ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της Μ΄, 5 Δεκεµβρίου 2017,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Ανανέωση - Τροποποίηση - Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής Άδειας Εκµετάλλευσης
του αποκλειστικού δικαιώµατος του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της ονοµαστικής θέσης
των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των συσχετισµένων
αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής
εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής εµβέλειας
υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS SAT) και άλλες διατάξεις
Άρθρο πρώτο
1. Κυρώνεται η από 7.7.2017 Ανανέωση - Τροποποίηση- Κωδικοποίηση της Σύµβασης περί Παροχής Ειδικής
Άδειας Εκµετάλλευσης του αποκλειστικού δικαιώµατος
του Ελληνικού Δηµοσίου στην πρόσβαση και χρήση της
ονοµαστικής θέσης των 39ο ανατολικώς επί της τροχιάς
των τεχνητών γεωστατικών δορυφόρων της γης και των
συσχετισµένων αυτής ραδιοσυχνοτήτων τηλεπικοινωνίας διά της κατασκευής, εκτόξευσης, λειτουργίας και εµπορικής εκµετάλλευσης ενός συστήµατος δορυφορικών τηλεπικοινωνιών πανελλήνιας και διασυνοριακής
εµβέλειας υπό την επωνυµία ΕΛΛΑΣ ΣΑΤ (HELLAS
SAT).
2. Το κείµενο της ως άνω Σύµβασης έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο δεύτερο
Τα επισυναπτόµενα, στην ως άνω Σύµβαση, Παραρτήµατα, ως διαβαθµισµένα, δεν δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο, σύµφωνα µε τις προβλέψεις της παρ. 8 του άρθρου
31 του ν. 4070/2012 (Α΄ 82), όπως αυτή προστέθηκε µε
το άρθρο 48 παρ. 4 του ν. 4487/2017 (Α΄ 116).
Άρθρο τρίτο
α. Ως ηµεροµηνία έναρξης της διαδικασίας εκλογής
για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων και των αναπληρωτών τους στα ενιαία υπηρεσιακά
και πειθαρχικά συµβούλια του Υπουργείου Ψηφιακής
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, ορίζεται η
επόµενη από τη δηµοσίευση του παρόντος. Με απόφαση
του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών
και Ενηµέρωσης µπορούν να συντµηθούν οι προθεσµίες
της διαδικασίας εκλογής, όπως αυτές προβλέπονται στη
ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 (Β΄ 684) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως ισχύει, µε
τελευταία πάντως προθεσµία για τη διεξαγωγή των εκλογών την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του Φεβρουαρίου
2018. Η διάρκεια της θητείας των αιρετών µελών που θα
αναδειχθούν κατά την ανωτέρω διαδικασία ορίζεται έως
τις 31.12.2018.
Μέχρι την έκδοση των αποφάσεων ορισµού των µελών των υπηρεσιακών και πειθαρχικών συµβουλίων, το
προσωπικό των υπηρεσιών που µεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, δυνάµει του άρθρου 4 του π.δ. 123/2016
(Α΄208), εξακολουθεί να υπάγεται στα υπηρεσιακά και
πειθαρχικά συµβούλια στα οποία υπαγόταν έως τη σύσταση του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης.
Με την έκδοση των αποφάσεων του προηγούµενου εδαφίου, το υπηρεσιακό και το πειθαρχικό συµβούλιο της
Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας παύουν να υφίστανται.
β. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 32 του
ν. 4339/2015 (Α΄ 133) διαγράφεται η φράση «οι οποίοι
είναι µόνιµοι υπάλληλοι του Δηµοσίου ή εργάζονται στο
Δηµόσιο µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου
χρόνου» και αντικαθίσταται από τη φράση «οι οποίοι είναι µόνιµοι υπάλληλοι ή µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου του Δηµοσίου ή του ευρύτερου
δηµόσιου τοµέα».
γ. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 39 του
ν. 4339/2015 οι λέξεις «15 Νοεµβρίου» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «15 Ιανουαρίου». Οµοίως, στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «15 Ιανουαρίου»
αντικαθίστανται από τις λέξεις «15 Φεβρουαρίου». Το
τρίτο εδάφιο της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.
δ. Στο άρθρο 44 του ν. 4339/2015 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης και Οικονοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται το καταστατικό της Εταιρείας και καταχωρίζεται στο Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις περί δηµοσιότητας. Το καταστατικό της Εταιρείας
µπορεί να τροποποιείται και να κωδικοποιείται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.»
