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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της MΘ΄, 21 Δεκεµβρίου 2018,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Άρθρο 2
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)

Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιµοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και
ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δηµιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να µισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάµενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το
σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων βεβαιώνεται από το Τµήµα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της τουριστικής ή πολεοδοµικής νοµοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε συνεργασία µε αντίστοιχη δηµόσια υπηρεσία τοπικής αρµοδιότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται η δηµιουργία, µίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση,
εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των
µισθωµένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δηµοσίου
ή Διεθνείς Οργανισµούς ή Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρµόζεται αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που αρµόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται
η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του άρθρου
23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση αυτή, η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνεται, βάσει
της τουριστικής ή πολεοδοµικής νοµοθεσίας.»

1. Στην υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραραγράφου 4 του άρθρου 18 µετά τη φράση «προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και
των προκηρύξεων µίσθωσης ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 µετά τη φράση «προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και ως
προς τη µίσθωση ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 µετά τη φράση «προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
διαδικασιών µίσθωσης ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 µετά τη φράση «προµήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων».
Στην υποπερίπτωση αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 µετά τη φράση «προµήθειας
αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των
συµβάσεων µίσθωσης ακινήτων».
2. Στο τέλος της περίπτωσης γγ΄της παραγράφου 3
του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται
τη µίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων.»
3. Μετά την υποπερίπτωση γε΄ της παραγράφου 3 του
άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ ως εξής:
«γστ. Τη συµµετοχή µε εκπρόσωπό της σε επιτροπές
παρακολούθησης προγραµµάτων, δράσεων και συµβάσεων µίσθωσης.»
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4. Στην υποπερίπτωση κε΄ της περίπτωσης κ΄ της παρ.
9 του άρθρου 26 οι λέξεις «κε. τον χειρισµό θεµάτων» αντικαθίστανται ως ακολούθως: «κε. Τη σύνταξη των καταστάσεων».
5. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Μετά την πάροδο εννέα (9) µηνών από τη µετακίνησή
τους οι µετακινούµενοι δικαιούνται να ζητήσουν την κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η µεταβολή πραγµατοποιείται µε έκδοση διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, κατόπιν γνώµης του Υπηρεσιακού
Συµβουλίου του Υπουργείου.»
6. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως
ακολούθως:
«2. Το Οικονοµικό Τµήµα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, πέραν των αρµοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρµοδιότητες του Τµήµατος Προµηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν
στην Υπηρεσία Ασύλου µέχρι τις 31.12.2019.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, µετά την περίπτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:
«θ. Πολίτες Αυστραλίας που συµµετέχουν στο πρόγραµµα για την Κινητικότητα των Νέων, σύµφωνα µε το
Μνηµόνιο Κατανόησης µεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας
(Work and Holiday Visa), όπως αυτό κυρώθηκε µε τον
ν. 4353/2015 (Α΄173), µε κύρια πρόθεση την επίσκεψη
στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) µηνών.
Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερόµενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
αα) έχουν συµπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής
της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν έχουν συµπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της
ηλικίας τους,
ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώµενα τέκνα,
γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου
για την πραγµατοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν
επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού,
δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης,
εε) δεν έχουν προηγουµένως συµµετάσχει σε πρόγραµµα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and
Holiday) ή για Διακοπές µε Εργασία (Working Holiday)
της Ελλάδας,
στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθµιας εκπαίδευσης
ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη
προπτυχιακών πανεπιστηµιακών σπουδών,
ζζ) υποβάλουν µία επιστολή από το αρµόδιο Υπουργείο της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την
παραµονή τους στην Ελλάδα, σύµφωνα µε τους όρους
της συµφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων.
Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία και δικαίωµα
σπουδών ή εκπαίδευσης, σύµφωνα µε τους ειδικότερους
όρους της παραγράφου 2 του Μνηµονίου Κατανόησης
και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες.
Μετά τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να εγκαταλείψει αµέσως το ελληνικό έδαφος,
χωρίς άλλες διατυπώσεις.

ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρµόδιου δηµόσιου φορέα.
Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία µόνο για τον συγκεκριµένο σκοπό και δεν µπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) µήνες.»
2. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαµονής για πέντε (5) έτη,
µε δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας,
που:
α) Έχει εισέλθει νοµίµως στη χώρα µε οποιαδήποτε
θεώρηση εισόδου ή διαµένει νοµίµως στη χώρα, ακόµη
και αν ο τίτλος διαµονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.
β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νοµή, ακίνητη
περιουσία στην Ελλάδα.
Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης µε την οριζόµενη στην περίπτωση 2, δικαίωµα διαµονής παρέχεται, µόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει
σύµφωνο συµβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωµα διαµονής παρέχεται µόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης µε την οριζόµενη στην περίπτωση 2.
γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, µέσω νοµικού προσώπου µε έδρα
στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-µέλος της Ε.Ε., του οποίου
τις µετοχές ή τα εταιρικά µερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου.
δ) Έχει συνάψει µακροχρόνια σύµβαση σύνθετου τουριστικού καταλύµατος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα του
άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή σύµβαση
χρονοµεριστικής µίσθωσης τουριστικού καταλύµατος,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει.
ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νοµή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόµος ή συνεπεία γονικής
παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειµενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικος.
2. Το συµφωνηθέν τίµηµα ή µίσθωµα καταβάλλεται
στο σύνολό του µε δίγραµµη τραπεζική επιταγή σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυµα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή µε µεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισµό 24 του άρθρου 4 του
ν. 4537/2018 (Α΄ 84), σε λογαριασµό πληρωµών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωµών,
κατά τον ορισµό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωµής, συµπεριλαµβανοµένων
των στοιχείων των συµβαλλοµένων, του τρόπου πληρωµής και των σχετικών λογαριασµών πληρωµών χρέωσης
του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, πρέπει να
δηλώνονται υπευθύνως από τους συµβαλλόµενους ενώπιον του συντάσσοντος το συµβόλαιο συµβολαιογράφου
και να αναγράφονται σε αυτό.»
3. Στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 20 προστίθεται περίπτωση 7Α ως εξής:
«7.Α. Σε περίπτωση σύναψης συµβολαίου πώλησης ακινήτου µε οποιοδήποτε τίµηµα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκοµίσει βεβαίωση της κατά
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τόπον αρµόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης, σχετικά µε το αν το
συγκεκριµένο ακίνητο έχει χρησιµοποιηθεί για την έκδοση µόνιµης άδειας διαµονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρµογή και στην περίπτωση πώλησης
ακινήτου από νοµικό πρόσωπο, τις µετοχές ή τα εταιρικά
µερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης
χώρας, σύµφωνα µε την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 1 της παρούσας.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και
κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε µορφής δηµόσια µεταφορά ατόµων, υποχρεούνται να µην δέχονται για µεταφορά και να λαµβάνουν
κάθε µέτρο που να αποκλείει τη µεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν
είναι εφοδιασµένοι µε τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια
ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου
απαιτείται η λήψη της πριν από την άφιξη των πολιτών
τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι
προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισµού 2009/810
«Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασµό µε το άρθρο 6
παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισµού 2016/399 «Κώδικας
Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα
ταξιδιωτικά έγγραφα µε εµφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά τόπο αρµόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νοµικό
πρόσωπο που µεταφέρει άτοµα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηµατικό πρόστιµο
από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) ευρώ για κάθε µεταφερόµενο πρόσωπο. Στις
ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, που µεταφέρει άτοµα µε πλωτό µέσο,
το ανωτέρω πρόστιµο επιβάλλεται µε απόφαση του λιµενάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ηµερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιµα µπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, µε απόφαση
του κατά περίπτωση αρµόδιου οργάνου. Τα παραπάνω
πρόστιµα επιβάλλονται αποκλειστικά στο νοµικό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών
ή µεταφορέων και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου
50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως.
Το παραπάνω πρόστιµο δεν επιβάλλεται στα νοµικά ή
φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά µέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εµπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων µέτρων ενηµέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως
προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόµιµη είσοδό τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή τους,
κατά την επιβίβαση, µε τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των καταλόγων στις αρµόδιες αερολιµενικές,
λιµενικές και τελωνειακές αρχές.
Οι αποφάσεις επιβολής προστίµου, κατά τα παραπάνω
εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον
του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, µέσα σε προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την κοι-

νοποίησή τους. Σε περίπτωση µερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιµο, όχι χαµηλότερο από το ήµισυ του ελάχιστου προβλεπόµενου. Η άσκηση προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσµα. Για αποφάσεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί µετά την 1.6.2018 η προθεσµία
για την άσκηση της προσφυγής νοµιµότητας αρχίζει από
την έναρξη της ισχύος της παρούσας.»
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως
εξής:
«2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται ζητήµατα που αφορούν τον τύπο
και το περιεχόµενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαµονής στους δικαιούχους, τον τύπο
της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8, καθώς
και τον τύπο και το περιεχόµενο των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόµιµης Διαµονής της παραγράφου 4 του άρθρου
25.»
6. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρµόδιων Υπουργών, µπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων και αδειών διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της εθνικής θεώρησης.»
7. Στο άρθρο 136 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
«21. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής µπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη η προµήθεια, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του ν. 4412/2016 και η
εκτύπωση των εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης,
που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 8, και των ειδικών βεβαιώσεων νόµιµης διαµονής που χορηγούνται
σύµφωνα µε το άρθρο 25.»
Άρθρο 4
Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)
Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών,
Μεταναστευτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση,
αρµοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δηµόσιο φορέα η εκτύπωση των τίτλων διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη µορφή του αυτοτελούς εγγράφου
της παραγράφου 1, που εκδίδονται από την αρµόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής
και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των
Αποκεντρωµένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Κανονισµού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισµό (ΕΚ) 380/2008, καθώς και
θέµατα σχετικά µε την προµήθεια των εντύπων και του
λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη
διαβίβασή τους από και προς τις αρµόδιες υπηρεσίες,
καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται τέλος, το οποίο
αποτελεί έσοδο του Δηµοσίου και καταβάλλεται από τον
πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για
τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαµονής, ανεξάρτητα
από την ειδικότερη κατηγορία αυτού, αντιστοιχεί δε στο
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κόστος προµήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης
και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα που καταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας
µεταναστευτικής νοµοθεσίας, το δε ύψος αυτού, καθώς
και οι λεπτοµέρειες είσπραξης και εµφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού καθορίζονται µε
την ίδια απόφαση.»
Άρθρο 5
Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄ 91)
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 17» αντικαθίσταται µε τη φράση «σύµφωνα µε το άρθρο 19» και η φράση «κατ’ εφαρµογή της
παραγράφου 4 του άρθρου 6» αντικαθίσταται µε τη φράση «κατ’ εφαρµογή του άρθρου 7».
2. Μετά το άρθρο 24 στο τέλος του Μέρους Α΄, προστίθεται άρθρο 24Α, ως εξής:

Άρθρο 6
1. Μισθώσεις ακινήτων που υπογράφηκαν και δαπάνες
που πραγµατοποιήθηκαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το Υπουργείο Εσωτερικών
για λογαριασµό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) θεωρούνται νόµιµες και µπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
2. Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά µε τη λειτουργία των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που πραγµατοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστηµα από 1.5.2018 και µέχρι τις 30.6.2018 θεωρούνται νόµιµες, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης
των απαιτούµενων δαπανών µέχρι τις 28.2.2019.
Άρθρο 7

«Άρθρο 24Α
1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε σχετικό θέµα µε:
α. την υλοποίηση στεγαστικών προγραµµάτων και εν
γένει προγραµµάτων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής,
β. τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση αιτηµάτων στέγασης για την οµαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραµµάτων,
γ. τη µίσθωση καταλυµάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισµό
για την οµαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραµµάτων,.
δ. τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση θέσεων
στέγασης για την οµαλή εκτέλεση των στεγαστικών
προγραµµάτων,
ε. την εγκατάσταση και την αποχώρηση των ωφελούµενων στεγαστικών προγραµµάτων από θέσεις στέγασης,
ζ. τους κανόνες διαµονής και συµβίωσης σε θέσεις
στέγασης στο πλαίσιο στεγαστικών προγραµµάτων,
η. την παροχή υπηρεσιών υποδοχής – υλικών και γενικών- στους διαµένοντες σε θέσεις στέγασης των στεγαστικών προγραµµάτων,
θ. την παροχή, διακοπή και τον περιορισµό των υλικών
συνθηκών υποδοχής όσον αφορά τα εν λόγω στεγαστικά προγράµµατα,
ι. την εποπτεία από την αρµόδια αρχή υποδοχής της
πληρότητας και ποιότητας των παρεχόµενων συνθηκών
υποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προγράµµατα, καθώς
και κάθε άλλο συναφές µε τα παραπάνω ζήτηµατα.
