεων περί προσυµβατικού ελέγχου
των δηµοσίων συµβάσεων από το Ελεγκτικό Συνέδριο.
Το πλαίσιο των διαδικασιών ανάθεσης και εκτέλεσης των
δηµοσίων συµβάσεων που συνάπτει η ΕΕΣΣΤΥ, καθορίζεται µε σχετικούς κανονισµούς που εγκρίνονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και δηµοσιεύονται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 31
1. Στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µετά
τις λέξεις « και ενώσεις προσώπων» προστίθενται οι λέξεις « και νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)».
2. α. Στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφονται οι λέξεις «η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως».
β. Η υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 (Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα κέντρα δια βίου µάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών
µη τυπικής εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων,
συνεχιζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικού προσανατολισµού και συµβουλευτικής και διακρίνονται σε επιπέδου Ένα και επιπέδου Δύο, µε βάση την
κτηριολογική τους υποδοµή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Εργασίας που ασκούν νοµίµως τις δραστηριότητές τους
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες
συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού
χωρίς να θίγονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος.»
γ. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
3. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρα-
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γράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι ανωτέρω άδειες χορηγούνται εντός τεσσάρων
(4) µηνών από την υποβολή της αίτησης.»
4. α. Το στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012 (Α΄
222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012
(Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµόσιου υπαλλήλου
ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς,»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
5α. Στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 προστίθεται στην αρχή της πρότασης η
φράση «για τα νοµικά πρόσωπα, εκτός των Ν.Π.Δ.Δ.,».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
6. α. Στο στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012 προστίθεται στο τέλος της πρότασης η
φράση «, εξαιρουµένων των εκπροσώπων των
Ν.Π.Δ.Δ.».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
7. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ΄
της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται η φράση: «ή χώρους εκτόνωσης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
8. Στο στοιχείο δ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 διαγράφονται οι λέξεις «αλλά όχι τα δώµατα».
9. Στο στοιχείο ζ΄ της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, οι λέξεις «και το στοιχείο δ΄» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και το στοιχείο ε΄».
10. α. Η περίπτωση 9 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 καταργείται.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
11. Στο στοιχείο γ΄ της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, οι λέξεις «τρία (3) τετραγωνικά µέτρα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «δύο και µισό (2 ½ ) τετραγωνικά µέτρα.»
12. Η περίπτωση 11 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Η άδεια ιδιωτικού σχολείου Πρωτοβάθµιας και
Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, Κολλεγίου, Φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων Γλωσσών, Ιδιωτικού Ινστιτούτου
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρου Διά Βίου
Μάθησης Επιπέδου Ένα και Κέντρου Διά Βίου Μάθησης
Επιπέδου Δύο, τροποποιείται µετά από αίτηση, σύµφωνα
µε τη διαδικασία που απαιτείται για τη χορήγηση αυτής.
Η απόφαση τροποποίησης εκδίδεται εντός τεσσάρων (4)
µηνών από την υποβολή της αίτησης.»
13. α. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «ως προς τη συνδροµή

των προϋποθέσεων του ισχύοντος Οικοδοµικού Κανονισµού» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «ως προς τη συνδροµή των κτιριολογικών προϋποθέσεων του παρό ντος».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
14. α. Στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 13 της υποπαραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, οι λέξεις «εντός τριάντα (30) ηµερών» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εντός δεκαπέντε
(15) ηµερών».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
15. α. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α΄ και το υποστοιχείο α.i της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3
της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
αντικαθίστανται ως εξής:
«α. Οι άδειες των περιπτώσεων 1 και 2 επικαιροποιούνται ανά διετία µε τη διαδικασία της αναγγελίας του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου
3 του ν. 3919/2011 (Α΄32), µε την προσκόµιση των κάτωθι:
i) Δήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί µη µεταβολής
των προϋποθέσεων χορήγησης της άδειας των παραγράφων 4, 5 και 6 και των κτηριολογικών προδιαγραφών
των παραγράφων 8 και 10 του παρόντος. Εφόσον έχουν
επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας µε την αναγγελία, κατατίθεται όλη η σχετική τεκµηρίωση που ορίζεται στις περιπτώσεις 4, 5, 6, 8 και 10
της παρούσας υποπαραγράφου.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
γ. Το στοιχείο β΄ της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «β. Η αναγγελία υποβάλλεται έως την 31η Μαΐου κάθε δεύτερου έτους.».
δ. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.
6.α. Τα υποστοιχεία ii και iii του στοιχείου α΄ της περίπτωσης 14 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίστανται ως
εξής:
«α. ii) «Δήλωση του ν. 1599/1986(Α΄75) περί εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και πιστοποιητικών περί µη
πτώχευσης ή περί µη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε
κατάσταση πτώχευσης».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
17. α. Η περίπτωση 16 της υποπαραγράφου Θ.3. της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012,
τροποποιείται ως εξής:
αα. Στο πρώτο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης διαγράφονται οι λέξεις «και φροντιστηρίου και Κέντρου Ξένων
Γλωσσών» και οι λέξεις «προς έγκριση».
ββ. Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω περίπτωσης οι λέξεις «της εγκρίσεως» αντικαθίστανται µε τη λέξη «υποβολής».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
18. α. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222) όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 (Α΄ 229)
προστίθεται περίπτωση 19 ως εξής:
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«19. Το αυτό φυσικό πρόσωπο , νοµικό πρόσωπο,
Ν.Π.Δ.Δ. ή ένωση προσώπων δύναται να κατέχει περισσότερες της µίας άδειες, οι οποίες προβλέπονται από
την παρούσα παράγραφο, υπό τον όρο ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για εκάστη ξεχωριστά.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
19. Η περίπτωση 17 της υποπαραγράφου Θ.3 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«17. Αναπόσπαστο στοιχείο των αδειών των περιπτώσεων 1 και 2 της παρούσας υποπαραγράφου αποτελεί ο
διακριτικός τίτλος, ο οποίος είναι διαφορετικός για εκάστη άδεια που κατέχεται από το αυτό φυσικό πρόσωπο,
νοµικό πρόσωπο ή ένωση προσώπων.»
Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται περίπτωση
20 ως εξής:
«20.Οι κάτοχοι άδειας της περίπτωσης 1 της παρούσας υποπαραγράφου, εκτός των ιδιωτικών σχολείων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, εφόσον κάνουν χρήση εργαστηριακών χώρων που έχουν τεθεί συµβατικά στη διάθεσή τους για την κάλυψη των αναγκών των σπουδαστών τους, οι χώροι αυτοί εξαιρούνται της υποχρέωσης των στοιχείων α΄ και ε΄ της περίπτωσης 8 της παρούσας υποπαραγράφου.»
21. α. Η περίπτωση 3 της υποπαραγράφου Θ.4 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η άδεια των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 του παρόντος νόµου που κατέχεται από φυσικό
πρόσωπο, ένωση προσώπων, νοµικό πρόσωπο ή το
Ν.Π.Δ.Δ. ανακαλείται αυτοδικαίως, εφόσον διαπιστωθεί
οποιαδήποτε άρνηση συµµόρφωσης, καθ΄ υποτροπή παράβαση ή δυστροπία σε υποδείξεις και συστάσεις ως
προς τις περιπτώσεις 8 και 10 της υποπαραγράφου Θ.3
του παρόντος. Στο αυτό φυσικό πρόσωπο, νοµικό πρόσωπο, ένωση προσώπων ή Ν.Π.Δ.Δ., η άδεια των οποίων
ανακλήθηκε ως ανωτέρω, δεν χορηγείται εκ νέου άδεια
για φορέα εκπαίδευσης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3. ή άλλης µορφής, για χρονικό διάστηµα δέκα (10) ετών.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
22. Στην παράγραφο 2 της υποπαραγράφου Θ.6 της
παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 µετά τις λέξεις «και των Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.)» προστίθενται οι λέξεις
«και των Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών.».
23. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008
(Α΄ 177), όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄ 71) και αντικαταστάθηκε
µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής
µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ΄ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συµφωνιών
πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising)
µε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της αλλοδαπής, αναγνωρισµένα από τις αρµόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor)
τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης
ή µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.

β. Επίσης περιλαµβάνονται στη συγκεκριµένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής µεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης , τα προγράµµατα
σπουδών των οποίων οδηγούν σε µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριµένα προγράµµατα
σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς
οργανισµούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού
Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού
ορίζονται οι διεθνείς οργανισµοί πιστοποίησης.
γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά
σπουδών και οποιασδήποτε ονοµασίας βεβαίωση που
χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης
του ελληνικού συστήµατος τυπικής εκπαίδευσης σύµφωνα µε την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της
παρούσης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
24.α. Η παράγραφος 4 του άρθρου 10 του ν. 3696/
2008, όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.7. της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
25. α. Στην περίπτωση Θ.11 της παραγράφου Θ΄ του
άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «έως την 30ή
Αυγούστου 2013» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «έως
την 30ή Απριλίου 2013».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
26. α. H περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.12 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
διαγράφεται.
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
27. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ.38/2010
(Α΄ 79), όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ρυθµίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία της
αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο
πρώτου κύκλου σπουδών, µικρότερο τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό
δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό
κύκλο σπουδών άλλων κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, οι οποίοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
28. α. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του π.δ.38/2010,
όπως προστέθηκε µε την περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.16 της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τους σκοπούς της παραγράφου 3 του άρθρου 2
νοείται ως «τίτλος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης, όταν πρόκειται για πτυχίο πρώτου κύκλου σπουδών, µικρότερο τριετούς διάρκειας
σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για µεταπτυχιακό
δίπλωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
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σπουδών και φοίτησης όταν πρόκειται για διδακτορικό
κύκλο σπουδών, που απονέµεται από ίδρυµα τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
29. α. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012
(Α΄ 222) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου
τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους - µέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα
µε την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική
δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος µε
τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε τους κατόχους συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξηµένα
ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών
Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστηµονικού προσωπικού.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
30. α. H περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
« 22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος ασκήσεως ορισµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την Οδηγία 2005/36/
ΕΚ, γίνεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφαση του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων ή
µιας των λοιπών αρµόδιων προς τούτο αρχών σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του παρόντος.
2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων
υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 του Παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά του παραρτήµατος VII του παρόντος διατάγµατος σε επίσηµη
µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπηρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός µηνός από την παραλαβή και ενηµερώνει τον αιτούντα για τυχόν
ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται από παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, ύψους εκατό ευρώ. Το ύψος
του παραβόλου αυτού µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε
απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Παιδείας και
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
31. α. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16 της
παραγράφου Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 και 9
ως εξής:
«7. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 εφαρµόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 2005/36/ΕΚ.
8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της απόφασης της

παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο υπέρ
του Δηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. Το Συµβούλιο
Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση του το αργότερο
µέσα σε τρεις (3) µήνες.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
32. Στο άρθρο 57 του π.δ. 38/2010, όπως τροποποιήθηκε µε την προηγούµενη παράγραφο, προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Η διαδικασία εξέτασης αιτήσεων στις περιπτώσεις
που υπάγονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 2 στις οποίες αρµόδιο όργανο για την υποβολή και την εξέταση
της αίτησης αναγνώρισης επαγγελµατικής ισοδυναµίας
είναι το Συµβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελµατικών Προσόντων πρέπει να ολοκληρώνεται το αργότερο εντός έξι
µηνών από τη συµπλήρωση του φακέλου του αιτούντος
µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρµογή οι παράγραφοι 1 έως 2, 6 και 8.»
33. α. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής:
«28. Οι ρυθµίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 38/2010, εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις των
στοιχείων α΄και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ.7 της παραγράφου Θ΄ από την έναρξη ισχύος του
παρόντος.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 5.12.2012.
34. α. Μετά την υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου
Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 προστίθεται
νέα υποπαράγραφος Θ.17 ως εξής:
«Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»
του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 –
2013 σε κάθε απόφοιτο των δηµοσίων και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης που άρχισε την
πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως και 30.6.2015
και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 31.12.2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων (800) ευρώ ανά
εξάµηνο.»
β. Οι υποπαράγραφοι Θ.17 και Θ.18 της παραγράφου
Θ΄ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012 αναριθµούνται
σε υποπαραγράφους Θ.18 σε Θ.19 αντίστοιχα.
γ. Η ρύθµιση των προηγούµενων περιπτώσεων ισχύει
από 5.12.2012.
35. α. Στην περίπτωση 1 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 οι λέξεις «καθίσταται η
31η Δεκεµβρίου 2012» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2013».
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
36. α. Η περίπτωση 4 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Κατ’ εξαίρεση, τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (ΚΕ.Μ.Ε) που διαθέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προγράµµατα που δεν εντάσσονται
στην περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ της παρούσας
παραγράφου, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ο πάροχος δικαιούται την παροχή, χωρίς καµία άλ-
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λη υποχρέωση ή κόστος, άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια
Βίου Μάθησης Επιπέδου Δύο για την συνέχιση της παροχής τους. Οποιαδήποτε άλλα προγράµµατα τα οποία επιθυµεί ο πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις διατάξεις που αφορούν στα προγράµµατα των
Κέντρων Δια Βίου Μάθησης.»
β. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
37. α. Η περίπτωση 5 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου Θ.18 (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5α. Στους φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των
περιπτώσεων 1 και 2, εκτός των Φροντιστηρίων και των
Κέντρων Ξένων Γλωσσών της περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης
και λειτουργίας, η διαδικασία των περιπτώσεων 8, 10 και
13 της υποπαραγράφου Θ.3 αντικαθίσταται από δήλωση
του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις του παρόντος.
β. Τα Φροντιστήρια και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών της
περίπτωσης 10 της υποπαραγράφου Θ.3 που διαθέτουν
ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας αδειοδοτούνται
µε µόνη την υποβολή δήλωσης του ν.1599/1986 του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο υπευθύνου, ότι δεν έχουν επέλθει µεταβολές στις προϋποθέσεις σύµφωνα µε τις οποίες αδειοδοτήθηκαν.»
γ. Η ρύθµιση της προηγούµενης περίπτωσης ισχύει από 19.11.2012.
38. Η περίπτωση 3 της αναριθµηµένης υποπαραγράφου Θ.18. (πρώην Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η ισχύς των υποπαραγράφων Θ.3 έως και Θ.6, οι
περιπτώσεις 5 έως και 8 της υποπαραγράφου Θ. 7 και η
υποπαράγραφος Θ.8 της παραγράφου Θ΄ αρχίζει την 1η
Μαΐου 2013».
39. Στην αναριθµηµένη υποπαράγραφο Θ.18 (πρώην
Θ.17) της παραγράφου Θ΄ του άρθρου πρώτου του ν.
4093/ 2012, προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής:
«6. Όπου στις κείµενες διατάξεις προβλέπεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων παροχής εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3, εφεξής νοείται άδεια.»
40. Ο τίτλος του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία
2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 7ης Σεπτεµβρίου 2005, σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων, και άλλες
διατάξεις.»
41. Από τις 5.12.12 καταργούνται τα άρθρα 14, 15, 16,
17, 18 και 19 του ν. 3227/2004 (Α΄31).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Άρθρο 32
Ενεργειακοί Επιθεωρητές
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010
(Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και η επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης και

κλιµατισµού διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες µηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή µε την εγγραφή τους στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.»
2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται
νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθεωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ
παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100)
ευρώ. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις Δ.Ο.Υ. και
αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745).»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010
(Α΄ 177) αναριθµείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει να
διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, µε την επιφύλαξη της
παραγράφου 5:
α) Να είναι Διπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτονας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή
µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ΄ εφαρµογή του π.δ.
38/2010 (Α΄ 78).
β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό
πρόγραµµα και να συµµετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 192/2011 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010
(Α΄ 177) αναριθµείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι Διπλωµατούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των
κατηγοριών και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή
κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος.
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας
ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού κτιρίων κατοικίας,
συνολικής θερµικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών οι
Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών και
χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος.»
5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4
του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) καταργούνται
και προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποιηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και να
ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 13
του π.δ. 38/2010 (Α΄ 78).»
6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 του
άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) καταργούνται και
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Οι πιστοποιηµένοι και νόµιµα εγκατεστηµένοι σε
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεωρητές, που δεν µετακινούνται προς την ελληνική επικράτεια για µόνιµη επαγγελµατική εγκατάσταση, αλλά προκειµένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασιακά το εν
λόγω επάγγελµα στη χώρα µας, υπάγονται στις ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω π.δ. 38/2010.»
7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010
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(Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διεξάγεται από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας ή Κέντρα Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένα από τον Εθνικό
Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολοκλήρωση
του προγράµµατος, σε κάθε εκπαιδευόµενο που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαιδευτικό φο ρέα.»
8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010
(Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Η εξεταστική διαδικασία πραγµατοποιείται από το
ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, µε την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς,
επί θεµάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράµµατος
και µε ανωνυµία των εξεταζοµένων έως την έκδοση των
αποτελεσµάτων.
Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις
καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα
που τις διενεργεί.»
9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010
(Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειµένου να
εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιµία και η διαφάνεια
της διαδικασίας.
Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταµελής και αποτελείται από:
α) δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόµενους από το
ΤΕΕ,
β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστηµονικής Ένωσης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζόµενου από την ΕΕΤΕΜ,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ),
δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι. οριζόµενο από
τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής.
Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές µε την υπουργική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟΔΔ 369) εξακολουθούν
να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάµενες έκτοτε µε τις επιτροπές της παρούσας παραγράφου.»
10. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους
εκπροσώπους τους εντός διαστήµατος ενός (1) µηνός από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εξεταστικής επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα µέλη, από ειδικούς εµπειρογνώµονες σε θέµατα ενεργειακών επιθεωρήσεων από πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς.»
Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται.
11. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται στο τέλος νέα παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι
δυνατόν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβόλων του παρόντος άρθρου.»
12. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ.
100/ 2010 (Α΄ 177) αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 3
του ν. 3919/2011 (Α΄ 32), ήτοι:
α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δραστηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Η Αναγγελία πραγµατοποιείται από τον ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού και µε την υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υποβολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην
ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήµατος
του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών που τηρείται
από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας
(ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής, συνοδευόµενη από τα παρακάτω δικαιολογητικά:
αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτότητας, ή διαβατηρίου.
ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(Α΄ 75) µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, µε
την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της ΕΥΕΠΕΝ), ότι δεν
είναι υπάλληλος στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωµα για χρήση,
στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει
προβεί, µε την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών
δεδοµένων και των εµπορικά ευαίσθητων πληροφοριών,
καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
γγ) Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου από ελληνικές
σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιµο και αντίστοιχο
πτυχίο αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών προσόντων στη χώρα µας κατ΄ εφαρµογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας . Για Διπλωµατούχους
Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ
για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυµιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.
δδ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης.
εε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.
στστ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.
β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σηµείου α΄ γίνεται
εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του άρθρου 17 και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς Εξέτασης των φορέων εκπαίδευσης και εξέτασης αντίστοιχα.
γ) Η ΕΥΕΠΕΝ, µετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαιολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόµενες διαδικασίες και ελέγχους µε σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής
όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή.
δ) Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προβλε-
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ποµένων παραπάνω νοµίµων δικαιολογητικών.
ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα
υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενηµερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόµενο ότι του απαγορεύει την άσκηση
της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Άλλως, µετά παρέλευση δύο (2) µηνών ο
ενδιαφερόµενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον ενδιαφερόµενο.»
Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται έτσι ώστε η παράγραφος 4 λαµβάνει τον αριθµό 2 στο εδάφιο γ΄ και στο εδάφιο δ΄ της οποίας ο όρος «επικυρωµένα φωτοαντίγραφα» αντικαθίσταται από τον όρο «φωτοαντίγραφα».
13. Το άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 14
Ασυµβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών
1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τµήµατα αυτού εφόσον:
α) στη µελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη ή διαχείριση ή
λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε µε οποιονδήποτε τρόπο
ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος,
β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος,
ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β΄ βαθµού ή νοµικό πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.»
14. Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δηµόσιο
ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την εφαρµογή
του παρόντος, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (Α΄ 30).»
Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) καταργείται.
15. Στο άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) προστίθεται νέα παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ενηµερωµένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιµοι στο κοινό ηλεκτρονικά, µέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών
και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»
16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008
(Α΄ 89) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)
του ν. 3661/2008 (Α΄ 89) είναι δεκαετούς ισχύος κατ΄ ανώτατο όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή µονάδα γίνει ριζική ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας.»
17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 100/2010 (Α΄ 177) αναφέρεται ο όρος «άδεια» αντικαθίσταται από τον όρο
«αναγγελία» κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 12 του
παρόντος.

Άρθρο 33
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4001/2011
και του ν. 3889/2010
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 143
του ν. 4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται από την έναρξη
ισχύος της παρούσας πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου ως εξής:
«(γ) Έσοδα από την επιβολή ειδικού τέλους για τη Μείωση Εκποµπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ) επί της κατανάλωσης, που διαφοροποιείται ανά κατηγορία Πελατών,
περιλαµβανοµένων και των αυτοπαραγωγών, οµοιόµορφα για όλη την ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε µεθοδολογία η οποία καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, που
εκδίδεται µετά από γνώµη της ΡΑΕ. Η µεθοδολογία περιλαµβάνει συντελεστές που διαφοροποιούν το ειδικό τέλος κατά κατηγορία Πελατών, έτσι ώστε να προκύπτει
χρέωση που εξισορροπεί τις οικονοµικές συνέπειες µεταξύ των κατηγοριών Πελατών. Οι αριθµητικές τιµές των
συντελεστών της ανωτέρω µεθοδολογίας, καθώς και οι
µοναδιαίες χρεώσεις που επιβάλλονται στους Πελάτες,
προσδιορίζονται µε απόφαση της ΡΑΕ που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, τον 12ο µήνα εκάστου έτους προκειµένου να εφαρµοσθεί το επόµενο ηµερολογιακό έτος, µετά από προϋπολογιστική εκτίµηση
των εσόδων και εξόδων του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού. Οι ανωτέρω µοναδιαίες χρεώσεις αναθεωρούνται µε την ίδια διαδικασία, τον 6ο µήνα κάθε ηµερολογιακού έτους για εφαρµογή από την 1η Ιουλίου έως
την 31η Δεκεµβρίου του ίδιου έτους, εφόσον αυτό απαιτείται µε βάση την εξέλιξη των εσόδων και εξόδων του
ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού εντός του έτους.
Για την περίοδο 2013-2014 το ύψος των µοναδιαίων χρεώσεων καθορίζεται κατά τρόπο ώστε το χρέος του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασµού να αποσβεστεί έως το
τέλος της διετίας.»
2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 4001/2011
µετά το στοιχείο ζ΄, προστίθεται στοιχείο ζ1΄ ως εξής:
«ζ1) Διαχειριστής Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου: κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο το οποίο διεκπεραιώνει το έργο της µεταφοράς Φυσικού Αερίου και είναι
υπεύθυνο για τη λειτουργία, τη συντήρηση και, αν χρειάζεται, την ανάπτυξη του Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε µία δεδοµένη περιοχή και, κατά περίπτωση, των διασυνδέσεών του µε άλλα συστήµατα, και για
τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης ικανότητας του συστήµατος να ανταποκρίνεται στην εύλογη ζήτηση µεταφοράς Φυσικού Αερίου.»
3. Το άρθρο 63Α του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4
της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/
2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 63Α
Ειδικές διατάξεις για τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ
1. Ειδικώς όσον αφορά στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ, ο οποίος συστάθηκε µε το π.δ. 33/2007 (Α΄ 31) κατ΄ εξουσιοδότηση
των διατάξεων του άρθρου 7 του ν. 3428/2005 (Α΄ 313),
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63 για
τους Διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, αλλά εφαρµόζονται οι διατάξεις
των άρθρων 63Β έως και 63Θ και η παράγραφος 5 του
άρθρου 63Ι.
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2. Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου
που έχει στην κυριότητά της Σύστηµα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να παρεµποδίζεται να λάβει µέτρα για τη συµµόρφωσή της µε
τις διατάξεις των άρθρων 62 και 63 του παρόντος για
τους Διαχωρισµένους Διαχειριστές Συστηµάτων Φυσικού Αερίου και το πρότυπο του ιδιοκτησιακού διαχωρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 (παράγραφος 1) της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ. Εφόσον ο ΔΕΣΦΑ ΑΕ
και οι µέτοχοί του λάβουν τέτοια µέτρα, εφαρµόζονται
και στον ΔΕΣΦΑ ΑΕ οι διατάξεις των άρθρων 62 και 63
του παρόντος.»
4. Στα άρθρα 63Α έως και 63Ι του ν. 4001/2011, όπως
αυτά προστέθηκαν δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012, οι λέξεις «ΔΕΠΑ ΑΕ» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «Κάθετα Ολοκληρωµένη Επιχείρηση Φυσικού Αερίου» ή «Κάθετα Ολοκληρωµένης Επιχείρησης
Φυσικού Αερίου», κατά περίπτωση.
5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Δ του ν. 4001/
2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 67» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε το
άρθρο 63Ε».
6. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/
2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου
1 του ν. 4093/2012, η φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 72» αντικαθίσταται µε τη φράση «Με την επιφύλαξη των διατάξεων της
παραγράφου 5 του άρθρου 63Ι».
7. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/
2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου
1 του ν. 4093/2012, η φράση «το οποίο αναπτύσσεται
σύµφωνα µε το άρθρο 71 του παρόντος» αντικαθίσταται
µε τη φράση «το οποίο αναπτύσσεται σύµφωνα µε το
άρθρο 63Θ του παρόντος».
8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου
63Ε του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει
της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου 1 του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Η σύνθεση του Εποπτικού Συµβουλίου θα πρέπει
σε κάθε περίπτωση να εξασφαλίζει ότι τουλάχιστον το
ήµισυ των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, πλην ενός:»
9. Η παράγραφος 7 του άρθρου 63Ε του ν. 4001/2011,
όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των άρθρων 22α, 22β και 23α του
κ.ν. 2190/1920 εφαρµόζονται κατ΄ αναλογία και για τα
µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου.»
10. Η παράγραφος 11 του άρθρου 63Θ του ν. 4001/
2011, όπως προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της
υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου 1
του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«11. Σε περίπτωση που η ΡΑΕ λάβει τα µέτρα που περιγράφονται στην παράγραφο 9, το κόστος των εν λόγω
επενδύσεων καλύπτεται από τα τιµολόγια που καθορίζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 88.»
11. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 63Ι
του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της

περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου
Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται
ως εξής:
«β) ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής Συστήµατος Φυσικού Αερίου έχει αποδείξει ότι διαθέτει τους απαιτούµενους οικονοµικούς, τεχνικούς, υλικούς και ανθρώπινους πόρους για την εκτέλεση των καθηκόντων
του ΔΕΣΦΑ ΑΕ δυνάµει του άρθρου 68, και του εγκεκριµένου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 63Θ του
παρόντος Προγράµµατος Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ.»
12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 63Ι του ν. 4001/2011,
όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Εφόσον ο υποψήφιος Ανεξάρτητος Διαχειριστής
Συστήµατος Φυσικού Αερίου πληροί τις προϋποθέσεις
της αµέσως προηγούµενης παραγράφου 2 ή του άρθρου
65 του παρόντος, εφαρµόζεται η διαδικασία πιστοποίησης είτε του άρθρου 64 του παρόντος και του άρθρου 3
του Κανονισµού (ΕΚ) 715/2009, είτε του άρθρου 65 του
παρόντος νόµου.»
13. Η παράγραφος που ακολουθεί την παράγραφο 3
του άρθρου 63Ι του ν. 4001/2011, όπως αυτό προστέθηκε
δυνάµει της περίπτωσης 5 της υποπαραγράφου Ι.4 της
παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012,
και η οποία φέρει οµοίως αριθµό παραγράφου 3, αναριθµείται σε παράγραφο 4.
14. Οι παράγραφοι 4, 5 και 6 του άρθρου 63Ι του ν. 4001/
2011, όπως αυτό προστέθηκε δυνάµει της περίπτωσης 5
της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012, αναριθµούνται σε παραγράφους 5, 6 και 7 αντίστοιχα.
15. Η παράγραφος 2 του άρθρου 195 του ν. 4001/2011,
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παραγράφου 5
του άρθρου 7 του ν. 3428/2005, η παράγραφος 6, καθώς
και η παράγραφος 14 του ίδιου άρθρου καταργούνται από την πλήρωση ως προς τον ΔΕΣΦΑ ΑΕ των όρων και
προϋποθέσεων των διατάξεων των άρθρων 62 επ. ή 63Α
επ. του παρόντος νόµου.»
16. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του ν. 3889/
2010 (Α΄ 182), όπως προστέθηκε µε την περίπτωση β΄
της παραγράφου 6 του άρθρου 39 του ν. 4024/2011 (Α΄
226), οι λέξεις «το πέντε τοις εκατό (5%) επί του συνόλου των διαθεσίµων του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους» αντικαθίσταται µε τις λέξεις «το δύο και ήµισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίµων
του κατά το τέλος του προηγούµενου έτους.»
Άρθρο 34
Ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων
1. Η περίπτωση στ΄ της παρ.2 του άρθρου 23 του ν. 4014/
2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ή η καταβολή ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως
31.1.2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επόµενου άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στον παρόντα νόµο.»
2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 31.1.2013 παρέχεται έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόµενες προς
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εξόφληση δόσεις κατανέµονται αντιστοίχως.
3. Η ισχύς της διάταξης της περίπτωσης γ΄ της παρ. 8
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται µέχρι την
31.1.2013.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Άρθρο 35
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4093/2012
1. Στο τέλος της υποπερίπτωσης 6 της περίπτωσης ΙΙΙ
της υποπαραγράφου ΙΑ.1 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Το ύψος της συνολικής δαπάνης δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 35 εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως.»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης 2
της υποπαραγράφου ΙΑ.3 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, µετά τη λέξη «αποκλεισµού» προστίθενται οι λέξεις «και η προκαλούµενη δαπάνη από αυτό δεν µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 20
εκατοµµυρίων ευρώ.»
3. Η περίπτωση 6 της υποπαραγράφου ΙΑ.4 της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2014 το προβλεπόµενο από τις διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) Επίδοµα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (Ε.Κ.Α.Σ.) καταβάλλεται µε τη συµπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας.»
4. To τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Από τις ανωτέρω µειώσεις εξαιρούνται όσοι λαµβάνουν το µηνιαίο εξωϊδρυµατικό επίδοµα των παρ. 1 και 2
του άρθρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύουν».
5. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.5 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 καταργείται.
6. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.6. της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση από 1.1.2013 χορηγείται σε όσους
λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδοµα των παρ. 1 και 2
του άρθρου 42 του ν. 1140/1981, όπως ισχύουν, ως δώρο
Χριστουγέννων ολόκληρο το ποσό του εξωϊδρυµατικού
επιδόµατος και ως δώρο Πάσχα και επιδόµατος αδείας
το ήµισυ του µηνιαία καταβαλλόµενου επιδόµατος. Το ανωτέρω συνολικό ετήσιο ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και του επιδόµατος αδείας επιµερίζεται σε δωδεκάµηνη βάση και προσαυξάνει τη µηνιαία
σύνταξή τους.»
7. Στο τέλος της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου ΙΑ.6.
της παραγράφου ΙΑ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από 1.1.2013 ως ηµεροµηνία καταβολής όλων των
µηνιαίων συντάξεων κύριων, επικουρικών και µερισµάτων των Ασφαλιστικών Οργανισµών αρµοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και του Δηµοσίου ορίζεται η τελευταία εργάσιµη ηµέρα του προηγούµενου µήνα. Με κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας , Κοινωνικής Α σφάλισης και Πρόνοιας ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτο-

µέρεια για την υλοποίηση του παρόντος, καθώς και ο
τρόπος εφαρµογής για Ασφαλιστικούς Οργανισµούς
που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε µηνιαία βάση.»
8. H περίπτωση 7 της υποπαραγράφου ΙΑ.7 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το σύνολο των κανονιστικών πράξεων που προβλέπονται ανωτέρω εκδίδονται το αργότερο
µέχρι
31.12.2012, σταδιακά και κατά προτεραιότητα αναγκαιότητας από τη δηµοσίευση του παρόντος.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1 του
ν. 2112/1920 (Α΄ 67), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την
περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Εργοδότης που προειδοποιεί εγγράφως τον εργαζόµενο ιδιωτικό υπάλληλο κατά τα ανωτέρω, καταβάλλει
στον απολυόµενο το ήµισυ της αποζηµίωσης απόλυσης
για καταγγελία χωρίς προειδοποίηση.»
10. Στην πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 της παραγράφου ΙΑ του ν. 4093/2012 η
φράση «καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον
της προβλεπόµενης στο προηγούµενο εδάφιο αποζηµίωσης» αντικαθίσταται ως εξής: «καταβάλλεται αποζηµίωση απόλυσης επιπλέον της προβλεπόµενης στην προηγούµενη περίπτωση αποζηµίωσης.»
Άρθρο 36
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012
(41 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή
που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ) της παρ.1, περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ του άρθρου 36
του παρόντος νόµου, µεταφέρονται στο ΕΤΕΑ κατά την
έναρξη λειτουργίας του, µε την ίδια εργασιακή σχέση,
οργανική θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. Το προσωπικό αυτό, µέχρι 31.12.2012, εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του στους ΦΚΑ, κλάδους ή τοµείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και να µισθοδοτείται από αυτούς.»
2. «Οι προθεσµίες της παραγράφου 1 εδάφιο α΄ του
άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) για την υποβολή αίτησης υπαγωγής σε ρύθµιση και της παραγράφου 1 περίπτωση β΄ εδάφιο β΄ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄
14) για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώτης
δόσης, όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη τους
έως την 16.7.2012.»
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας µπορεί, κατά παρέκκλιση των
κειµένων διατάξεων, να µεταφέρονται στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι, καθώς και δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που µεταφέρθηκαν στον ΟΑΕΔ από τους καταργηθέντες Οργανισµούς Οργανισµό
Εργατικής Κατοικίας και Οργανισµό Εργατικής Εστίας,
ύστερα από συνεκτίµηση της αίτησης προτίµησης τους.
Το ως άνω προσωπικό µεταφέρεται µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή ειδικότητα, βαθµό και
µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του καθεστώς.
4.α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 της υποπαραγράφου ΙΑ .2 του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012 (Α΄ 222), πριν τις λέξεις «δεν αναζητούνται»
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προστίθενται τα ακόλουθα «και της παραγράφου 3 του
άρθρου 21 του ν. 4025/2011».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222) διαγράφεται η λέξη «καταβάλλεται» και αντικαθίσταται από τις λέξεις «και το δικαίωµα αναγνωρίζεται».
5.α. Η ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών διοικείται από επταµελές (7) Διοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται
από:
αα) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του ΙΚΑ. ΕΤΑΜ
ββ) Τον Διευθύνοντα Σύµβουλο
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της
Ελλάδος
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΕ
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΓΑ
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών.
β. Ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη
του Δ.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, ορίζονται και παύονται αζηµίως για το Δηµόσιο και την Εταιρεία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η απόφαση ορισµού δύναται να έχει και αναδροµική ισχύ.
γ. Ο Διευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι τουλάχιστον πτυχιούχος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και να έχει τουλάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση ευθύνης και απαιτήσεων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.
δ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του Δ.Σ. πρέπει να διαθέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε σχέση µε τον επιδιωκόµενο σκοπό της Εταιρίας ή σε θέµατα δηµόσιας διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.
6. Το εφάπαξ βοήθηµα στους ασφαλισµένους του Κλάδου Ασφάλισης Προσωπικού ΔΕΗ χορηγείται σύµφωνα
µε την ηµεροµηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία
και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση απονοµής κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό τοµέα.
7. Στο άρθρο 45 του ν. 4052/2012 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ των εντασσόµενων Ταµείων – Τοµέων και
Κλάδων, το σύνολο του προερχόµενου εξ αυτών ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ηµεροµηνία
της ένταξης στο ΕΤΕΑ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ Δηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου
προσώπου.»
8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170), µετά τις λέξεις « Οι
υπηρεσίες αυτές» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η
Κεντρική Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε..»
β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του
ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του
Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισµών ή Νοµικών
Προσώπων Εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εργα σίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται µε
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.»
9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 η
φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για περιπτώ-

σεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στο άρθρο 1
του ν. Δ. 515/1970 (Α΄95)…» αντικαθίσταται ως εξής:
«Η υπέρβαση του νοµίµου ωραρίου εργασίας για περιπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. Δ. 515/1970 (Α΄95)».
10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89)
αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
Κοινών Επιχειρήσεων.
1. Η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση των εργοδοτών που
απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση
του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων
και λογαριασµών των Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτικής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράττει το ΙΚΑ.ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του ν.
2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από
την 1η έως την τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται
του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως
του αριθµού µητρώου.
2. Η ΑΠΔ του Δηµοσίου, ΝΠΔΔ και Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄
βαθµού υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την 1η έως
την τελευταία ηµέρα του µεθεπόµενου της µισθολογικής
περιόδου απασχόλησης µήνα, ανεξαρτήτως του αριθµού
µητρώου.
3. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό τόπο (web.site) του ΙΚΑ.ΕΤΑΜ.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για µισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.»
Άρθρο 37
1. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 8 της
υποπαραγράφου ΙΑ.6 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/ 2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης των Ασφαλιστικών
Οργανισµών µε την έγκαιρη και ορθή αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για τον υπολογισµό των συντάξεων,
είτε δεν εφαρµόζουν τις περικοπές σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της ΗΔΙΚΑ, θα γίνεται αναστολή της επιχορήγησης τους για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα. Αν το
µη συµµορφούµενο ταµείο δεν επιχορηγείται από τον
κρατικό προϋπολογισµό αναστέλλεται η καταβολή της
µισθοδοσίας των υπαλλήλων του µέχρι την συµµόρφωση µε τη διάταξη του άρθρου αυτού.»
2. Η προθεσµία της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του
ν. δ. 3082/1954 (Α΄ 257), που έχει παραταθεί µε την παράγραφο 1 του άρθρου τέταρτου του ν. 3945/2011
(Α΄68) µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012, παρατείνεται για
δύο (2) ακόµα έτη από τη λήξη της, δηλαδή µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2014.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 38
1. Στο τέλος του στοιχείου α΄ του άρθρου 11 του ν. 4052/
2012 (Α΄41), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 του άρθρου πρώτου
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του ν. 4093/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρµακευτικά προϊόντα που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό
κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων που αποζηµιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
(ΦΚΑ).
Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊόντων, που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο,
ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρµακευτικού προϊόντος που πραγµατοποιήθηκαν κατά το
έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασµό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεµβρίου 2012.
Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρµακευτικών προϊόντων που συµπεριλαµβάνονται στον θετικό κατάλογο,
για το έτος 2013 δύναται να συµψηφίζεται µε το καταβληθέν ή συµψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το
claw back του έτους 2012. Σε περίπτωση που το έκτακτο
τέλος υπερβαίνει το claw back του 2012, δύναται µετά
τον ανωτέρω συµψηφισµό το υπολειπόµενο ποσό να
συµψηφιστεί µε το claw back του 2013 ή το rebate του ν.
4052/2012 για τα φάρµακα που περιέχονται στον θετικό
κατάλογο του 2013.
Φαρµακευτικά ιδιοσκευάσµατα για τα οποία δεν έχει
καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, µεταφέρονται αυτόµατα από το κατάλογο συνταγογραφούµενων φαρµάκων και αποζηµιούµενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρµακευτικών ιδιοσκευασµάτων που χορηγούνται µε ιατρική συνταγή και
δεν αποζηµιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).
Η παρούσα διάταξη δεν εφαρµόζεται στις περιπτώσεις
των ΚΑΚ που έχουν καταβάλει ή συµψηφίσει το claw
back του 2012, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν.
4052/2012 και του ν. 4093/2012 και τις κείµενες υπουργικές αποφάσεις, µέχρι 10.12.2012.
Η διάταξη αυτή δύναται να ενεργοποιείται αυτόµατα
σε κάθε περίπτωση όπου, µετά την πάροδο ενός µήνα, οι
ΚΑΚ δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις και
δεν καταβάλουν κανονικά ή δεν συµψηφίζουν το claw
back πους τους αναλογεί.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να αναπροσαρµόζεται το ύψος του έκτακτου τέλους, ο τρόπος
υπολογισµού του και να ρυθµίζονται τα ειδικότερα ζητήµατα εφαρµογής της άνω διάταξης, για να επιτευχθούν
οι στόχοι της φαρµακευτικής δαπάνης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του ν. 4052/2012, του ν. 4093/
2012 και των κείµενων υπουργικών αποφάσεων και η ενεργοποίησή της σε περιπτώσεις που οι ΚΑΚ δεν συµµορφώνονται µε τις κείµενες διατάξεις αναφορικά µε το
claw back.»
2. Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται
παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Επιτροπή Διαπραγµάτευσης, προκειµένου να διαπραγµατεύεται µε όλους
τους συµβεβληµένους παρόχους τις αµοιβές τους, τους
όρους των συµβάσεων του Οργανισµού, τις τιµές των ιατροτεχνολογικών υλικών και φαρµάκων, καθώς και να εισηγείται στο Δ.Σ . του Ε.Ο.Π.Υ.Υ . τη διατήρηση ή την
τροποποίηση όλων των ανωτέρω. Στα µέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται αποζηµίωση. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας καθορίζεται η

σύνθεση, η συγκρότηση, ο τρόπος και η διαδικασία λειτουργίας της Επιτροπής, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας παραγράφου.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 30
του ν. 3918/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας εγκρίνεται ο Ενιαίος Κανονισµός Παροχών Υγείας, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε τον
οποίο καθορίζεται το είδος, η έκταση, το ύψος των παροχών υγείας , ο τρόπος και η διαδικασία χορήγησης
τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης 12 της υποπαραγράφου ΙΒ.2 της παραγράφου ΙΒ του άρθρου πρώτου
του ν. 4093/2012 διαγράφεται.
5. H περίπτωση 10 υποπαραγράφου ΙΒ.2 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι διατάξεις των περιπτώσεων 5, 6 και 8 της παρούσας υποπαραγράφου ΙΒ.2 εφαρµόζονται αναδροµικά
από την 1η Ιανουαρίου 2012.»
Άρθρο 39
Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 3816/2010 (Α΄6), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 9 της υποπαραγράφου ΙΒ.2.
της παραγράφου ΙΒ του ν. 4093/2012, µετά τις λέξεις
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία» προστίθενται, από την έναρξη ισχύος του ν. 4093/2012, οι λέξεις
«δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και».
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Άρθρο 40
1. α. Από 19.11.2012, οι περιπτώσεις που υπάγονται
στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του
ν. δ. 3026/1954 (Α΄ 235), όπως ισχύει, διέπονται, ως
προς τον υπολογισµό της αποζηµίωσης, από τα οριζόµενα στους πίνακες των περιπτώσεων 2 και 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
Ειδικότερα, για τον υπολογισµό αποζηµίωσης του προηγούµενου εδαφίου που εµπίπτει στον Πίνακα Υπολογισµού Αποζηµίωσης της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ισχύουν
οι ειδικότερες προϋποθέσεις υπό i) και ii) της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου ΙΑ.12 του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012.
β. Κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη µε τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο καταργείται.
2. α. Η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 92 του
ν. δ.3026/1954, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν ο δικηγόρος για τις παρεχόµενες υπηρεσίες
του αµείβεται µόνο µε πάγια περιοδική αµοιβή (άρθρο 63
παρ.4 εδάφιο α΄), το όριο αυτής ορίζεται µε ελεύθερη
συµφωνία µε τον εντολέα του.»
β. Κάθε διάταξη νόµου ή κανονιστικής πράξης αντίθετη µε τα οριζόµενα στην παρούσα παράγραφο καταργείται.
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Άρθρο 41
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2830/2000 (Α΄
96) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν µεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου δεν µεταβάλλεται η έδρα του Συµβολαιογράφου αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συµ βολαιογράφου παραµένει εφεξής
στην έδρα του καταργούµενου ειρηνοδικείου. Από την εφαρµογή των διατάξεων του π.δ. 110/2012 (Α΄193) δεν
θίγονται οι υφιστάµενες θέσεις των Συµβολαιογράφων
στις έδρες ή στις περιφέρειες των συγχωνευόµενων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά τόπο αρµοδιότητα.»
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2830/2000
(Α΄ 96) προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής:
«Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου
πλειστηριασµού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστηµα
του κατά τόπον αρµόδιου Ειρηνοδικείου.»
3. Στο τέλος του άρθρου 3 του νόµου 2830/2000 προστίθεται το ακόλουθο εδάφιο:
«Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιο
πλειστηριασµού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστηµα
του κατά τόπον αρµόδιου Ειρηνοδικείου.»
4. Στο ν. 2830/2000 προστίθεται µεταβατική διάταξη, η
οποία διαλαµβάνει ως εξής:
«Οι πλειστηριασµοί , που ήδη έχουν προσδιορισθεί
προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου µεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστηµα του Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ . 110/2012 (Α΄193) και κατά την ήδη
προσδιορισθείσα ηµεροµηνία.»
5. Στ o τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του
ν. 1756/1988 (Α΄35) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:
«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργανικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται
και µεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο
προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω θέσεις καταλαµβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευόµενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς.»
6. Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 (Α΄67) προστίθεται
παράγραφος 3, ως εξής:
«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφιστάµενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων
όλων των κλάδων διατηρούνται και µεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν
λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαµβάνονται από τους υπηρετούντες στα συγχωνευµένα δικαστήρια δικαστικούς υπαλλήλους.»
Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3910/2011
(Α΄11) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας κάθε
επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµµατέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισµός διενεργείται
στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός
διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπηρετεί σε
µια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου όπου διενεργείται ο διαγωνισµός.»
8. Παρατείνεται έως την 31.12.2013 η ισχύς των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού για την
πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε µε την απόφαση 5223/23.1.2009
του Υπουργού Δικαιοσύνης (τεύχος προκηρύξεων ΑΣΕΠ

23).
9. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δοκίµων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξεως (Γ΄ 1046), που λήγει την
31.12.2012 παρατείνεται έως την 31.12.2013.
10. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α΄211) προστίθενται παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:
«2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης
διαµεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρτισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός αποκτήθηκε µέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λειτουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 του νόµου
3898/2010 και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012.
3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης διαµεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή του άρθρου 6 του νόµου 3898/2010 και εκκρεµούν κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα εξετασθούν,
σύµφωνα µε το νόµο.»
11. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999
η φράση «πριν από την πάροδο ενός έτους» αντικαθίσταται µε τη φράση «πριν από την πάροδο τριών ετών».
12. Στα υφιστάµενα κλειστά τµήµατα των αγροτικών
καταστηµάτων κράτησης, µπορεί να µετάγονται κατάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για την κράτηση στις
αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος και
συντρέχουν λόγοι αποσυµφόρησης των υπολοίπων καταστηµάτων κράτησης της χώρας, λόγω υπερσυνωστισµού κρατουµένων.
13. Στο άρθρο 13 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης
στο Ε.Σ.Υ. των ανωτέρω θεραπευτικών καταστηµάτων,
οι ανάγκες κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών των καταστηµάτων κράτησης της χώρας θα καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. µε ευθύνη των αρµόδιων διοικητών Υγειονοµικών Περιφερειών (Υ.ΠΕ.) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκοµείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής των ανωτέρω
υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέµα.»
14. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2776/1999
(Α΄ 291) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κατηγοριών και τύπων καταστηµάτων κράτησης πραγµατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα, µε πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων η δε µετατροπή, µετεγκατάσταση, µετονοµασία και µεταβολή
της έδρας τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήµατος του άρθρου
19 παράγραφος 4 του παρόντος, συναρµόδιος για την
έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, εκτός
από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων είναι και ο Υπουργός Υγείας, επιφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 3 παράγραφος 2
του ν. 1729/1987 (ΦΕΚ 144 Α΄), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 2161/1993 (ΦΕΚ 119 Α΄). Σε
περίπτωση σύστασης , µέσα ή έξω από το κατάστηµα
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κράτησης, ειδικού, κατά το άρθρο 6 του ν. 2345/1995 (Α΄
213), κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου,
αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς
τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουµένων και στελεχώνεται, ως προς µόνο το φυλακτικό και διοικητικό προσωπικό, µε απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.»
15. Η περίπτωση α΄ της παρ . 1 του άρθρου 17 του
ν. 3772/2009 (Α΄ 112) αντικαθίσταται ως εξής:
«1) α. τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Σωφρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, αναπληρούµενο από τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών - Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε
περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ΄ αυτών το Συµβούλιο
συγκροτείται από το νόµιµο αναπληρωτή του στα κύρια
υπηρεσιακά του καθήκοντα».
16. Στο εδάφιο α΄ της παρ . 10 του άρθρου 1 του
ν. 4043/2012 (A΄ 25) η φράση «και σε χρονικό διάστηµα
µέχρι δέκα (10) µήνες» αντικαθίσταται µε τη φράση «και
σε χρονικό διάστηµα µέχρι την 30ή Ιουνίου 2013».
17. Το εδάφιο β΄ της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ
του ν. 4093/2012 (Α΄222) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιπλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα Απασχολούµενων (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), ποσοστό
πέντε τοις εκατό (5%) υπέρ του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και χαρτόσηµο
ποσοστού 2,4%, τα οποία ανωτέρω ποσοστά υπολογίζονται επί του ποσού του δικαστικού ενσήµου.»
Άρθρο 42
Στο άρθρο 2 του ν. 1756/1988 (Α΄35), προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Καταργούνται οι τυχόν µεταβατικές έδρες των
Πρωτοδικείων, που λειτουργούσαν στην έδρα των Ειρηνοδικείων, τα οποία συγχωνεύθηκαν µε το π.δ. 110/2012
(Α΄193).»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Άρθρο 43
1. Τα δυο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 3
του ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση
3 της υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου του ν.
4093/2012, αντικαθίστανται ως εξής:
«Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της εν λόγω
προθεσµίας χωρίς η αρµόδια υπηρεσία να έχει γνωστοποιήσει στον υποβάλλοντα τους λόγους για τους οποίους δεν δύναται να ασκήσει το επάγγελµα του ξεναγού,
τόσο η βεβαίωση συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού όσο
και το δελτίο ταυτότητας ξεναγού χορηγούνται αυτόµατα.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 14 του ν.
710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 8 της
υποπαραγράφου ΙΔ.1. του άρθρου πρώτου, αντικαθίστα-