ε. Στην παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4339/2015 προστί-

θεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, για την πρώτη στελέχωση του ΕΚΟΜΕ οι θέσεις προσωπικού του παρόντος άρθρου µπορούν να καλύπτονται µε αποσπάσεις µονίµων υπαλλήλων ή υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου από φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, κατόπιν δηµοσίευσης σχετικής
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι αποσπάσεις
του παραπάνω εδαφίου διαρκούν µέχρι τρία (3) χρόνια.
Οι πράξεις αποσπάσεων διενεργούνται, κατά παρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από πρόταση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συµβούλου
του ΕΚΟΜΕ. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που
αποσπώνται στο ΕΚΟΜΕ βαρύνει το φορέα προέλευσης.
Οι υπάλληλοι αυτοί δύνανται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης στο ΕΚΟΜΕ.»
στ. Μετά την παρ. 15 του άρθρου 56 του ν. 4339/2015
(Α΄ 133) προστίθεται παράγραφος 16, ως εξής:
«16. Οι υπάλληλοι της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας, οι οποίοι υπηρετούν σε Γραφεία
Τύπου και Επικοινωνίας του Εξωτερικού και κατά το
πρώτο εξάµηνο του 2018 συµπληρώνουν τέσσερα (4)
συνεχόµενα έτη σε αυτά ή οκτώ (8) χρόνια συνεχούς υπηρεσίας στο εξωτερικό, παραµένουν στη θέση τους µέχρι την αντικατάστασή τους και όχι πέραν της 31ης Αυγούστου 2018.»
Άρθρο τέταρτο
1. Καταργούνται:
α) οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 8 του
ν. 3021/2002 (Α΄ 143), β) η παρ. 5 του άρθρου 2 του
ν. 2644/1998 (Α΄ 233), γ) η παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2644/1998, δ) το άρθρο 50 του ν. 3801/2009 (Α΄ 163).
2. α) Στην περίπτωση α΄ της παρ. 10 του άρθρου 13
του ν. 2328/1995 (Α΄ 159), διαγράφονται οι λέξεις «από
τις οποίες µία µόνο πρωινή και µία µόνο απογευµατινή».
β) Η παρ. 11 του άρθρου 13 του ν. 2328/1995 αντικαθίσταται ως εξής:
«11. 0 περιορισµός της προηγούµενης παραγράφου ισχύει και για τους συζύγους και τους συγγενείς σε ευθεία γραµµή απεριορίστως και εκ πλαγίου µέχρι και τρίτου βαθµού εξ αίµατος ή εξ αγχιστείας υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύεται ότι ασκείται αθέµιτη επιρροή. Ως
αθέµιτη επιρροή νοείται η παράβαση των κανόνων της
πολυφωνίας, της αντικειµενικής και ίσης ενηµέρωσης
και του ανταγωνισµού. Οι προϋποθέσεις αυτές ισχύουν
µόνο για τους συζύγους ή συγγενείς των ηµεδαπών φυσικών προσώπων και εφόσον πρόκειται για µετόχους επιχειρήσεων που δεν είναι εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης
(Ο.Ο.Σ.Α.). Οι ανωτέρω περιπτώσεις αθέµιτης επιρροής,
µέσω παρένθετων προσώπων, στη λήψη αποφάσεων της
επιχείρησης εξετάζονται από το Ε.Σ.Ρ. ή την Επιτροπή
Ανταγωνισµού, σύµφωνα µε την κατά το ν. 3592/2007
(Α΄ 161), όπως ισχύει, προβλεπόµενη αρµοδιότητά τους,
αυτεπαγγέλτως µε ειδικώς αιτιολογηµένη απόφασή
τους ή κατόπιν καταγγελίας πλήρως και προσηκόντως
αιτιολογηµένης.»