2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και λεπτοµέρειες των εν λόγω στεγαστικών προγραµµάτων αναφορικά µε την απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή µη, ασυνόδευτους ή µη.»

1. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
«Μέχρι τις 31.10.2019 οι συµβάσεις αυτές θεωρούνται
ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων
περί συνδροµής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης,
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση
γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).»
2. Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 και 8 εφαρµόζονται µέχρι τις 31.12.2019.»
3. Η παρ. 26 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:
«26. Η εξαιρετική διαδικασία της παραγράφου 4 του
άρθρου 60 εφαρµόζεται έως τις 31.12.2019.»
Άρθρο 8
Παράταση της προθεσµίας σύστασης ΓΔΟΕΣ
Η προθεσµία της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται έως τις
30.4.2019 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέχρι την ηµεροµηνία του προηγούµενου εδαφίου, οι αρµοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5
του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, οι οποίες θα µεταβιβάζονταν µετά τις 31.12.2018 στη Γενική Διεύθυνση Οικονοµικών και Επιτελικού Σχεδιασµού (ΓΔΟΕΣ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνοµία, το Πυροσβεστικό Σώµα και τη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας.
Άρθρο 9
Οι δόκιµοι αστυφύλακες και υπαστυνόµοι, των οποίων
η εκπαίδευση διακόπηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης
και ιδίως λόγω προσβολής τους από κακοήθεις νεοπλασίες, κρίνονται καθ’ όλα σωµατικά ικανοί και κατάλληλοι
για τη συνέχιση των σπουδών τους από τον χρόνο της
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διακοπής, εφόσον προσκοµίζουν στην οικεία Ανώτατη Υγειονοµική Επιτροπή ιατρικά πιστοποιητικά από αρµόδιους δηµόσιους φορείς που βεβαιώνουν την αποθεράπευσή τους, χωρίς να εφαρµόζονται εν προκειµένω οι περιορισµοί του Γενικού και Ειδικού Πίνακα του π.δ. 11/2014
(Α΄ 17), καθώς και των άρθρων 44 του π.δ. 352/1995 (Α΄
187) και 25 του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) αντιστοίχως.
Άρθρο 10
Δαπάνες Υπουργείου Εξωτερικών
Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγµατοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως και 11.12.2018 θεωρούνται
σύννοµες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των
πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Εξωτερικών του τρέχοντος ή του επόµενου έτους κατά παρέκκλιση των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), β)
των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και
γ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του
ν. 4270/2014.
Άρθρο 11
1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002 (Α΄ 296) η φράση «είκοσι πέντε (25)» αντικαθίσταται ως εξής: «πενήντα (50)».
2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002
προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Χορηγείται στους Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. µηνιαίως ειδικό ελεγκτικό επίδοµα. Το ύψος του επιδόµατος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«Η στελέχωση της Γραµµατείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του
Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. γίνεται µε απόσπαση από τους
φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) υπαλλήλων µόνιµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που µπορεί να ανέρχονται, κατ’ ανώτατο
όριο σε σαράντα (40) για τη Γραµµατεία και τριάντα πέντε (35) για τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ασκούν ελεγκτικό έργο, καταβάλλεται ελεγκτική αποζηµίωση. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις
χορήγησης της ελεγκτικής αποζηµίωσης καθορίζονται
µε κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών.»
4. Ιδιαίτερα για την κάλυψη του αριθµού των θέσεων
των Ειδικών Επιθεωρητών, καθώς και των υπαλλήλων
της Γραµµατείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του
Γ.Ε.Δ.Δ. που προσαυξάνονται µε τις διατάξεις του παρόντος, ως ανώτατο όριο απόσπασης από το Υπουργείο Οικονοµικών ορίζεται ο αριθµός των τριών (3) υπαλλήλων
συνολικά.
5. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για θέµατα πειθαρχικής φύσης το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δηµόσιας
Διοίκησης υπάγεται στο πειθαρχικό συµβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»
6.α) Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Για τη νοµική υποστήριξη του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ.
συνιστώνται στο Γραφείο του τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων µε σχέση έµµισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται είτε µε πρόσληψη κατά τις διατάξεις του
ν. 4194/2013 (Α΄ 208) είτε µε απόσπαση δικηγόρων µε
έµµισθη εντολή από το Δηµόσιο, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, όπως
αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101),
έπειτα από πρόταση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, µε απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί τρία (3) έτη και µπορεί να παρατείνεται µία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.»
β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002 η φράση «συνιστώνται στο Γραφείο του
δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών» αντικαθίσταται ως
εξής: «συνιστώνται στο Γραφείο του τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών».
7. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 της
ενότητας Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 εφαρµόζονται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ως οδηγοί
στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ..
8. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Οι Ειδικοί Επιθεωρητές της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και οι Επιθεωρητές που µετέχουν στις µικτές οµάδες ασκούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων.»
9. Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 12 του άρθρου 80 του
ν. 4478/2017 (Α΄ 91), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος, οι
παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 και τα άρθρα 6 και 7 εφαρµόζονται και στο Σ.Ο.Ε.Ε. και οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε..»
Άρθρο 12
Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014
Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται
παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάµεσες και οι τελικές
πληρωµές που λαµβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την
πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε
γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε µικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεµένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάµβακος του Κανονισµού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συµψηφίζονται µε οφειλές προς το Δηµόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δηµόσιου τοµέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς, µέχρι
του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ
ετησίως.
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Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυµάτων ως τρίτων,
στις οποίες περιλαµβάνονται και οι πληρωµές των ανωτέρω άµεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύµατα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή
της κατάσχεσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρούσας.
Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει
διαφορετικά.»
Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018.
Άρθρο 13
Μεταβατική διάταξη
1. Όσοι την 1.1.2018 ασκούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο
αρµοδιότητες προϊσταµένων των οργανικών µονάδων
της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018
(Α΄133)
και µεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών σύµφωνα
µε την παράγραφο 1, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά µέχρι την έκδοση της πράξης τοποθέτησης.
2. Παρατείνεται η θητεία των Επιτροπών Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ν. 3284/2004 (Α΄217), µε την ίδια σύνθεση και µε αντίστοιχη τοπική αρµοδιότητα, µέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους. Όπου στη σύνθεση
των ως άνω Επιτροπών αναφέρεται ο Προϊστάµενος της
αρµόδιας για θέµατα αστικής κατάστασης Διεύθυνσης
της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Προϊστάµενος του
Τµήµατος Πολιτογράφησης της Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ή του Τµήµατος Αστικής
Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης
από 1.1.2019 νοείται ο Προϊστάµενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή ο Προϊστάµενος Τµήµατος Πολιτογράφησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή ο
Προϊστάµενος Τµήµατος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.