ται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού και Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, η
οποία εκδίδεται µέχρι 31.12.2012, καθορίζεται το αναλυτικό πρόγραµµα ταχύρρυθµων προγραµµάτων διάρκειας
έως δύο (2) µηνών για την κατάρτιση Ελλήνων υπηκόων
ή υπηκόων κρατών − µελών της Ε.Ε., αποφοίτων τµηµάτων Αρχαιολογίας, Ιστορίας, Ιστορίας και Αρχαιολογίας,
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισµικών Αγαθών και Ιστορίας και Εθνολογίας πανεπιστηµίων της
ηµεδαπής και αναγνωρισµένων της αλλοδαπής, για την
άσκηση του επαγγέλµατος του ξεναγού.»
Άρθρο 44
1. Η υποπερίπτωση δ΄ της περίπτωσης 6 της υποπαραγράφου Η.2 της παραγράφου Η του άρθρου πρώτου του
ν. 4093/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«δ) Οι παραπάνω διοικητικές κυρώσεις επιβάλλονται
µε απόφαση του προϊσταµένου της οικείας Π.Υ.Τ. του
ΕΟΤ, µετά από κλήση σε παροχή εξηγήσεων σύµφωνα
µε την παρ. 13 του άρθρου 4 του ν. 2160/1993. Τα χρηµατικά πρόστιµα επιβάλλονται υπέρ του Ελληνικού Δηµοσίου µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας
Π.Υ.Τ. του ΕΟΤ, βεβαιώνονται στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. της
κατοικίας ή της έδρας του υπόχρεου και εισπράττονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα περί Εισπράξεων
Δηµοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ), όπως κάθε φορά ισχύουν.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων επιτρέπεται προσφυγή
ενώπιον της επιτροπής της περίπτωσης δ΄ της παρ. 6
του άρθρου 4 του ν. 3270/2004, όπως ισχύει.»
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 14 του
ν. 710/1977, όπως τροποποιήθηκε µε την περίπτωση 8
της υποπαραγράφου ΙΔ.1. της παρ. ΙΔ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, η φράση «για την υλοποίηση των
προγραµµάτων της παραγράφου 1» αντικαθίσταται µε τη
φράση «για την υλοποίηση των προγραµµάτων της παραγράφου 2».
3. Στο άρθρο 14 του ν. 710/1977 προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η υλοποίηση των ταχύρυθµων προγραµµάτων του
παρόντος άρθρου µπορεί να ανατίθεται απευθείας σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα της ηµεδαπής µε τη σύναψη σχετικής σύµβασης, στην οποία θα περιγράφεται
το ανατιθέµενο έργο, το ύψος της αµοιβής του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, ο τόπος, ο χρόνος υλοποίησης, ο αριθµός των καταρτιζόµενων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την καταβολή της αµοιβής για την υλοποίηση του ταχύρρυθµου προγράµµατος από το εκπαιδευτικό ίδρυµα θα εκδίδεται από το Υπουργείο Τουρισµού χρηµατικό ένταλµα πληρωµής επ΄ ονόµατι του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας της Επιτροπής
Ερευνών του εκπαιδευτικού ιδρύµατος, µετά την έκδοση
των αναγκαίων παραστατικών στοιχείων. Η υλοποίηση
της σύµβασης και η πιστή τήρηση του αναλυτικού προγράµµατος κατάρτισης θα πιστοποιείται από τριµελή επιτροπή αποτελούµενη από τον αρµόδιο Γενικό Διευθυντή,
τον Διευθυντή και τον προϊστάµενο τµήµατος των αντίστοιχων οργανικών µονάδων του Υπουργείου Τουρισµού, που έχουν την αρµοδιότητα για τα ταχύρυθµα
προγράµµατα.»
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 45
Εισφορά σε εταιρίες του άρθρου 25 του ν. 27/1975
(Α΄ 77)
1. Στα γραφεία ή υποκαταστήµατα αλλοδαπών επιχειρήσεων οποιουδήποτε τύπου ή µορφής, ασχολούµενα αποκλειστικά µε την εκµετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση,
διακανονισµό αβαριών, µεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων µε ελληνική ή ξένη σηµαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρούµενων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εµπορικών πλοίων που
εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και µε την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιριών, ως και επιχειρήσεων
που έχουν σαν αντικείµενο εργασιών τις ίδιες µε τις παραπάνω αναφερόµενες δραστηριότητες επιβάλλεται ετήσια εισφορά για τέσσερα (4) έτη επί του συνολικού ετήσιου ποσού εισαγόµενου συναλλάγµατος σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 27/1975 (Α΄ 77), η οποία υπολογίζεται µε την παρακάτω κλίµακα:
Κλιµάκια υπολογισµού της εισφοράς
Κλιµάκιο
ετήσιου
συνολικού
εισαγόµενου
συναλλάγµατος
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)
200.000
200.000
Υπερβάλλον

Συντε- Φόρος Σύνολο
λεστής κλιµα- εισαγό%
κίου
µενου
συναλλάγµατος
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)
10
8
6

20.000
16.000

200.000
400.000

Σύνολο
φόρου
(σε δολλάρια
ΗΠΑ)

20.000
36.000

Η παραπάνω εισφορά αφορά τα ετήσια ποσά εισαγόµενου συναλλάγµατος της τετραετίας 2012 - 2015.
Στην περίπτωση που το συνολικό ετήσιο εισαγόµενο
συνάλλαγµα µιας επιχείρησης είναι µικρότερο από το
προβλεπόµενο ελάχιστο όριο των 50.000 δολλαρίων
Η.Π.Α., η εισφορά θα πρέπει να υπολογιστεί για 50.000
δολλάρια Η.Π.Α..
2. Οι παραπάνω υπόχρεοι µέχρι το τέλος Φεβρουαρίου
εκάστου έτους υποβάλλουν ειδική δήλωση υπολογισµού
της εισφοράς επί του εισαγόµενου συναλλάγµατος του
προηγούµενου έτους µε την οποία συνυποβάλλονται επικυρωµένα αντίγραφα των βεβαιώσεων εισαγωγής συναλλάγµατος, καθώς και η σχετική υπεύθυνη δήλωση
των νοµίµων εκπροσώπων της εταιρίας στον προϊστάµενο της αρµόδιας δηµόσιας οικονοµικής υπηρεσίας
(Δ.Ο.Υ.) για τη φορολογία αυτής.
Η εισφορά του παρόντος άρθρου βεβαιώνεται από τον
προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. µε βάση τη δήλωση. Για τον υπολογισµό της εισφοράς εκδίδεται εκκαθαριστικό σηµείωµα, αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στον υπό χρεο.
Για την καταβολή του φόρου ευθύνονται αλληλέγγυα
και αδιαίρετα, βάσει του τίτλου που έχει αποκτηθεί έστω
για έναν από τους υπόχρεους, ο οποίος ισχύει και ως
προς τους άλλους υπόχρεους για τη λήψη των αναγκαί-

ων µέτρων για την είσπραξη του φόρου:
Οι διευθυντές, διαχειριστές και γενικά οι εκπρόσωποι
των κάθε είδους επιχειρήσεων ή εταιρειών, οι οποίες εκµεταλλεύονται πλοία, ο καθένας χωριστά για ολόκληρο
το ποσό του φόρου.
3. Ο φόρος υπολογίζεται σε δολλάρια Η.Π.Α. και καταβάλλεται σε τρεις (3) ισόποσες δόσεις στους µήνες Ιούνιο, Σεπτέµβριο και Δεκέµβριο του έτους υποβολής της
δήλωσης σε ευρώ µε βάση την επίσηµη ισοτιµία µεταξύ
των νοµισµάτων αυτών κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε περίπτωση παράλειψης επίδοσης από τον υπόχρεο της δήλωσης που προβλέπεται από το νόµο ή υποβολής από αυτόν εκπρόθεσµης ή ανακριβούς δήλωσης επιβάλλεται πρόσθετος φόρος και πρόστιµο σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2523/1997 όπως ισχύουν.
4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται η ειδικότερη διαδικασία για την υποβολή της εισφοράς, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά που υποβάλλονται
και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
Άρθρο 46
Επιβολή φόρου πολυτελούς διαβίωσης
1.α. Επιβάλλεται φόρος πολυτελούς διαβίωσης στα
ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης που προκύπτουν από την κυριότητα ή κατοχή επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης µεγάλου κυβισµού, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, αεροσκαφών, ελικοπτέρων και
ανεµοπτέρων, καθώς και δεξαµενών κολύµβησης, όπως
αυτά προκύπτουν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και τα λοιπά επιπλέον στοιχεία που έχει στη διάθεσή της η ΓΓΠΣ.
β. Ο φόρος αυτής της παραγράφου που επιβάλλεται
στα ποσά της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης της προηγούµενης υποπαραγράφου, υπολογίζεται αναλυτικά ως
εξής:
i) Για επιβατικά αυτοκίνητα από χίλια εννιακόσια είκοσι
εννέα (1.929) κυβικά εκατοστά έως δυόµιση χιλιάδες
(2.500) κυβικά, ο φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή
πέντε τοις εκατό (5%).
ii) Για επιβατικά αυτοκίνητα από δυόµιση χιλιάδες
(2.500) κυβικά εκατοστά και άνω, ο φόρος ισούται µε το
γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης
επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
Από την επιβολή του φόρου πολυτελούς διαβίωσης εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης µε
παλαιότητα άνω των δέκα (10) ετών από το έτος πρώτης
κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα, καθώς και τα επιβατικά
αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης αναπήρων, τα οποία απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας.
iii) Για σκάφη αναψυχής ιδιωτικής χρήσης, ο φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης του σκάφους επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%). Δεν λαµβάνεται υπόψη η δαπάνη για την αµοιβή του πληρώµατος. Από την επιβολή του φόρου εξαιρούνται τα µηχανοκίνητα σκάφη ανοικτού τύπου, ταχύπλοα ή µη, ολικού µήκους µέχρι έξι (6) µέτρα.
iv) Για αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεµόπτερα, ο φόρος
ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%).
v) Για δεξαµενές κολύµβησης, εσωτερικές και εξωτερικές, ο φόρος ισούται µε το γινόµενο του ποσού της ετήσιας αντικειµενικής δαπάνης επί συντελεστή δέκα
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τοις εκατό (10%).
γ. Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης, βεβαιώνεται µε βάση τις δηλώσεις που υποβάλλονται και εµφανίζεται στο
εκκαθαριστικό σηµείωµα υπολογισµού του φόρου εισοδήµατος κάθε οικονοµικού έτους. Βεβαιώνεται επίσης µε
φύλλα ελέγχου, εφόσον αυτά έχουν οριστικοποιηθεί µε
διοικητική επίλυση της διαφοράς ή λόγω µη άσκησης ή
εκπρόθεσµης άσκησης προσφυγής και µε οριστικές αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων ή πρακτικών δικαστικού
συµβιβασµού. Για την καταβολή του ποσού του φόρου
της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται οι διατάξεις
περί καταβολής του φόρου εισοδήµατος για τα φυσικά
πρόσωπα.
δ. Η προθεσµία άσκησης της προσφυγής ή υποβολής
αίτησης για διοικητική επίλυση της διαφοράς, καθώς και
η άσκηση της προσφυγής ενώπιον του αρµόδιου διοικητικού πρωτοδικείου, δεν αναστέλλουν τη βεβαίωση και
την είσπραξη της οφειλής που προκύπτει από την εφαρµογή των διατάξεων των περιπτώσεων α΄, β΄ και γ΄ του
παρόντος.
ε. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί
να καθορίζονται τυχόν απαιτούµενες πρόσθετες λεπτοµέρειες και θέµατα της διαδικασίας εφαρµογής των διατάξεων του φόρου πολυτελούς διαβίωσης.
στ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου έχουν εφαρµογή για τα εισοδήµατα που δηλώνονται µε τις φορολογικές δηλώσεις οικονοµικού έτους 2014 και µετά.
Άρθρο 47
(άρθρο 1 της Οδηγίας 2010/45/ΕΕ)
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 7
του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το ν. 2859/2000 (Α΄ 248), αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) παροχή υπηρεσιών στον υποκείµενο στο φόρο,
που έχουν ως αντικείµενο πραγµατογνωµοσύνες ή εργασίες οι οποίες αφορούν αυτό το αγαθό και πραγµατοποιούνται υλικώς στο κράτος - µέλος άφιξης της αποστολής ή της µεταφοράς του αγαθού, εφόσον µετά την
εκτέλεση των εργασιών τα αγαθά επαναποστέλλονται
στον ίδιο υποκείµενο στο φόρο στο εσωτερικό της χώρας,»
2. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 16
του Κώδικα Φ.Π.Α. αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) κατά το χρόνο είσπραξης της προκαταβολής που
πραγµατοποιείται πριν την ολοκλήρωση της παροχής
των υπηρεσιών οι οποίες φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, σύµφωνα µε την περίπτωση α΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 14.»
3. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 ισχύουν από
1.1. 2013.
Άρθρο 48
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2523/1997
1. Ο τίτλος του άρθρου 4 του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: «Πρόστιµα - Κυρώσεις»
2. Στο άρθρο 4 του ν. 2523/1997 προστίθενται νέες παράγραφοι 3 και 4 ως εξής:
«3. Επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις ως εξής:
Α. Επιβάλλεται συµπληρωµατικός φόρος, επί του συνόλου των κερδών µετά τη φορολογική αναµόρφωση
της χρήσης, στον υπόχρεο ο οποίος:

α) δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς στοιχεία πώλησης ή δεν καταχωρεί ή καταχωρεί ανακριβώς εµπορεύσιµα είδη ή πρώτες και βοηθητικές ύλες στο βιβλίο απογραφών ως προς την ποσότητα,
β) δεν εµφανίζει τις πληροφορίες που ορίζονται από
την παράγραφο 23 του άρθρου 4 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Κ.Φ.Α.Σ.) (ν. 4093/2012,
Α΄ 222),
γ) δεν εκδίδει ή εκδίδει ανακριβώς στοιχείο ή συνοδευτικό φορολογικό στοιχείο,
δ) παραβιάζει ή παραποιεί Φορολογική Ταµειακή Μηχανή και Συστήµατα που ορίζονται στο ν. 1809/1988.
Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος υπολογίζεται στα
καθαρά κέρδη, όπως διαµορφώνονται µετά από την αναπροσαρµογή των ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών, µε
τον τρόπο που ορίζεται µε τις πιο κάτω διατάξεις.
Αν η παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας αφορά
στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται ότι
αυτά προσδιορίζονται µε την εφαρµογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης δέκα τοις εκατό (10%), στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.
Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ10,00%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΤΕ- ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΣ- ΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΥ- ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΤΑΣ
10%
10%
10%
10%
10%
10%

0,4
0,8
1.4
2
4
6

4%
8%
14%
20%
40%
60%

Αν η παράβαση φορολογικής νοµοθεσίας αφορά στις
δαπάνες, ο Σ.Β. ορίζεται αυτά προσδιορίζονται µε την εφαρµογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης 10%, στο σύνολο των δαπανών
της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.
Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των δαπανών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ10,00%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΤΕ- ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΣ- ΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΥ- ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΤΑΣ
10%
10%
10%
10%
10%
10%

0,4
0,8
1.4
2
4
6

4%
8%
14%
20%
40%
60%

Β. Επιβάλλεται ειδικός συµπληρωµατικός φόρος, επί
του συνόλου των κερδών µετά τη φορολογική αναµόρφωση της χρήσης, σε υπόχρεο ο οποίος:
α) εκδίδει πλαστά ή εικονικά φορολογικά στοιχεία,
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β) λαµβάνει εικονικά φορολογικά στοιχεία,
γ) νοθεύει φορολογικά στοιχεία ή δικαιολογητικά των
εγγραφών,
δ) καταχωρεί στα βιβλία αγορές ή έξοδα που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί και δεν έχει εκδοθεί φορολογικό
στοιχείο,
ε) διενεργεί πολλαπλές εγγραφές µε το ίδιο παραστατικό ή µε αξία διαφορετική αυτής που αφορά το παραστατικό, αντιλογίζει έσοδα ή διενεργεί εγγραφές ανύπαρκτων επιστροφών ή εκπτώσεων ή πραγµατοποιεί αθροιστικά λάθη, εφόσον από τις πράξεις αυτές επηρεάζεται αρνητικά το οικονοµικό αποτέλεσµα.
Ο συµπληρωµατικός αυτός φόρος υπολογίζεται στα
καθαρά κέρδη, όπως διαµορφώνονται µετά από την αναπροσαρµογή των ακαθαρίστων εσόδων και δαπανών, µε
τον τρόπο που ορίζεται µε τις παρακάτω διατάξεις:
α. Αν η παράβαση φορολογικής νοµοθεσίας αφορά
στα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων, ορίζεται ότι
αυτά προσδιορίζονται µε την εφαρµογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης δέκα πέντε τοις εκατό (15%), στο σύνολο των ακαθάριστων εσόδων της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.
Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των ακαθαρίστων εσόδων, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:
ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΑ
ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ10,00%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΤΕ- ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΣ- ΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΥ- ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΤΑΣ
15%
15%
15%
15%
15%
15%

0,4
0,8
1.4
2
4
6

6%
12%
21%
30%
60%
75%

β. Αν η παράβαση της φορολογικής νοµοθεσίας αφορά
στις δαπάνες, ο Σ.Β. ορίζεται αυτά προσδιορίζονται µε
την εφαρµογή Συντελεστή Βαρύτητας (Σ.Β.) επί σταθερού ποσοστού προσαύξησης δέκα πέντε τοις εκατό
(15%), στο σύνολο των δαπανών της ίδιας διαχειριστικής περιόδου.
Ο συντελεστής βαρύτητας (Σ.Β.) υπολογίζεται µε βάση το ποσοστό της αξίας της παράβασης επί των δαπανών, σύµφωνα µε τον ακόλουθο πίνακα:

ραβάσεων µη έκδοσης φορολογικών στοιχείων ή έκδοσης πλαστών ή εικονικών φορολογικών στοιχείων ή λήψης εικονικών ως προς τη συναλλαγή στοιχείων ή νόθευσης αυτών ή µη καταχώρισης στα πρόσθετα βιβλία
στοιχείων που προσδιορίζουν το ύψος της συναλλαγής
ή ελλιπούς περιγραφής των ειδών ή υπηρεσιών στα βιβλία ή στοιχεία, από τον ίδιο έλεγχο, καθώς και από διαφορετικούς ελέγχους µέσα στην ίδια χρήση, ο εφαρµοζόµενος Συντελεστής Βαρύτητας προσαυξάνεται κατά
50%.
Το αρνητικό στοιχείο (ζηµία) του οικονοµικού έτους
που βαρύνεται µε τις παραπάνω παραβάσεις της φορολογικής νοµοθεσίας βάσει των οποίων προκύπτει διαφορά ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων, συµψηφίζεται µε τη
διαφορά ακαθαρίστων εσόδων και εξόδων που προκύπτουν κατ΄ εφαρµογή
των ανωτέρων διατάξεων, τυχόν δε υπόλοιπο αρνητικού στοιχείου (ζηµία) του έτους αυτού µηδενίζεται. Αρνητικό στοιχείο (ζηµία) προηγούµενων οικονοµικών ετών για τα οποία δεν υφίστανται περιπτώσεις των παραπάνω παραβάσεων, µεταφέρεται για συµψηφισµό στα επόµενα υπολειπόµενα της πενταετίας οικονοµικά έτη.
4. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται για τις διαχειριστικές περιόδους που λήγουν
µετά την 1.1.2013.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 49
Πολεοδοµικό γραφείο Ε.Ο.Τ.
Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180),
όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 46 του
ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2
του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), προστίθεται
περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Για την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσεων απαιτείται προηγούµενη χορήγηση έγκρισης δόµησης από την Υπηρεσία Δόµησης του οικείου δήµου, η οποία χορηγείται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου µέσω
του Πολεοδοµικού Γραφείου του Ε.Ο.Τ. συνοδευόµενη
από τα κατά νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία Δόµησης του οικείου δήµου υποχρεούται να χορηγήσει την έγκριση δόµησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριών (3) εργάσιµων ηµερών.»
Άρθρο 50

ΚΛΙΜΑΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΞΙΑΣ
ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
ΕΩΣ ΚΑΙ 1,00%
ΑΠΟ 1,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 4,00%
ΑΠΟ 4,01% ΕΩΣ ΚΑΙ10,00%
ΑΠΟ 10,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 20,00%
ΑΠΟ 20,01% ΕΩΣ ΚΑΙ 50,00%
ΑΠΟ 50,01% ΚΑΙ ΑΝΩ

ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΝΤΕ- ΤΕΛΙΚΗ
ΠΡΟΣ- ΛΕΣΤΗΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΒΑΡΥ- ΑΥΞΗΣΗ
ΤΗΤΑΣ
15%
15%
15%
15%
15%
15%

0,4
0,8
1.4
2
4
6

6%
12%
21%
30%
60%
75%

Γ. α) Εάν η αξία των παραβάσεων των παραπάνω περιπτώσεων είναι µικρότερη συνολικά των 3.000,00 ευρώ,
τότε ο Σ.Β. της πρώτης κλίµακας µειώνεται στο ήµισυ.
β) Αν διαπιστωθούν δέκα (10) και άνω περιπτώσεις πα-

1. Οι διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου 77 του
π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής:
«Επιφορτίζεται µε την οικονοµική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, της ΚΕ.Ν.Ε., της
ΚΕ.Κ. (Ε.Κ.Α.Δ.), της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου και της Κυβερνητικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισµού, που συστάθηκε
µε το ν. 3323/2005 (Α΄61).»
2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 83 του π.δ.
63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του
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Υπουργού Οικονοµικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Γενικό Γραµµατέα της Κυβέρνησης ή τον Γενικό Γραµµατέα Πρωθυπουργού ως
κύριους διατάκτες κατά περίπτωση δαπάνης.»
3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολιτικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραµµατεία
Πρωθυπουργού» (Α΄ 5) προστίθεται παράγραφος 3 και η
παράγραφος 3 αυτού αναριθµείται σε 4 ως εξής:
«α. Επιφορτίζεται µε την οικονοµική και διοικητική υποστήριξη της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, του
πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης,
του πολιτικού γραφείου του Υπουργού Επικρατείας και
του πολιτικού γραφείου του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
β. Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισµό των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.
γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού
και την κίνηση των πιστώσεων.
δ. Μεριµνά για την εντολή και εκκαθάριση των αποδοχών, επιδοµάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης και
κάθε είδους αποζηµιώσεων και λοιπών απολαβών του
προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.
ε. Τηρεί το µητρώο µισθοδοσίας και χειρίζεται τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄.
στ. Μεριµνά για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων
προπληρωµής, εντολών πληρωµής προς τους υπολό γους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των ενταλµάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προµηθειών ή εκτέλεσης
εργασιών.
ζ. Μεριµνά για την προµήθεια πάγιων και αναλώσιµων
υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται
στην περίπτωση α΄ και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός είδους πραγµάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρεσίες και την εκποίηση αυτών.
η. Μεριµνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών και εκτέλεσης εργασιών.
θ. Μεριµνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης
των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ και
για τον εξοπλισµό, τη συντήρηση και την καθαριότητα
των κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών αυτών.»
4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου
αρχίζει δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας.
Η εφαρµογή των διατάξεων που άπτονται των θεµάτων
εκτέλεσης του προϋπολογισµού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του
παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.1.2013.

Άρθρο 52
Οι διατάξεις των παραγράφων 8, 9 και 10 του άρθρου 3
του ν. 4046/2012 (Α΄ 28), όπως ισχύουν µετά την τροποποίησή του µε τη διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 21 του
ν. 4056/2012 (Α΄ 55), ισχύουν σε κάθε περίπτωση στην
οποία περιλαµβάνεται η ανταλλαγή των τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου σύµφωνα µε την από 3.12.2012 Πρόσκληση της Ελληνικής Δηµοκρατίας.
Άρθρο 53
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως η από 12 Δεκεµβρίου
2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Έγκριση των
Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης », της Σύµβασης
Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της
Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση
Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις», που δηµοσιεύτηκε
στο υπ΄ αριθ. 240 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:
ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων Τροποποίησης
της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας,
του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης»,
της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ
του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε
τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ» και της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και
της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων», παροχή εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή
των Συµβάσεων και άλλες επείγουσες διατάξεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Άρθρο 51
Η κατ΄ έτος επιχορήγηση του Ταµείου Αρωγής Υπαλλήλων της Βουλής εκ µέρους του Προέδρου της Βουλής
από τον Προϋπολογισµό της Βουλής είναι ίσου ύψους µε
τις κρατήσεις που διενεργούνται σε βάρος των µετόχων
του Ταµείου επί των τακτικών αποδοχών τους.
Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στο περιεχόµενο
του παρόντος άρθρου καταργείται.