γ) Η παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
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«4. Η κάτοχος άδειας του παρόντος ή οι µέτοχοί της
µπορούν να κατέχουν και άδεια λειτουργίας ενός µόνο
ραδιοφωνικού και ενός µόνο τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης. Τυχόν συµµετοχή της κατόχου άδειας του
παρόντος ή των µετόχων της και σε άλλη επιχείρηση
που κατέχει άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης, επιτρέπεται εφόσον
δεν υφίσταται έλεγχος αυτής. Έλεγχος υφίσταται όταν
η κάτοχος της άδειας του παρόντος ή οι µέτοχοί της
(φυσικά ή νοµικά πρόσωπα) που κατέχουν και άδεια λειτουργίας ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθµού ελεύθερης λήψης, συµµετέχουν και σε άλλη επιχείρηση που κατέχει άδεια λειτουργίας τηλεοπτικού ή ραδιοφωνικού
σταθµού ελεύθερης λήψης και επηρεάζουν µε οποιονδήποτε τρόπο ουσιωδώς τη λήψη αποφάσεων της επιχείρησης αυτής, σχετικά µε τον τρόπο διοίκησης και εν γένει
τη λειτουργία της. Ειδικότερα, έλεγχος υφίσταται εφόσον οποιοδήποτε των ανωτέρω (φυσικών ή νοµικών)
προσώπων: α) κατέχει στην επιχείρηση αυτή την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, του διευθυντικού στελέχους, του µέλους οργάνου διοίκησης, του διαχειριστή, του εταίρου ή
µετόχου, ο οποίος κατατάσσεται ανάµεσα στους δέκα
µεγαλύτερους µετόχους, εταίρους ή κατόχους δικαιωµάτων ψήφου της επιχείρησης, εξαιτίας του αριθµού των
µετοχών, µεριδίων ή των δικαιωµάτων ψήφου που κατέχει από οποιαδήποτε αιτία στην τελευταία, πριν από την
υποβολή της υποψηφιότητας, Γενική Συνέλευση ή το τελευταίο πρακτικό Συνέλευσης µετόχων ή εταίρων, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι κύριος αριθµού µετοχών, µεριδίων ή δικαιωµάτων ψήφου είτε απευθείας είτε µέσω τρίτων, που αντιστοιχούν τουλάχιστον σε ποσοστό ένα τοις
εκατό (1%) του συνολικού µετοχικού ή εταιρικού κεφαλαίου ή του συνόλου δικαιωµάτων ψήφου στη Γενική Συνέλευση ή στο πρακτικό Συνέλευσης των εταίρων της επιχείρησης ή β) έχει από το νόµο ή το καταστατικό της επιχείρησης ή από εκχώρηση σχετικού δικαιώµατος άλλου µετόχου ή εταίρου, το δικαίωµα να διορίζει ή να ανακαλεί τουλάχιστον ένα µέλος του Διοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης αυτής ή τον διαχειριστή της.»
δ) Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998
(Α΄ 233) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Επίσης ως παροχή συνδροµητικών τηλεοπτικών υπηρεσιών θεωρείται η παροχή γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων.»
ε) Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2644/1998 (Α΄ 233), µετά τις λέξεις «Ελληνικό Δηµόσιο», προστίθεται φράση ως εξής:
«εξαιρουµένης της παροχής γραµµικών τηλεοπτικών
υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων, για την οποία ισχύουν τα οριζόµενα στο άρθρο 15 του ν. 3592/2007
(Α΄161).»
στ) Μετά την παρ. 7 του άρθρου 9 του ν. 2644/1998,
προστίθεται παράγραφος 7Α ως εξής:
«7Α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης, µετά από πρόταση της Ε.Ε.Τ.Τ. και σύµφωνη γνώµη
του Ε.Σ.Ρ., καθορίζεται ο τρόπος υπολογισµού και καταλογισµού και το ύψος του οικονοµικού ανταλλάγµατος
που οφείλει να καταβάλει τόσο εφάπαξ, κατά την απόκτηση της άδειας ή τη χορήγηση της έγκρισης περιεχοµένου από το Ε.Σ.Ρ., όσο και ετησίως, η κάτοχος άδειας
παροχής συνδροµητικών υπηρεσιών µέσω δορυφόρου ή
καλωδιακών δικτύων ή ο πάροχος γραµµικών τηλεοπτικών υπηρεσιών µέσω ευρυζωνικών δικτύων. Μέχρι την
έκδοση της ανωτέρω κοινής απόφασης και όχι αργότερα

από τις 31.12.2017, εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου 7. Με την έκδοση της ανωτέρω
κοινής απόφασης παύει η ισχύς της παραγράφου 7.»
ζ) Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 2644/1998 (Α΄ 233), µετά τη φράση «για τις αλλοδαπές εταιρείες, οι οποίες» διαγράφεται η φράση «διαθέτουν υψηλή οικονοµική φερεγγυότητα και δραστηριοποιούνται αποδεδειγµένα τρία τουλάχιστον έτη στον ευρύτερο χώρο των ραδιοτηλεοπτικών ή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών και».
η) Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 2644/1998 (Α΄ 233) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή του κράτους αυτού, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας.»
Άρθρο πέµπτο
1. Το άρθρο 11 του π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 11
Αρµοδιότητες Εκπαιδευτικών Μονάδων
Οι εκπαιδευτικές µονάδες της περίπτωσης β΄ της παρ.
4 του άρθρου 2 ασκούν αρµοδιότητες ως εξής:
1. Καθεµία από τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.):
α) Παρέχει τουριστική εκπαίδευση σύµφωνα µε τις
διατάξεις του ν. 3105/2003 και τις κατ’ εξουσιοδότηση
αυτού εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα.
β) Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόµενο αναλυτικό πρόγραµµα εκπαίδευσης και το πρόγραµµα πρακτικής
άσκησης των σπουδαστών των Α.Σ.Τ.Ε. σε επιχειρήσεις.
γ) Σχεδιάζει και διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην
προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της. Οι συµβάσεις αυτές υπογράφονται από τον
προϊστάµενο της εκπαιδευτικής µονάδας. Το ίδιο ισχύει
και για προµήθειες που αφορούν προγράµµατα µετεκπαίδευσης χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για τα οποία η εκκαθάριση και η πληρωµή διενεργείται από την οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού.
2. Καθένα από τα Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης (I.E.Κ.):
α) Παρέχει κατάρτιση σύµφωνα µε τις διατάξεις των
νόµων 3105/2003 και 4186/2013 και τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες αποφάσεις κανονιστικού χαρακτήρα.
β) Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόµενο κάθε φορά αναλυτικό πρόγραµµα κατάρτισης.
γ) Οργανώνει και υλοποιεί το προβλεπόµενο κάθε φορά πρόγραµµα πρακτικής άσκησης - µαθητείας των καταρτιζοµένων σε επιχειρήσεις.
δ) Σχεδιάζει και διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην
προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της. Οι συµβάσεις αυτές υπογράφονται από τον
προϊστάµενο της εκπαιδευτικής µονάδας. Το ίδιο ισχύει
και για προµήθειες που αφορούν προγράµµατα µετεκπαίδευσης χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για τα οποία η εκκαθάριση και η πληρωµή διενεργείται από την οικονοµική υπηρεσία του Υ-

44
πουργείου Τουρισµού.
3. Καθεµία από τις Σχολές Ξεναγών:
α) Παρέχει κατάρτιση στο επάγγελµα του ξεναγού,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα κάθε φορά στην κείµενη νοµοθεσία.
β) Σχεδιάζει και διενεργεί τις διαδικασίες σύναψης και
εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην
προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών της. Οι συµβάσεις αυτές υπογράφονται από τον
προϊστάµενο της Σχολής. Το ίδιο ισχύει και για προµήθειες που αφορούν προγράµµατα µετεκπαίδευσης χρηµατοδοτούµενα από το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων, για τα οποία η εκκαθάριση και η πληρωµή διενεργείται από την οικονοµική υπηρεσία του Υπουργείου
Τουρισµού.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 20 του π.δ.
127/2017 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αρµοδιότητες
α) Το Τµήµα Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επαγγελµάτων σε κάθε Π.Υ.Τ. είναι αρµόδιο για:
αα) την αδειοδότηση και την έναρξη λειτουργίας των
τουριστικών επιχειρήσεων εντός των ορίων της τοπικής
τους αρµοδιότητας,
ββ) το σχεδιασµό και τη διενέργεια των διαδικασιών
σύναψης και εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην προµήθεια αγαθών και υπηρεσιών προς κάλυψη των αναγκών τους. Οι συµβάσεις αυτές υπογράφονται από τον προϊστάµενο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού (Π.Υ.Τ.).»
3. Η παρ. 6 του άρθρου 4 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16) αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α) Αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
και εξέλιξης του εκπαιδευτικού προσωπικού των ΑΣΤΕ,
ΙΕΚ και των Σχολών Ξεναγών του Υπουργείου Τουρισµού είναι το υπηρεσιακό συµβούλιο του διοικητικού
προσωπικού του ως άνω Υπουργείου. Όταν στο υπηρεσιακό συµβούλιο εισάγονται για συζήτηση θέµατα του
εκπαιδευτικού προσωπικού, τότε στη σύνθεσή του µετέχουν οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών που υπάγονται στην αρµοδιότητά του. Από την αρµοδιότητα του
ως άνω συµβουλίου εξαιρούνται τα θέµατα που άπτονται
των αρµοδιοτήτων του Ειδικού Εκλεκτορικού Σώµατος
του άρθρου 11 του ν. 3105/2003.