Άρθρο 14
Ρυθµίσεις νωπών και ευαλλοίωτων
αγροτικών προϊόντων
Ο ν. 4492/2017 (Α΄156) τροποποιείται ως εξής:
α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η αρµόδια αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εµπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων
και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α΄ 89), που αφορούν τους
εµπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.»
β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 3
Ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών
και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων - έλεγχοι
1.α) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων αναπτύσσεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων,
στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία», η οποία τηρείται από την
αρµόδια αρχή σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
β) Ο παραγωγός αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία:

αα) τα στοιχεία των τιµολογίων που έχει εκδώσει και
αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα,
ββ) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την
τελική αξία της συναλλαγής, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.
2. Αν ο έµπορος αµφισβητεί τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα΄ ή και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, ο παραγωγός και ο έµπορος αναρτούν στην ψηφιακή υπηρεσία αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισµούς τους σχετικά µε τα υπό αµφισβήτηση στοιχεία.
3. Ο παραγωγός υποχρεούται να ενηµερώνει την αρµόδια αρχή µέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις µη εξόφλησης τιµολογίων που έχουν καταχωρισθεί
στην ψηφιακή υπηρεσία.
4. Η αρµόδια αρχή, σε συνεργασία µε τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων και κατά περίπτωση, µε κάθε
άλλη δηµόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά µε
την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
5. Σε περίπτωση αµφισβήτησης των συναλλαγών που
αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα
πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του
παρόντος, η αρµόδια αρχή δύναται να αιτείται την άρση
του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
6. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων καθορίζεται:
α) η διαδικασία των ελέγχων,
β) οι προθεσµίες που απαιτούνται για την ανάρτηση
των στοιχείων και την ενηµέρωση της ψηφιακής υπηρεσίας, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1, 2 και 3,
γ) η διαδικασία ανάρτησης στοιχείων στην ψηφιακή υπηρεσία και ειδικότερα θέµατα σχετικά µε τα στοιχεία
που καταχωρίζονται σε αυτήν,
δ) ο τρόπος λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτοµέρειες
τήρησης της ψηφιακής υπηρεσίας και επεξεργασίας των
στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3,
ε) η διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας µε άλλα ψηφιακά συστήµατα, καθώς και κάθε άλλο θέµα σχετικό µε
την εφαρµογή του παρόντος.
7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας µε άλλες δηµόσιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης
στοιχείων.»
γ) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 4
Κυρώσεις
1. Αν ο έµπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2, του
επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το δεκαπέντε τοις εκατό
(15%) της αξίας του τιµολογίου.
2. Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα ηλεκτρονικά
στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας
του τιµολογίου.
3. Αν ο έµπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για δεύτερη φορά, του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιµολογίου.
4. Αν ο έµπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά,
του επιβάλλεται πρόστιµο ίσο µε το πενήντα τοις εκατό
(50%) της αξίας του τιµολογίου.
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5. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 επιβάλλονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας αρχής.
6. Οι κυρώσεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται µε απόφαση του Προϊσταµένου της αρµόδιας αρχής.
7. Τα πρόστιµα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δηµόσια έσοδα, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και
αποτελούν έσοδα του Ταµείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.»
δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1. Όπου στον ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκµηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, νοείται
εφεξής το Τµήµα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών
και Αγροτικών Εκµεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωµένων Δοµών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.»
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις θεµάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων
1. Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:
«3.α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικηµένων περιοχών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυµούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηµα στην οικεία Διεύθυνση
Αγροτικής Οικονοµίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) µέχρι τις
30.6.2019. Έως την ηµεροµηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν
εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας,
την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίµου,
και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παραγράφου 2.
β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις
4.12.2017.»
2. Η προθεσµία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της
παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 30.6.2019. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσµία των τριών (3) ετών, νοείται η
προθεσµία που λήγει στις 30.6.2019.
Άρθρο 16
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95)
Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής:
1. Η παράγραφος Α΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως
εξής:
«Α. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:
1. Επιχείρηση τροφίµων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπική ή µη, δηµόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε
από τις δραστηριότητες που συνδέονται µε οποιοδήποτε
στάδιο της παραγωγής, µεταποίησης και διανοµής των
τροφίµων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίµων, όπως προσδιορίζονται στην περίπτωση
α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και οι επιχειρήσεις
τροφίµων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύµφωνα µε την ίδια περίπτωση.

2. Εγκατάσταση: κάθε µονάδα µιας επιχείρησης τροφίµων.
3. Πρωτογενής παραγωγή: όπως ορίζεται στο άρθρο 3
του Κανονισµού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 28ης Ιανουάριου 2002
(L 031).
4. Επίσηµος έλεγχος: κάθε µορφή ελέγχου που διενεργούν οι αρµόδιες αρχές του άρθρου 3, για την εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τη νοµοθεσία για τα τρόφιµα, συµπεριλαµβανοµένων των κανόνων για την υγεία
και την ορθή µεταχείριση των ζώων.
5. Επιθεώρηση: η συστηµατική και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσµατα συµµορφώνονται προς τις προγραµµατισµένες ρυθµίσεις και κατά πόσον οι ρυθµίσεις αυτές εφαρµόζονται και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων.
6. Έλεγχος: η εξέταση κάθε σηµείου που αφορά τα
τρόφιµα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων
ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σηµεία αυτά πληρούν τις
απαιτήσεις της νοµοθεσίας περί τροφίµων και ανταποκρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
7. Έκτακτος έλεγχος: ο έλεγχος που γίνεται: α) για τη
διερεύνηση καταγγελιών, β) για τη διερεύνηση και διαχείριση µηνυµάτων συστήµατος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιµα και τις ζωοτροφές (RASFF - Rapid
Alert System for Food and Feed), γ) σε εφαρµογή στοχοθετηµένων εντολών της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και
Ασφάλειας Τροφίµων (SΑΝΤΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δ) για τη διερεύνηση περιπτώσεων όπου υπάρχει
υπόνοια κινδύνου της δηµόσιας υγείας και ανάγκη προάσπισης του δηµόσιου συµφέροντος.
8. Επανέλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται µε σκοπό
την αξιολόγηση του βαθµού συµµόρφωσης της επιχείρησης σε παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.