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος,
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να εγκριθούν άµεσα τα ακόλουθα
Σχέδια των Συµβάσεων Τροποποίησης Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, οι οποίες έχουν συναφθεί,
πλην άλλων, µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) και της Ελληνικής
Δηµοκρατίας:
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α) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Κύριας
Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης, µεταξύ του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας
(Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, του Ελληνικού
Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.) και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µε τίτλο «Κύρια Σύµβαση Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης» («Master Financial
Assistance Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε
σύµφωνα µε τις διατάξεις της από 14.3.2012 Π.Ν.Π. (Α΄
55), που κυρώθηκε µε το ν. 4060/2012 (Α΄ 65),
β) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης , µεταξύ του
Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων
ΣΙΤ» («PSI LM Facility Agreement»), η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4046/2012 (Α΄ 28),
γ) το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» («Bond Interest Facility»), η οποία καταρτίσθηκε σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4046/2012.
Με την έγκριση των προαναφερόµενων Σχεδίων των
Συµβάσεων Τροποποίησης θα καταστεί δυνατή η υπογραφή των συµβάσεων και η ολοκλήρωση των σχετικών
διαδικασιών, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στην από 27
Νοεµβρίου 2012 Δήλωση του Συµβουλίου των Υπουργών
Οικονοµικών της Ευρωζώνης (Eurogroup) για την Ελλάδα, πριν τη νέα Σύνοδό του στις 13 Δεκεµβρίου 2012, κατά την οποία πρόκειται να ληφθούν τελικές αποφάσεις,
αφού εξεταστούν και τα αποτελέσµατα της από 3 Δεκεµβρίου 2012 πρόσκλησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας
για ανταλλαγή ελληνικών οµολόγων, για την εκταµίευση, από το Ε.Τ.Χ.Σ. και υπέρ της Ελλάδας, ποσού που ανέρχεται σε σαράντα τρία δισεκατοµµύρια και επτακόσια
εκατοµµύρια (43.700.000.000) ευρώ περίπου και που αναµένεται να εκταµιευθούν εντός του Δεκεµβρίου.
Την για τους ανωτέρω λόγους έκτακτη περίπτωση ε ξαιρετικά απρόβλεπτης και επείγουσας ανάγκης να παρασχεθούν εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή των Συµβάσεων, καθώς και να υπάρξει άµεση ρύθµιση και διευκρίνιση ζητηµάτων σχετικά µε τη διαδικασία της ανωτέρω πρόσκλησης ανταλλαγής οµολόγων.
3. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης έγκρισης των αποφάσεων του Υπουργού Οικονοµικών µε τις οποίες ανατίθεται η παροχή
χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών στις Τράπεζες Deutsche
Bank AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International plc και νοµικών υπηρεσιών στο δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP (CGSH)»,
λόγω του ασφυκτικά περιορισµένου χρόνου για την
πραγµατοποίηση επαναγοράς χρέους πολύ µεγάλου ύψους ακόµη και για τα διεθνή δεδοµένα, έως και τριάντα
πέντε δισεκατοµµύρια (35.000.000.000) ευρώ, καθώς και
των δαπανών που αναφέρονται στις αποφάσεις αυτές.
4. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης να εξειδικευτεί η εφαρµογή των
οριζόµενων στις υποπαραγράφους Ζ2 και Ζ3 της παραγράφου Ζ του νόµου 4093/2012 (Α΄ 222) και να ενισχυθεί η λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωµής στο πλαίσιο άσκησης µισθολογικής πολιτικής.
5. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:

Άρθρο 1
Έγκριση των Σχεδίων των Συµβάσεων
Τροποποίησης των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής
Διευκόλυνσης και παροχή εξουσιοδοτήσεων
για την υπογραφή τους
1. Εγκρίνεται το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης
της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης
(«Master Financial Assistance Facility Agreement») µεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δηµοκρατίας, ως δικαιούχου κράτους µέλους, του Ελληνικού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας (Τ.Χ.Σ.), ως εγγυητή, και
της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ), µαζί µε τα παραρτήµατά της, όπως το Σχέδιο αυτό µαζί µε τα τέσσερα (4) παραρτήµατα στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη γλώσσα
των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, προσαρτώνται ως Παράρτηµα στην παρούσα Πράξη. (Παράρτηµα Ι).
2. Εγκρίνονται τα Σχέδια των ακόλουθων Συµβάσεων
τροποποίησης των Συµβάσεων Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ., της Ελληνικής Δηµοκρατίας
και της ΤτΕ, όπως τα Σχέδια αυτά µε τα συνηµµένα παραρτήµατά τους στην αγγλική γλώσσα, ως επίσηµη
γλώσσα των κειµένων αυτών, και σε µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα προσαρτώνται ως Παραρτήµατα
στην παρούσα Πράξη:
α) Το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Σύµβαση Διευκόλυνσης Διαχείρισης Υποχρεώσεων ΣΙΤ»
(«PSI LM Facility Agreement»), µαζί µε τα δύο (2) παραρτήµατά της, (Παράρτηµα ΙΙ).
β) Το Σχέδιο της Σύµβασης Τροποποίησης της Σύµβασης Χρηµατοδοτικής Διευκόλυνσης µεταξύ του Ε.Τ.Χ.Σ.,
της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της ΤτΕ, µε τίτλο «Διευκόλυνση αποπληρωµής Τόκων Οµολόγων» («Bond Interest Facility»), µαζί µε τα δύο (2) παραρτήµατά της (Παράρτηµα ΙΙΙ).
3. α) Παρέχεται στον Υπουργό Οικονοµικών η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Ελληνική Δηµοκρατία και
να υπογράψει τις Συµβάσεις Τροποποίησης που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και τα παραρτήµατά τους, όπου προβλέπεται.
β) Παρέχεται στον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει την Τράπεζα της
Ελλάδος και να υπογράψει τις Συµβάσεις Τροποποίησης
που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, καθώς και
τα παραρτήµατά τους, όπου προβλέπεται.
γ) Παρέχεται στον Πρόεδρο του Τ.Χ.Σ. η εξουσιοδότηση να εκπροσωπήσει το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας και να υπογράψει την Σύµβαση Τροποποίησης
που αναφέρεται στην παράγραφο 1, καθώς και τα παραρτήµατά της, όπου προβλέπεται.
Στις ως άνω παρεχόµενες εξουσιοδοτήσεις περιλαµβάνεται και η υπογραφή των Συµβάσεων Τροποποίησης
των παραγράφων 1 και 2, µε τις τυχόν αναγκαίες τροποποιήσεις για την αποκατάσταση λαθών ή τη διευκρίνιση
ασαφειών των Σχεδίων που εγκρίνονται µε τις παραγράφους 1 και 2.
4. Η ισχύς των Συµβάσεων Τροποποίησης των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από την ηµεροµηνία υπογραφής
τους από όλα τα συµβαλλόµενα µέρη, σύµφωνα µε τους
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όρους και τις προϋποθέσεις που ειδικότερα καθορίζονται
σε αυτές . Με µέριµνα του Υπουργού Οικονοµ ικών, οι
Συµβάσεις των παραγράφων 1 και 2, µετά την υπογραφή
τους από όλα τα προβλεπόµενα µέρη, διαβιβάζονται στη
Βουλή για ενηµέρωση.
Άρθρο 2
Έγκριση ανάθεσης παροχής χρηµατοοικονοµικών και
διεθνών νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών
Εγκρίνεται η από 3.12.2012 ανάθεση παροχής χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, στις Τράπεζες Deutsche Bank
AG, London Branch και Morgan Stanley & Co International
plc, οι οποίες ανήκουν στην οµάδα των Βασικών Διαπραγµατευτών Αγοράς τίτλων του Ελληνικού Δηµοσίου
για το 2012, όπως αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθµ.
2/87287/0023/30−11−2012 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών (ΦΕΚ 3189/Β/2012) και συγκεκριµένα η ανάθεση α) στην πρώτη καθηκόντων «Lead
Structuring Agent» και (β) από κοινού σε αµφότερες καθηκόντων «Dealer Manager», για την υποστήριξη της Ελληνικής Δηµοκρατίας σχετικά µε το σχεδιασµό, τη διαχείριση, την προώθηση και ολοκλήρωση της διαδικασίας
επαναγοράς οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου από
τον ιδιωτικό τοµέα στο πλαίσιο της από 27 Νοεµβρίου
2012 δήλωσης του Eurogroup, και µε δαπάνη όπως αυτή
έχει εγκριθεί µε την ίδια απόφαση.
Οµοίως εγκρίνεται η ανάθεση από 3−12−2012, διεθνών νοµικών υποστηρικτικών υπηρεσιών από το δικηγορικό γραφείο «Cleary Gottlieb Steen and Hamilton LLP
(CGSH)», προς τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.) και προς το Ελληνικό Δηµόσιο, όπως οι υπηρεσίες αυτές εξειδικεύονται στην υπ΄ αριθµ.
2/87288/0023/30−11−2012 απόφαση του Αναπληρωτή
Υπουργού Οικονοµικών (Β΄3189) και µε δαπάνη όπως
αυτή έχει εγκριθεί µε την ίδια απόφαση.
Άρθρο 3
Θέµατα Ενιαίας Αρχής Πληρωµής
1. Στο άρθρο 2 του νόµου 3845/2010 (Α΄ 65), µετά την
παράγραφο 1β προστίθενται νέες παράγραφοι ως εξής:
«1.γ. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (εφεξής ΥΔΜΗΔ) αποστέλλει οριστικοποιηµένη κατάσταση στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής (εφεξής ΕΑΠ) σε έντυπη µορφή συνοδευόµενη από ηλεκτρονικό αρχείο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που τηρεί, όσων υπαλλήλων τελούν σε διαθεσιµότητα ή αργία
κατ΄ εφαρµογή των διατάξεων του ν. 4093/2012 (Α΄222)
«Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής 2013−2016. Επείγοντα µέτρα εφαρµογής
του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016». Η εν λόγω κατάσταση πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: ΑΦΜ, επώνυµο, όνοµα, οργανικό φορέα, σχέση εργασίας και εάν ο υπάλληλος τελεί σε καθεστώς διαθεσιµότητας ή αργίας. Στην αναλυτική κατάσταση θα πρέπει
να υπάρχει διαφοροποίηση στο καθεστώς αργίας σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου
105 του ν. 4057/2012.
Η ΕΑΠ υποχρεούται για τους µισθοδοτούµενους υπαλλήλους που περιλαµβάνονται στο ως άνω οριστικοποιηµένο αρχείο, να ελέγχει τις αποδοχές που αποστέλλει η
εκκαθαρίζουσα αρχή και να τις συγκρίνει µε τις αντίστοι-