β) Οι εντός νοµού µετακινήσεις του εκπαιδευτικού
προσωπικού του Υπουργείου Τουρισµού από µία οργανική µονάδα σε άλλη του ιδίου ως άνω Υπουργείου διενεργούνται κατ’ ανάλογη εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει.»
4. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 30 του
π.δ. 127/2017 (Α΄ 157) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Στη Γενική Διεύθυνση Τουριστικής Πολιτικής
προΐσταται υπάλληλος κλάδου/ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού - Οικονοµικού.»
Άρθρο έκτο
Το άρθρο 51 του ν. 3691/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 51
Ευθύνη νοµικών προσώπων και οντοτήτων
1. Αν αξιόποινη πράξη νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή κάποιο από τα βασικά αδικήµατα τελείται προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου ή οντότητας από φυσικό πρόσωπο που ε-

νεργεί είτε ατοµικά είτε ως µέλος οργάνου του νοµικού
προσώπου ή της οντότητας και κατέχει διευθυντική θέση
εντός αυτών ή έχει εξουσία εκπροσώπησής τους ή εξουσιοδότηση για τη λήψη αποφάσεων για λογαριασµό τους
ή για την άσκηση ελέγχου εντός αυτών, επιβάλλονται
στο νοµικό πρόσωπο ή την οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιµο από πενήντα χιλιάδες (50.000)
µέχρι δέκα εκατοµµύρια (10.000.000) ευρώ,
β) οριστική ή προσωρινή για χρονικό διάστηµα από ένα
(1) µήνα έως δύο (2) έτη ανάκληση ή αναστολή της άδειας λειτουργίας ή απαγόρευση άσκησης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας,
γ) απαγόρευση άσκησης ορισµένων επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων ή εγκατάστασης υποκαταστηµάτων ή
αύξησης του µετοχικού κεφαλαίου, για το ίδιο χρονικό
διάστηµα,
δ) οριστικός ή προσωρινός για το ίδιο χρονικό διάστηµα αποκλεισµός από δηµόσιες παροχές, ενισχύσεις, επιδοτήσεις, αναθέσεις έργων και υπηρεσιών, προµήθειες,
διαφηµίσεις και διαγωνισµούς του Δηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του δηµόσιου τοµέα.
Το διοικητικό πρόστιµο της περίπτωσης α΄ επιβάλλεται πάντοτε, ανεξαρτήτως της επιβολής άλλων κυρώσεων. Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται και όταν φυσικό πρόσωπο που έχει κάποια από τις αναφερόµενες στο πρώτο
εδάφιο ιδιότητες είναι ηθικός αυτουργός ή συνεργός
στις ίδιες πράξεις.
2. Όταν η έλλειψη εποπτείας ή ελέγχου από φυσικό
πρόσωπο που αναφέρεται στην παράγραφο 1 κατέστησε
δυνατή την τέλεση από ιεραρχικά κατώτερο στέλεχος ή
από εντολοδόχο του νοµικού προσώπου ή της οντότητας, της πράξης νοµιµοποίησης εσόδων από εγκληµατικές δραστηριότητες ή του βασικού αδικήµατος προς όφελος ή για λογαριασµό νοµικού προσώπου ή οντότητας, επιβάλλονται στο νοµικό πρόσωπο ή τη νοµική οντότητα, σωρευτικά ή διαζευκτικά, οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) διοικητικό πρόστιµο από δέκα χιλιάδες (10.000) έως
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ,
β) οι προβλεπόµενες στις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄
της παραγράφου 2 κυρώσεις, για χρονικό διάστηµα έως
ένα (1) έτος.
3. Αν πρόκειται για υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της αρµόδιας εποπτικής αρχής. Αν πρόκειται για µη υπόχρεο νοµικό πρόσωπο ή οντότητα, επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση του προϊσταµένου
της αρµόδιας επιχειρησιακής διεύθυνσης του Σ.Δ.Ο.Ε..