Ο χρόνος επανελέγχου καθορίζεται µε βάση το είδος,
τον αριθµό και τη βαρύτητα των µη συµµορφώσεων.
9. Επαλήθευση της αποτελεσµατικότητας των επισήµων ελέγχων: η διενέργεια επίσηµης παρακολούθησης
των συστηµάτων επισήµου ελέγχου προκειµένου να επαληθευτεί η συµµόρφωση, αποτελεσµατικότητα και καταλληλότητα των επισήµων ελέγχων και να διασφαλιστεί ότι λαµβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά µέτρα,
όταν απαιτείται, σε εφαρµογή της παρ. 3 του άρθρου 8
του Κανονισµού (ΕΚ) 882/2004.
10. Έγκριση: η χορήγηση αριθµού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 6 του παρόντος και σύµφωνα µε το άρθρο
4 του Κανονισµού (ΕΚ) 853/2004 και τις διατάξεις του
ν. 4442/2016 (Α΄ 230).
11. Αριθµός έγκρισης: ο κωδικοποιηµένος αριθµός,
τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων σε κάθε
εγκεκριµένη εγκατάσταση, καθώς και σε εγκαταστάσεις
µε υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Παραρτήµατος III του Κανονισµού (ΕΚ) αριθµ. 853/2004 και η διάθεση στην αγορά των τροφίµων ζωικής προέλευσης που
παράγουν.
12. Επίσηµος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δηµόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
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Τροφίµων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειών
και των Περιφερειακών Ενοτήτων.»
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Για τα τρόφιµα ζωικής προέλευσης, σε ό,τι αφορά
στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίµων:
αα) σφαγείων,
ββ) ιχθυοσκαλών,
γγ) τεµαχισµού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασµάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και
κατάψυξης αυτών, καθώς και µηχανικώς διαχωρισµένων
αλιευτικών προϊόντων,
δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισµού ζώντων δίθυρων µαλακίων,
εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων µαλακίων,
στστ) αλιευτικών σκαφών,
ζζ) πλοίων ψυγείων, καθώς και σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις τροφίµων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή νωπού γάλακτος, νωπών αλιευτικών
προϊόντων, ζώντων δίθυρων µαλακίων, µελιού, αυγών,
σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων.»
3. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Επίσηµοι έλεγχοι
1. Τα είδη επίσηµων ελέγχων είναι η επιθεώρηση, ο έλεγχος, ο έκτακτος έλεγχος και ο επανέλεγχος.
2. Οι επίσηµοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της
παραγράφου 2 του άρθρου 3 διενεργούνται µε συχνότητα που υπολογίζεται βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας, στην οποία λαµβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:
α) Γενικά κριτήρια:
αα) µέγεθος της οικονοµικής δραστηριότητας κατά περίπτωση,
ββ) το είδος του παραγόµενου τροφίµου και η ενδεδειγµένη χρήση από τον καταναλωτή,
γγ) οι µέθοδοι επεξεργασίας.
β) Ειδικά κριτήρια:
αα) το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης βάσει
των εντύπων ελέγχου,
ββ) η εφαρµογή αξιόπιστου συστήµατος αυτοελέγχου
βάσει των εντύπων ελέγχου,
γγ) οι συστάσεις που έχουν γίνει στην επιχείρηση, τα
µέτρα και οι διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις που της
έχουν επιβληθεί,
δδ) το ιστορικό συµµόρφωσης της επιχείρησης προς
τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγµένα διορθωτικά µέτρα, τα
οποία προκύπτουν από τους επίσηµους ελέγχους,
εε) η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.
Οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις πρωτογενούς
παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του
άρθρου 3 κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλού, µέσου
ή χαµηλού κινδύνου.
Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στην
παράγραφο 5 του άρθρου 137 και στην παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018 (Α΄5) καθορίζονται θέµατα
που αφορούν στην ανάλυση επικινδυνότητας και την κατάταξη των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθώς και στη µεθοδολογία προγραµµατισµού των επισήµων ελέγχων.
3. Ως την 31η Ιανουάριου εκάστου έτους οι κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ε-

νοτήτων: α) αξιολογούν τους επίσηµους ελέγχους που
έχουν διενεργηθεί κατά το προηγούµενο έτος και συντάσσουν έκθεση απολογισµού και β) καθορίζουν, σύµφωνα µε τα κριτήρια της παραγράφου 2, τη συχνότητα
και την εποχική κατανοµή των επίσηµων ελέγχων ανά εγκατάσταση και επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής
της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για
το τρέχον έτος. Η έκθεση απολογισµού και ο προγραµµατισµός των επίσηµων ελέγχων αποστέλλονται σε όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αξιολογούν τους επίσηµους ελέγχους στους τοµείς
αρµοδιότητάς τους, συµπεριλαµβάνουν τα στοιχεία αυτά
στην ετήσια έκθεση του ΠΟΕΣΕ και ελέγχουν την υλοποίησή τους µέσω του συστήµατος επαλήθευσης της αποτελεσµατικότητας των επίσηµων ελέγχων. Το εν λόγω σύστηµα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και λειτουργεί µε τεκµηριωµένες διαδικασίες επαλήθευσης που διενεργούνται από τις αρµόδιες κτηνιατρικές αρχές.
4. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας ως κεντρική αρµόδια αρχή διενεργεί έκτακτους ελέγχους,
στους οποίους µπορεί να συµµετέχουν και επίσηµοι κτηνίατροι της περίπτωσης 12 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δηµόσιας Υγείας µπορεί
να αναθέτει τους έκτακτους ελέγχους εξ ολοκλήρου
στους επίσηµους κτηνιάτρους. Οι εγκεκριµένοι, σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, επίσηµοι κτηνίατροι του παρόντος καταχωρίζονται σε µητρώο ανά είδος εγκατάστασης και επιχείρησης πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το οποίο αναρτάται στην επίσηµη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων θεσπίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των επίσηµων κτηνιάτρων της παραγράφου 4, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»
Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄66) Ρύθµιση δαπανών Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίµων
1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 4061/2012 (Α΄
66) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής:
«6. Η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων,
δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς, σύµφωνα µε την περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανακαλείται αν ο χρήστης δεν εκπληρώσει τον σκοπό της παραχώρησης µέσα σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, µε δυνατότητα παράτασης έως
πέντε (5) επιπλέον έτη, τηρουµένης και στην περίπτωση
αυτή, της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Επίσης, ανακαλείται αν αλλάξει ο
σκοπός της παραχώρησης, χωρίς τη συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την πράξη αυτή.»