χες µισθοδοτικές καταστάσεις του Οκτωβρίου του 2012.
Η ΕΑΠ υποχρεούται επίσης, στην περίπτωση που διαπιστωθεί από τον ως άνω έλεγχο ότι δεν έχουν ληφθεί
υπόψη οι διατάξεις του ν. 4093/2012, να προβεί σε έκτακτη προσωρινή παρακράτηση αποδοχών και να τη συµπεριλάβει σε νέα αναλυτική κατάσταση. Η αναλυτική
κατάσταση, µετά την πραγµατοποίηση της πληρωµής, θα
αποστέλλεται στην εκκαθαρίζουσα αρχή, στη Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων και στην 50η Διεύθυνση του Γ.Λ.Κ., µε κοινοποίηση στο ΥΔΜΗΔ. Η ΕΑΠ
διενεργεί την ως άνω έκτακτη προσωρινή παρακράτηση
αποδοχών για όσο χρόνο διαπιστώνει τη µη εφαρµογή
των σχετικών διατάξεων. Παραµένει σε ισχύ η υποχρέωση της εκκαθαρίζουσας αρχής να προβεί στην εκκαθάριση της µισθοδοσίας, λαµβάνοντας υπόψη τα στοιχεία
που της έχει αποστείλει η ΕΑΠ, καθώς και τις ισχύουσες
διατάξεις.
1.δ. Όλες ανεξαιρέτως οι πληρωµές των πάσης φύσεως αποδοχών και των πρόσθετων αµοιβών του προσωπικού της παραγράφου 1.β. του παρόντος άρθρου από
01.01.2013 διενεργούνται αποκλειστικά από την Ενιαία
Αρχή Πληρωµής µέσω τραπεζικού λογαριασµού. Τυχόν
πληρωµές που διενεργούνται µε άλλο τρόπο, θα θεωρούνται αυτοδίκαια µη νόµιµες και θα επέρχονται οι εξής
κυρώσεις:
i) ως προς τα φυσικά πρόσωπα: Οι υπάλληλοι και οι δηµόσιοι λειτουργοί που εµπλέκονται στις πληρωµές εκτός
ΕΑΠ θα αντιµετωπίζουν τις κυρώσεις που προβλέπονται
στις διατάξεις των άρθρων 256 ΠΚ (Απιστία σχετική µε
την Υπηρεσία), 259 ΠΚ (Παράβαση καθήκοντος) και 261
ΠΚ (Παρότρυνση υφισταµένων και ανοχή)
ii) ως προς τα νοµικά πρόσωπα και για όσο διάστηµα
παρατηρείται παρέκκλιση από τη διαδικασία πληρωµής
µέσω ΕΑΠ επιβάλλεται αναστολή καταβολής της µισθοδοσίας του προσωπικού του φορέα ή / και παρακράτηση
του σχετικού ποσοστού όπως αυτό εξειδικεύεται από
την ισχύουσα νοµοθεσία µε απόδοσή του ως δηµόσιο έσοδο. Επιπροσθέτως, στην περίπτωση των ΟΤΑ, επέρχεται παρακράτηση µέρους ή συνόλου από το ποσό των δικαιούµενων πόρων (ΚΑΠ−επιχορηγήσεις) καθώς και αναστολή εγκρίσεων πρόσληψης προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου και Ιδιωτικού Δικαίου Ορισµένου
Χρόνου.
1.ε. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 1.γ και 1.δ».
2. Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 1.β. του
άρθρου 2 του νόµου 3845/2010 (Α΄ 65) από 1.1.2013 καταργούνται.
Άρθρο 4
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπουργείου Εσωτερικών− Προµήθειες Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού
1. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών,
για προµήθειες α. τροφίµων, β. λοιπών αναλώσιµων ειδών παντοπωλείου καθώς και παρόχων των σχετικών υπηρεσιών, γ. πετρελαιοειδών και δ. φαρµάκων και αναλώσιµου υγειονοµικού υλικού για τις ανάγκες των Δήµων, των Ιδρυµάτων και όλων των νοµικών τους προσώπων, πραγµατοποιείται εφεξής από τους οικείους Δήµους. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που αντιτίθεται στο
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παρόν, καταργείται.
2. Οι ανωτέρω προµήθειες πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προµηθειών των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.
3. Η διαδικασία ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών,
για προµήθειες των ειδών της παραγράφου 1 του παρόντος για τις ανάγκες των περιφερειών, των ιδρυµάτων
και των νοµικών τους προσώπων πραγµατοποιείται εφεξής από τις οικείες περιφέρειες. Κάθε γενική ή ειδική
διάταξη που αντιτίθεται στο παρόν, καταργείται.
4. Σύνδεσµοι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και νοµικά πρόσωπα αυτών µπορούν να προµηθεύονται, για τις δικές
τους ανάγκες, τα είδη της παραγράφου 1 του παρόντος
µέσω της διαδικασίας ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών οιουδήποτε εκ των δήµων ή περιφερειών που τους
έχουν συστήσει ή συµµετέχουν σε αυτούς, έπειτα από
αίτησή τους και απόφαση των οικείων δηµοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων.
5. Διαγωνισµοί ανάδειξης προµηθευτών−χορηγητών
των παραγράφων 1 και 3 του παρόντος, για τους οποίους έχει δηµοσιευθεί διακήρυξη ή έχει υπογραφεί σύµβαση κατόπιν διαγωνισµού ή άλλου νόµιµου τρόπου, ή έχει χορηγηθεί σχετική εξουσιοδότηση προς διενέργεια
των ανωτέρω, πριν την ισχύ του παρόντος, θεωρούνται
νόµιµες και εκτελούνται µε τους όρους αυτών, ανεξάρτητα από το όργανο που τις υπέγραψε.

2. Από την 1η Ιανουαρίου 2013 τα δίδακτρα των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, κατά την έννοια του άρθρου 11 του
ν. 3279/2004 (Α΄ 205), διαµορφώνονται ελεύθερα. Με
κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.
3. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του κ.ν. 2190/1920
«περί ανωνύµων εταιρειών» τροποποιείται ως εξής:
«Το κατώτατο όριο του µετοχικού κεφαλαίου ανώνυµης εταιρείας ορίζεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων
χιλιάδων (24.000,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο
κατά τη σύσταση της εταιρείας».
β. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 3190/1955 (Α΄ 91) «περί εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης» τροποποιείται ως εξής:
«Το κεφάλαιο της εταιρείας δεν δύναται να είναι κατώτερο των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ολοσχερώς καταβεβληµένο κατά την κατάρτιση της
εταιρικής σύµβασης».
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 41 του ν. 3190/1955
(Α΄ 91) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Το εταιρικό κεφάλαιο δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να µειωθεί κάτω των δύο χιλιάδων και τετρακοσίων (2.400,00) ευρώ, ούτε τα εταιρικά µερίδια κάτω των
τριάντα (30,00) ευρώ».

Άρθρο 5
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Άρθρο 7
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα Υπουργείου Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

Για την εφαρµογή της υποπαρ. Ζ4 της παρ. Ζ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012, ως πρόσληψη «µε διαγωνισµό ή µε διαδικασία επιλογής σύµφωνα µε προκαθορισµένα και αντικειµενικά κριτήρια υπό τον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής ή µε διαδικασίες επιλογής που περιβάλλονται µε αυξηµένες εγγυήσεις διαφάνειας και αξιοκρατίας» νοείται η πρόσληψη µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου, σε θέσεις κατηγορίας ΔΕ ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού – Λογιστικού, Διοικητικού – Οικονοµικού και Διοικητικών Γραµµατέων, η οποία:
α) εφόσον έλαβε χώρα προ της εφαρµογής του ν.
2190/1994, έγινε µετά από δηµόσια προκήρυξη και γραπτό διαγωνισµό και,
β) εφόσον έλαβε χώρα µετά την εφαρµογή του ν.
2190/1994, έγινε µετά από διαγωνιστική διαδικασία του
ΑΣΕΠ, το οποίο και κατάρτισε τους οριστικούς πίνακες
διοριστέων.
Άρθρο 6
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων
1. Από την 1η Ιανουαρίου 2015 καταργείται η υποχρεωτική εγγραφή στα Εµπορικά Επιµελητήρια, όπως αυτή
προβλέπεται στο ν. 2081/1992 (Α΄ 154), όπως ισχύει. Από την αυτή ηµεροµηνία, η εγγραφή σε αυτά τα Επιµελητήρια καθίσταται προαιρετική. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδοµών και Δικτύων ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα για
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

1. α. Το στοιχείο στ. του άρθρου 11 του π.δ. 104/2012
(Α΄ 172) αντικαθίσταται ως εξής: «στ. 8 θέσεις ειδικού επιστηµονικού προσωπικού». Στο τέλος του ίδιου άρθρου
προστίθεται εδάφιο ζ ως ακολούθως: «ζ. 2 θέσεις κατηγορίας ΤΕ Διοικητικού − Λογιστικού».
β. Μετά το πέµπτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προστίθεται εδάφιο έκτο ως ακολούθως: «Με την ίδια διαδικασία χωρεί παράταση των αποσπάσεων αυτών».
2. Τα εδάφια δ΄ − ε΄ της παρ. 3 του άρθρου 14 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7), όπως αυτή προστέθηκε µε το άρθρο
25 του ν. 3922/2011 (Α΄ 35) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εγκατάσταση των παραπάνω εγκαταστάσεων
το ελάχιστο εµβαδόν γηπέδου είναι 4.000 τετραγωνικά
µέτρα. Το συνολικό ποσοστό κάλυψης του γηπέδου δεν
µπορεί να ξεπερνά το τριάντα τοις εκατό (30%) ενώ ο
συντελεστής δόµησης δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος
του 0,5. Σε κάθε περίπτωση η συνολική δοµούµενη επιφάνεια δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 15.000 τετραγωνικά
µέτρα».
3. 3.1. Για την αντιµετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας και κατά παρέκκλιση κάθε τυχόν άλλης διάταξης, επιτρέπεται να εξασφαλίζεται µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών η µίσθωση εναερίων µέσων αεροπυρόσβεσης µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους ή η παροχή υπηρεσιών αεροπυρόσβεσης µε µίσθωση ελικοπτέρων δασοπυρόσβεσης
µετά των πληρωµάτων πτητικής και τεχνικής υποστήριξής τους. Τυχόν «διοικητικά −λειτουργικά» κόστη, εφόσον προβλέπονται στο καταστατικό του εκάστοτε διε θνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού, θα αναλαµβάνονται αντίστοιχα.
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3.2. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) των
ανωτέρω δαπανών από το Πυροσβεστικό Σώµα είναι τα
ακόλουθα:
Α. Δικαιολογητικά για την έκδοση του Χ.Ε.Π.:
1. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου περί ανάληψης υποχρέωσης.
2. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για τη διενέργεια
της σχετικής διαδικασίας µέσω διεθνούς οργανισµού.
3. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου περί αποδοχής τελικής προσφοράς του αναδόχου και έγκρισης για κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διενεργηθείσας από
τον διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισµό ειδικής διαδικασίας.
4. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για την έκδοση
Χ.Ε.Π..
Β. Δικαιολογητικά για την τακτοποίηση του Χ.Ε.Π.:
1. Κατάσταση εκκαθάρισης της σχετικής δαπάνης συντασσόµενη από την Τράπεζα της Ελλάδος.
2. Πρωτότυπο τιµολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού
οργανισµού.
3. Εξοφλητική απόδειξη ή αποδεικτικό – βεβαίωση είσπραξης του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού.
4. Αντίγραφο της απόφασης του αρµοδίου οργάνου
για τη σύσταση της Επιτροπής παραλαβής.
5. Πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής.
6. Παραστατικά στοιχεία καταβολής των τυχόν σχετικών κρατήσεων.
7. Τριπλότυπο είσπραξης Δ.Ο.Υ. τυχόν αδιάθετου υπολοίπου εκ του προϊόντος του σχετικού Χ.Ε.Π..
Γ. Δικαιολογητικά για τη χορήγηση προκαταβολής:
1. Αίτηµα του διεθνούς ή ευρωπαϊκού οργανισµού.
2. Πρωτότυπο τιµολόγιο του διεθνούς ή ευρωπαϊκού
οργανισµού.
3. Απόφαση του αρµοδίου οργάνου για τη χορήγηση
της προκαταβολής.
3.3. Τα σχετικά µε την πληρωµή των ανωτέρω δαπανών Χ.Ε.Π. εκδίδονται στο όνοµα της Τράπεζας της Ελλάδος µε δεύτερο υπόλογο την αρµόδια Υπηρεσία του
Πυροσβεστικού Σώµατος έως την 31η Δεκεµβρίου κάθε
έτους.
3.4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και του
Υπουργού Δηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
δύνανται να τροποποιούνται τα ως άνω δικαιολογητικά,
να προστίθενται νέες κατηγορίες δαπανών µέσω των ανωτέρω διαδικασιών, π.χ. εκπαίδευση των πληρωµάτων
του Πυροσβεστικού Σώµατος µέσω διεθνών ή ευρωπαϊκών οργανισµών, και να καθορίζονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Με όµοια απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
3.5. Έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου ορίζεται η 1.5.2012.
Άρθρο 8
Ρύθµιση ζητηµάτων κατεπείγοντος χαρακτήρα της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης
Από 1.1.2013 η διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου
7 του ν. 3833/2010 (Α΄ 40) παύει να ισχύει και οι αποζηµιώσεις των µελών των συλλογικών οργάνων της Γενικής Γραµµατείας της Κυβέρνησης εµπίπτουν εφεξής
στις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.

4024/2011 (Α΄ 226).
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Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις.
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ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ,
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ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
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ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Α. Ρουπακιώτης

Ν. Γ. Δένδιας

ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
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Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2012

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ
ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ,
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».
Άρθρο 54
Έναρξη ισχύος
1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 14 και 19 αρχίζει από 12.11.2012.
2. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7
και 8 αρχίζει από 18.11.2012.
3. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 10, 11, 12, 15,
20, 32, 33, 35, 38, 40 και 43 αρχίζει από 19.11.2012.
4. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 16, 17, 21, 22,
23, 24, 25, 27, 28, 29, 34, 36, 41 και 49 αρχίζει από
5.12.2012.
5. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 51 και 52 αρχίζει από 7.12.2012.
6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 50 αρχίζει από
5.2.2013.
7. Η ισχύς των λοιπών διατάξεων του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013
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Π. Παναγιωτόπουλος

Ευρ. Στυλιανίδης