4. Για τη σωρευτική ή διαζευκτική επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στις προηγούµενες παραγράφους και για την επιµέτρηση των κυρώσεων αυτών λαµβάνονται υπόψη όλες οι σχετικές περιστάσεις και ιδίως:
α) η βαρύτητα και η διάρκεια της παράβασης·
β) ο βαθµός ευθύνης του νοµικού προσώπου ή της οντότητας·
γ) η οικονοµική επιφάνεια του νοµικού προσώπου ή
της οντότητας·
δ) το ύφος των παράνοµων εσόδων ή του τυχόν προκύψαντος οφέλους·
ε) οι ζηµίες τρίτων που προέκυψαν από το αδίκηµα·
στ) οι ενέργειες του νοµικού προσώπου ή της οντότητας µετά την τέλεση της παράβασης·
ζ) η τυχόν υποτροπή του νοµικού προσώπου ή της οντότητας.
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5. Καµιά κύρωση δεν επιβάλλεται χωρίς προηγούµενη
κλήτευση των νόµιµων εκπροσώπων του νοµικού προσώπου ή της οντότητας προς παροχή εξηγήσεων. Η κλήση κοινοποιείται στον ενδιαφερόµενο τουλάχιστον δέκα
(10) πλήρεις ηµέρες πριν από την ηµέρα της ακρόασης.
Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 6 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄ 45). Για τη διαπίστωση τέλεσης
των παραβάσεων και για την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων, οι αρµόδιες αρχές ασκούν τις ελεγκτικές
αρµοδιότητες που έχουν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
διέπουν τη λειτουργία τους. Σε περίπτωση επιβολής κύρωσης, η κατά περίπτωση αρµόδια αρχή κοινοποιεί τη
σχετική απόφαση στις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.
6. Η εφαρµογή των διατάξεων των προηγούµενων παραγράφων είναι ανεξάρτητη από την αστική, πειθαρχική
ή ποινική ευθύνη των αναφερόµενων σε αυτές φυσικών
προσώπων.
7. Οι εισαγγελικές αρχές ενηµερώνουν αµέσως, κατά
περίπτωση, την αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων
αρχή για την άσκηση ποινικής δίωξης επί υποθέσεων,
στις οποίες υπάρχει εµπλοκή νοµικού προσώπου ή νοµικής οντότητας, υπό την έννοια των παραράφων 1 και 2,
και τους αποστέλλουν αντίγραφο της σχετικής δικογραφίας. Αν φυσικό πρόσωπο καταδικαστεί για τις αναφερόµενες στις παραγράφους 1 και 2 αξιόποινες πράξεις, το
δικαστήριο διατάσσει την αποστολή αντιγράφου της καταδικαστικής απόφασης και της σχετικής δικογραφίας
στην αρµόδια για την επιβολή των κυρώσεων αρχή.
8. Ειδικές διατάξεις, µε τις οποίες καθιερώνεται ευθύνη νοµικών προσώπων για βασικά αδικήµατα, διατηρούνται σε ισχύ.»
Άρθρο έβδοµο
1. Στην παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4495/2017 (Α΄167)
µετά από τη φράση «άδειας δόµησης» προστίθεται η
φράση «, από την Υ.Π.Α. και µετά την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος του άρθρου 66 του ν. 4427/2016 από
την Α.Π.Α.,».
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 29 του
ν. 4495/2017 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την έκδοση των οικοδοµικών αδειών του προηγούµενου εδαφίου και κάθε άλλης διοικητικής πράξης
που απαιτείται για την έκδοσή τους, καθώς και για τον έλεγχο της εφαρµογής τους, οι γνώµες, εγκρίσεις, τα πορίσµατα και κάθε άλλου είδους πράξεις οργάνων, συµπεριλαµβανοµένων των ελεγκτών δόµησης, εκδίδονται εντός δεκατεσσάρων (14) εργάσιµων ηµερών από την υποβολή του σχετικού αιτήµατος και σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας, θεωρούνται ως θετικά εκδοθείσες.»
3. Όλες οι πράξεις της παραπάνω παραγράφου κοινοποιούνται στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας αυθηµερόν ηλεκτρονικά και εγγράφως εντός δέκα (10) ηµερών
από την έκδοσή τους.
Άρθρο όγδοο
1. Για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας και φύλαξης των Υπουργείων, των εποπτευόµενων από αυτά
φορέων και των ανεξαρτήτων αρχών, επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου διάρκειας έως δεκαοκτώ (18) µηνών,

σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος. Για τις προσλήψεις του προηγούµενου εδαφίου δεν απαιτείται η εγκριτική απόφαση της Τριµελούς Επιτροπής της παρ. 1 του
άρθρου 2 της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α΄280).