2. Δαπάνες που πραγµατοποιήθηκαν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων µέχρι και τις 12.9.2017, για
τις οποίες οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης υπεγράφησαν από αναρµόδιο όργανο λόγω οργανωτικών ζητηµάτων του Υπουργείου, θεωρούνται νόµιµες, τηρουµένων και των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας.
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Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
1. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή
την αποτελεσµατική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής διαµονής των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη
χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις.
Για τον σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρµόδια:
α) για την πραγµατοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον
ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισµό ευάλωτων προσώπων,
την παροχή ενηµέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης µορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαµονή
των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις, και την
περαιτέρω παραποµπή και µετακίνησή τους σε κατάλληλες δοµές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου
18 του ν. 4540/2018 (Α΄91), που τελούν υπό την ευθύνη
ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών
Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ)
του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄21).»
2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 8 διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και
προστίθεται η φράση: «µεριµνά για την ολοκλήρωση των
διοικητικών διαδικασιών µετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς
τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα σε κατάλληλες δοµές
για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν.
4540/2018 (Α΄91), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της, καθώς και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων
Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).»
3. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόµµα και προστίθεται περίπτωση
η΄ ως εξής:
«η) την περαιτέρω παραποµπή και µετακίνησή τους σε
κατάλληλες δοµές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και
του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄91) που τελούν υπό
την ευθύνη ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης
(ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄21).»
4. Στην αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 11 προστίθεται η φράση: «Η Κεντρική Υπηρεσία και». Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου µετά τη λέξη
«προσωπικού» προστίθενται οι λέξεις «της Κεντρικής Υπηρεσίας και».
5. Το έβδοµο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14
αντικαθίσταται ως εξής:
«Στη συνέχεια ο αιτών παραπέµπεται και µεταφέρεται
µε µέριµνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης
σε κατάλληλη δοµή για την προσωρινή υποδοχή του,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου
18 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91), που τελεί υπό την ευθύνη ή
εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του

άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται για την παραποµπή
και τη µετακίνηση των ανωτέρω µε τους αρµόδιους κατά
περίπτωση δηµόσιους φορείς για την παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών αιτήσεως χορήγησης
διεθνούς προστασίας.»
6. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος12 ως εξής:
«12. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής
Πολιτικής µπορούν να περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι
και διαδικασίες για την παραποµπή αιτούντων διεθνή
προστασία προς στέγαση από και προς τις δοµές υποδοχής που λειτουργούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Διεύθυνσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραµµατείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του
ν. 4540/2018.»
7. Στο πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου
62 η φράση «εκδοθεί απόφαση» αντικαθίσταται µε τη
φράση «λάβει χώρα διάσκεψη» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Αν µετά τη διάσκεψη υπόθεσης ο Πρόεδρος ή µέλος
Επιτροπής αντικαθίσταται, σύµφωνα µε τα ως άνω ή
σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5, η απόφαση
εκδίδεται από την ίδια Επιτροπή µε αντικατάστασή του.»
8. Στο άρθρο 80 προστίθεται παράγραφος 32 ως ακολούθως:
«32. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνοµίας του Υπουργείου Προστασίας του
Πολίτη είναι αρµόδια για την ανανέωση και έκδοση των
ταξιδιωτικών εγγράφων των ανιθαγενών, σύµφωνα µε τη
Διεθνή Σύµβαση της Νέας Υόρκης της 28.9.1954 περί
της νοµικής καταστάσεως των ανιθαγενών, µέχρι την έκδοση του προβλεπόµενου, από τις διατάξεις της παρ. 7
του άρθρου 7 του ν. 4375/2016, προεδρικού διατάγµατος.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄91)
Στην παράγραφο 21 του άρθρου 31 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η δαπάνη για την εθνική συνεισφορά της Ελλάδος
στον Διεθνή Οργανισµό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες
για το έτος 2017 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισµό
του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.»
Άρθρο 20
Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)
1. Στην περίπτωση γγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου
23 η λέξη «µεταφορά» αντικαθίσταται µε τη λέξη «παραποµπή»
2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου
25 προστίθεται υποπερίπτωση αθ΄ ως εξής:
«αθ. Τη µέριµνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
µετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών
που εισέρχονται χωρίς τις νόµιµες διατυπώσεις στη χώρα, σε κατάλληλες δοµές για την προσωρινή τους υποδοχή ή φιλοξενία, σύµφωνα µε τον ν. 4375/2016 (Α΄ 51)
και το άρθρο 18 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της ΥΠΥΤ, καθώς και των
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Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21), ιδίως για τη συγκέντρωση των απαιτούµενων δικαιολογητικών και την έκδοση των συναφών υπηρεσιακών βεβαιώσεων, όπως βεβαίωση καλής εκτέλεσης και
παραλαβής έργου.»
3. Στην υποπερίπτωση γζ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ.
7 του άρθρου 25 η φράση «και µέχρι 31.12.2018» διαγράφεται.
Άρθρο 21
1. Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου που συνήφθησαν
από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατόπιν
της υπ’ αριθµ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης και της εποπτευόµενης από το ΑΣΕΠ διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, δύνανται να παραταθούν ή να ανανεωθούν µέχρι το
ανώτατο χρονικό διάστηµα της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ. 164/2004, από την ηµεροµηνία κατάρτισης των αρχικών συµβάσεων. Οι δαπάνες πληρωµής εξακολουθούν
να βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
2. Ζηµίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νοµικών προσώπων στην περιοχή του Δηµοτικού Διαµερίσµατος Μόριας του Δήµου Λέσβου, οι οποίες οφείλονται
σε πράξεις προσφύγων ή µεταναστών και έχουν καταγραφεί και αποτιµηθεί στο από 1.11.2018 πρακτικό της
Επιτροπής που συστάθηκε µε την υπ’ αριθµ. 457/2018 απόφαση του Δηµάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε µε την υπ’
αριθµ. 826/2018 απόφαση του Δηµοτικού Συµβουλίου
Δήµου Λέσβου, αποζηµιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί τον δήµο αυτόν µε τα αντίστοιχα ποσά για την καταβολή τους στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις
προέρχονται από εισπραττόµενα έσοδα του άρθρου 132
του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). Εκ των περιλαµβανόµενων στο
πρακτικό εξαιρούνται: α) οι καλυπτόµενες από ασφαλιστικό συµβόλαιο σε ισχύ αποζηµιώσεις οικιών, επαγγελµατικών χώρων, οχηµάτων, µηχανηµάτων κάθε είδους,
β) οι αποζηµιώσεις από κλοπές σε οικίες και επαγγελµατικούς χώρους και γ) αποζηµιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.
Άρθρο 22
Πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας εν όψει
συνταξιοδότησης εργαζοµένων της εταιρείας
«Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»
1. Οι εργαζόµενοι µε σύµβαση εργασίας αορίστου
χρόνου στην εταιρεία «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης
Α.Ε.», των οποίων η σύµβαση λύεται µε καταγγελία εντός τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίοι έχουν συµπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, εντάσσονται σε πρόγραµµα ειδικής επιδότησης ανεργίας, µετά από αίτησή τους στον ΟΑΕΔ.
Στο πρόγραµµα αυτό εντάσσονται επίσης και όσοι εκ
των ανωτέρω εργαζοµένων θα θεµελιώσουν δικαίωµα
συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών,
ακόµη κι αν δεν έχουν συµπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015
(Α΄ 94) για τα µεταβατικά όρια ηλικίας.
Για την ένταξη στο πρόγραµµα θα πρέπει οι ανωτέρω
κατηγορίες εργαζοµένων να απασχολούνται στην εται-

ρεία µε σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου για τουλάχιστον µία πενταετία πριν από τη δηµοσίευση του παρόντος και να µην έχουν θεµελιώσει δικαίωµα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την είσοδό τους στο πρόγραµµα.
2. Η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται σε µηνιαία βάση, διαρκεί µέχρι τη συµπλήρωση από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων για λήψη µειωµένης ή πλήρους σύνταξης γήρατος και σε κάθε περίπτωση δεν µπορεί να υπερβεί τους εξήντα (60) µήνες. Όσοι µετά την ένταξή τους στο πρόγραµµα συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη µειωµένης σύνταξης, θα µπορούν να
παραµείνουν στο πρόγραµµα έως και τη λήξη της εξηντάµηνης διάρκειάς του.
3.α) Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας
συνεχίζεται η ασφάλιση των δικαιούχων στους οικείους
ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως µισθωτοί, και τους αναγνωρίζονται είκοσι πέντε
(25) ηµέρες ασφάλισης ανά µήνα. Ο παραπάνω χρόνος
ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγµατικής εργασίας και
λαµβάνεται υπόψη για τη συµπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση.
β) Όσοι δικαιούχοι ασφαλίζονταν ως µισθωτοί στον
κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών για τουλάχιστον έξι
(6) µήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) µήνες της
εργασίας τους, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον κλάδο
αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.
γ) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, για όλους τους κλάδους στους
οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως µισθωτοί, πραγµατοποιείται από τον ΟΑΕΔ.
4. Με την επιφύλαξη των προηγούµενων παραγράφων, για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραµµα και
την επιδότησή τους, εφαρµόζονται οι διατάξεις για την
επιδότηση των κοινών ανέργων από τον ΟΑΕΔ.
5. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρµογή
του προγράµµατος καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος της µηνιαίας
επιδότησης, η διαδικασία χορήγησής της και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος.
Άρθρο 23
1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελληνική Βιοµηχανία Ζάχαρης
Α.Ε.» δύνανται να µεταφέρονται σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, µε αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονοµίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) µήνα από τη δηµοσίευση
της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Η µεταφορά του προσωπικού του προηγούµενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, µε την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά
προσόντα που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε συνιστώµενη µε την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 προσωποπαγή θέση φορέων
της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Η µεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου ή
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ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη µεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της
ειδικότητας, στον οποίο µεταφέρεται. Το µεταφερόµενο
προσωπικό κατατάσσεται σε βαθµό ανάλογα µε τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και µε τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία µεταφέρονται. Κατά τα λοιπά, για τη
βαθµολογική και µισθολογική κατάταξη του ανωτέρω
προσωπικού εφαρµόζονται οι διατάξεις των νόµων
4369/2016 (Α΄33) και 4354/2015 (Α΄176), αντίστοιχα. Οι
δαπάνες µισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής
βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώµενες
προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δηµοσιεύεται εντός ενός (1) µηνός από την
έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται: α) η διαδικασία µεταφοράς του προσωπικού του παρόντος, β) ο
προσδιορισµός των θέσεων των φορέων υποδοχής, βάσει των αιτηµάτων και των υπηρεσιακών αναγκών τους,
γ) η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, δ) τα κριτήρια για τη διαµόρφωση της σειράς προτεραιότητας
των υποψηφίων και δ) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτοµερειακό θέµα σχετικό µε την εφαρµογή των διατάξεων του
παρόντος.
4. Η διαδικασία της µεταφοράς ολοκληρώνεται µε την
έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµίας και Ανάπτυξης, Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 24
Το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α΄201) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 52
Δοκιµαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών
Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164), η διάρκεια της δοκιµαστικής υπηρεσίας των δοκίµων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής
σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των
κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
και των εισαγγελέων, ορίζεται σε επτά (7) µήνες.»
Άρθρο 25
Διατάξεις για την Εθνική Σχολή
Δικαστικών Λειτουργών
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αποτελεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Εδρεύει και λειτουργεί στον Δήµο Καλαµαριάς
του Νοµού Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού
Συµβουλίου της Σχολής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ορίζεται το σήµα και η σφραγίδα της.»
2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 33 του

ν. 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Στα σεµινάρια επιµόρφωσης που διοργανώνονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, µπορεί να
συµµετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού
Σώµατος Ενόπλων Δυνάµεων.»
3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του
ν. 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Ο ελάχιστος αριθµός επιµορφωτικών προγραµµάτων,
στα οποία οι παραπάνω δικαστές και εισαγγελείς οφείλουν να συµµετέχουν ετησίως, ανέρχεται σε δύο (2).»
4. Μετά το υπό στοιχείο ΙΓ΄ του άρθρου 36 του
ν. 3689/2008 προστίθενται στοιχεία ΙΔ΄ και ΙΕ΄ ως εξής:
«ΙΔ. Μακροοικονοµία - Μικροοικονοµία.
ΙΕ. Τραπεζική και Χρηµατοοικονοµικά.»
5. Το άρθρο 38 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 38
Διακρίσεις - Περιοδικότητα - Χρόνος Τόπος Διεξαγωγής Προγραµµάτων Επιµόρφωσης
1. Η επιµόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται στην έδρα της Σχολής και στην Κοµοτηνή. Η επιµόρφωση µπορεί να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπον εφετείων.