2. Για τις προσλήψεις της παραγράφου 1 εκδίδεται
προκήρυξη από τον οικείο φορέα, η οποία εγκρίνεται από το Ανώτατο Συµβούλιο Επιλογής Προσωπικού
(Α.Σ.Ε.Π.). Στην προκήρυξη αναφέρονται αναλυτικά ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού
που θα προσληφθεί, τα προσόντα και τα κριτήρια κατάταξης και γίνεται σύντοµη περιγραφή των σχετικών καθηκόντων και απαιτήσεων. Η προκήρυξη δηµοσιεύεται
στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα και του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψή της, η οποία περιλαµβάνει τον αριθµό ανά κατηγορία και ειδικότητα προσωπικού, τα απαιτούµενα προσόντα, τα όρια ηλικίας και την προθεσµία υποβολής των
αιτήσεων, δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφηµερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού καθορίζονται: α) τα απαιτούµενα ανά ειδικότητα προσόντα (κύρια, πρόσθετα ή επικουρικά) και η
εξειδίκευση των κριτηρίων του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 (Α΄ 28), λαµβάνοντας υπόψη ενδεχόµενες
εξειδικευµένες ανάγκες για τη λειτουργία των φορέων,
β) η προθεσµία και ο τρόπος υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, γ) τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, καθώς και
κάθε θέµα σχετικά µε τη διαδικασία πρόσληψης.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα, ο οποίος τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα του και
αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π., µαζί µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, για έλεγχο νοµιµότητας. Κατά των προσωρινών πινάκων οι υποψήφιοι µπορούν να ασκήσουν ένσταση ενώπιον του Α.Σ.Ε.Π. µέσα σε αποκλειστική προθεσµία δέκα (10) ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της
δηµοσίευσής τους. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νοµιµότητας και τον κατ’ ένσταση έλεγχο µέσα σε ένα (1)
µήνα από την πάροδο της προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων. Η απόφαση του Α.Σ.Ε.Π. κοινοποιείται στο φορέα, προκειµένου να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα
προσληπτέων.
3. Οι φορείς διενεργούν προσωρινές προσλήψεις αµέσως µετά την κατάρτιση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων. Αναµόρφωση των πινάκων µετά τον έλεγχο
του Α.Σ.Ε.Π. εκτελείται άµεσα από τους φορείς και απολύονται οι προσωρινά προσληφθέντες που δεν περιλαµβάνονται στους οριστικούς πίνακες. Οι απολυόµενοι
λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή.
Άρθρο ένατο
1. Φορείς του προηγούµενου άρθρου, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως η προστασία της δηµόσιας υγείας, της υγιεινής και
της ασφάλειας στο χώρο εργασίας και η διαφύλαξη της
πολιτιστικής κληρονοµιάς, δύνανται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης, να απασχολούν το προσωπικό που υπηρετούσε
στους τοµείς της καθαριότητας και φύλαξης κατά τις
30.6.2017 για χρονικό διάστηµα µέχρι την έκδοση των
οικείων προσωρινών πινάκων κατάταξης, και σε κάθε πε-
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ρίπτωση όχι πέραν της 15ης Μαΐου 2018, σε περίπτωση
που εκδώσουν µέχρι την 31η Ιανουαρίου 2018 προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προηγούµενου άρθρου ή µε άλλες γενικές ή
ειδικές διατάξεις.
2. Η απασχόληση προσωπικού, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς
των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν
µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει
της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές.

προϋπολογισµό τους. Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να µεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εγγράφονται στον προϋπολογισµό του τελευταίου (Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε.Φ. 33-220). Με την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασµού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης των
ως άνω προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς
και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του
παρόντος.

Άρθρο δέκατο

Άρθρο δωδέκατο

1. Φορείς που για εξαιρετικούς λόγους δηµοσίου συµφέροντος, όπως ιδίως η προστασία της δηµόσιας υγείας,
της υγιεινής και ασφάλειας στους οικείους χώρους εργασίας και η διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονοµιάς,
απασχόλησαν, κατά το διάστηµα από 30.6.2017 µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, προσωπικό καθαριότητας και φύλαξης προκειµένου να καλύψουν επείγουσες
ανάγκες, καταβάλλουν στους απασχοληθέντες αποζηµίωση ανά ώρα απασχόλησης µε βάση το ωροµίσθιο που
προκύπτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015
(Α΄ 176) για την αµοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα µε σύµβαση ορισµένου χρόνου.
2. Για τον αριθµό των ωρών απασχόλησης εκδίδεται
διαπιστωτική πράξη του οικείου Υπουργού ή οργάνου διοίκησης.
3. Σε περίπτωση που το προσωπικό της παραγράφου 1
απασχολήθηκε µε σύµβαση µίσθωσης έργου, η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση τις γενικές διατάξεις του
ν. 4354/2015 για την αµοιβή του προσωπικού που απασχολείται στο δηµόσιο τοµέα µε σύµβαση ορισµένου
χρόνου, κατά τον τρόπο που ορίζεται στις προηγούµενες παραγράφους.
4. Οι κυρώσεις των άρθρων 7 του π.δ. 164/2004 και 21
παρ. 5 του ν. 2190/1994 δεν είναι εφαρµοστέες για τα
αρµόδια όργανα και τους προϊστάµενους των υπηρεσιών
των φορέων της παραγράφου 1, ως προς την απασχόληση του προσωπικού που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου. Χρηµατικά ποσά που έχουν καταβληθεί
µετά τις 30.6.2017 για την απασχόληση του προσωπικού
που υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δεν
αναζητούνται και συµψηφίζονται µε τις αποζηµιώσεις
που καταβάλλονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους.

Στο άρθρο 71 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236) προστίθενται
παράγραφοι 5, 6 και 7 ως εξής:
«5. Η διάρκεια του Προγράµµατος «Στέγαση και Επανένταξη», που παρατάθηκε µε την παράγραφο 1 του παρόντος µέχρι τις 31.12.2017, παρατείνεται από τη λήξη
του µέχρι τις 31.3.2018. Η ισχύς της υπ’ αριθµ. Δ23/
οικ.20171/1040/2017 κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(Β΄ 1602) και των ήδη συναφθεισών, δυνάµει της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, προγραµµατικών συµβάσεων, παρατείνεται αυτοδίκαια, µε τους ίδιους όρους
και προϋποθέσεις, έως τις 31.3.2018.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών επαναπροσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών για τη στέγαση, επιµόρφωση και την επαγγελµατική επανένταξη
αστέγων, καθώς και οµάδων-στόχων των αστέγων, καθορίζονται οι δυνητικά ωφελούµενοι, τα απαραίτητα δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραµµα, ο αριθµός των ωφελουµένων, οι γενικοί και ειδικοί στόχοι του προγράµµατος, οι παρεχόµενες υπηρεσίες, τα στάδια του προγράµµατος, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης, οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραµµάτων,
δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της παρούσας. Οι διατάξεις
του άρθρου 29 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41) εφαρµόζονται αναλόγως συµπληρωµατικά.
7. Με την αυτή απόφαση της παραγράφου 6 ή όµοια
δύναται να ανατίθεται στο Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας
και Ανθρώπινου Δυναµικού (Ε.Ι.Ε.Α.Δ.) του άρθρου 88
του ν. 3996/2011 (Α΄ 170) η υλοποίηση, η εκτέλεση και η
διαχείριση των προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών
της παραγράφου 6 και να χρηµατοδοτείται για το σκοπό
αυτόν µε τη µεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων από
τις υφιστάµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον προϋπολογισµό του. Οι αναγκαίοι πόροι δύναται να µεταβιβάζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών προς το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και να εγγράφονται στον προϋπολογισµό του τελευταίου (Γενική
Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Ε.Φ. 33-220). Με
την ίδια απόφαση καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σχεδιασµού, υλοποίησης, εκτέλεσης, χρηµατοδότησης και διαχείρισης των ως άνω προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή του παρόντος.»

Άρθρο ενδέκατο
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών δύναται να ανατίθεται στα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας (Κ.Κ.Π.), στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), στο Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (Κ.Ε.Α.Τ.) και στο Εθνικό Ίδρυµα Κωφών (Ε.Ι.Κ.) ο σχεδιασµός, η υλοποίηση, η εκτέλεση και
η διαχείριση προγραµµάτων, δράσεων και ενεργειών που
αφορούν προνοιακές πολιτικές της Γενικής Γραµµατείας
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ενδεικτικά η οργάνωση
και λειτουργία δοµών αποϊδρυµατοποίησης, και να χρηµατοδοτούνται για το σκοπό αυτόν µε τη µεταφορά των
αναγκαίων πιστώσεων από τις υφιστάµενες πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στον
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Άρθρο δέκατο τρίτο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2017
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