2. Τα προγράµµατα επιµόρφωσης διοργανώνονται σε
οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από την περίοδο
των δικαστικών διακοπών και διακρίνονται σε:
α) γενικά - πανελλαδικής εµβέλειας, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των δικαστικών λειτουργών ενός ή
περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων (κοινά προγράµµατα),
β) τοπικά - εµβέλειας στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες, τα οποία απευθύνονται στους δικαστικούς
λειτουργούς ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων συγκεκριµένης εφετειακής περιφέρειας και µπορούν να διεξάγονται συγχρόνως σε περισσότερες εφετειακές περιφέρειες µε την αυτή ή διαφορετικές θεµατικές και µε τους αυτούς ή διαφορετικούς εισηγητές.
Σε ετήσια βάση πρέπει να διοργανώνονται έξι (6) τουλάχιστον τοπικά προγράµµατα και σε βάθος τριετίας να
καλύπτεται το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της
χώρας µε τη διοργάνωση ενός (1) τουλάχιστον προγράµµατος για κάθε εφετειακή περιφέρεια.
3. Κάθε γενικό πρόγραµµα δεν µπορεί να έχει διάρκεια
µεγαλύτερη από πέντε (5) συναπτές ή δέκα (10) µη συναπτές ηµέρες. Κάθε τοπικό πρόγραµµα δεν µπορεί να
έχει διάρκεια µεγαλύτερη από δύο (2) συναπτές ηµέρες.
4. Τα γενικά προγράµµατα επιµόρφωσης διεξάγονται
στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κοµοτηνή. Η επιµόρφωση στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται σε
χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και
του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονοµικού Δικαίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται σε άλλους
κατάλληλους χώρους, οι οποίοι επιλέγονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 39 . Η επιµόρφωση
στην Κοµοτηνή διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από την ως άνω επιτροπή. Τα τοπικά προγράµµατα επιµόρφωσης διεξάγονται σε κατάλληλο χώρο της
έδρας του οικείου εφετείου που επιλέγεται από την ίδια
επιτροπή.»
6. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Συµβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, µε από-
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φασή του που λαµβάνει αµέσως µετά την κατάρτιση του
προγράµµατος επιµόρφωσης, ορίζει τριµελή οργανωτική
επιτροπή για κάθε επιµέρους πρόγραµµα, αποτελούµενη
από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο
της παραγράφου 1 του άρθρου 43, και ένα από τα µέλη
της ως υπεύθυνο προγράµµατος. Με την ίδια απόφαση
ορίζονται τρία (3) αναπληρωµατικά µέλη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο. Υπεύθυνος των τοπικών προγραµµάτων ορίζεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος
ή ο εισαγγελέας εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας ή οι νόµιµοι αναπληρωτές τους, αναλόγως µε τη
δικαιοδοτική κατεύθυνση που αφορά το πρόγραµµα. Σε
περίπτωση τοπικών προγραµµάτων κοινών για περισσότερες δικαιοδοτικές κατευθύνσεις, ορίζεται ως µέλος
της οργανωτικής επιτροπής πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών κοινός για όλες τις κατευθύνσεις, κατ’ επιλογή
του Συµβουλίου Σπουδών της Σχολής.»
7. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:
«ββ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων
από τη βαθµίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.»
Άρθρο 26
Επιδότηση επιµόρφωσης δικαστικών λειτουργών
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων µπορεί να χρηµατοδοτεί την επιµόρφωση δικαστικών λειτουργών από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και
Οικονοµικών, καθορίζεται το αντικείµενο της επιµόρφωσης, το ύψος της χρηµατοδότησης και κάθε άλλη λεπτοµέρεια.
Άρθρο 27
Παράταση ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων
Διαγωνισµού Ειρηνοδικών
Η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισµού για
την πρόσληψη δόκιµων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης που δηµοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ΄81), παρατείνεται έως την 31η
Δεκεµβρίου 2020 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που
θα ανακύψουν µέχρι την ως άνω ηµεροµηνία πληρούνται
από τον πίνακα αυτόν.
Άρθρο 28
1. Η περίπτωση α΄ υπό στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:
«α) για την ανέγερση δικαστικών κτιρίων µετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτών, για την επισκευή
και συντήρηση τούτων και για την αγορά, την αποπεράτωση κατόπιν προσθηκών, τη µεταρρύθµιση και τη διαµόρφωση κτιρίων, κατάλληλων να χρησιµοποιηθούν ως
δικαστήρια».
2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 αναριθµείται σε 3.α και προστίθεται, µετά τη νέα περίπτωση α΄,
περίπτωση β΄ ως εξής:
«β) Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων
Δικαιωµάτων, µπορεί να αποδέχεται την παραχώρηση σε
αυτό κατά χρήση ακινήτων από το Δηµόσιο, τα νοµικά

πρόσωπα δηµόσιου δικαίου, τους οργανισµούς τοπικής
αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, χωρίς αντάλλαγµα ή χωρίς διαγωνισµό και έναντι ανταλλάγµατος που καθορίζεται µε συµφωνία των µερών. Με
την απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.
η αποδοχή της παραχώρησης χρήσης έναντι ανταλλάγµατος κρίνεται συµφέρουσα µε ειδική αιτιολογία, λαµβανοµένης ιδίως υπόψη σχετικής έκθεσης του Οικονοµικού
Επιστηµονικού Επιµελητηρίου ή Πιστοποιηµένου Εκτιµητή, εγγεγραµµένου στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών του Υπουργείου Οικονοµικών ή άλλων αρµόδιων
φορέων ανάλογα µε το είδος του ανταλλάγµατος.»
Άρθρο 29
1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων συγκροτείται Οµάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που αποτελείται από την Κεντρική Οµάδα και τις επιµέρους Οµάδες εργασίας. Ως έδρα της Ο.Δ.Ε. µπορεί να οριστεί οποιοδήποτε δικαστικό
κατάστηµα της Περιφέρειας της Αθήνας ή η έδρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Με την ίδια απόφαση µπορούν να συγκροτούνται Υποοµάδες εργασίας που εδρεύουν στα δικαστήρια της χώρας. Σκοπός της Ο.Δ.Ε. είναι ο συντονισµός, η διοίκηση, η παρακολούθηση και η διασφάλιση
της λειτουργίας και επέκτασης του έργου «Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης-Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.».
2. Η Κεντρική Οµάδα, οι Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας απαρτίζονται από δικαστικούς υπαλλήλους που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες ειδικές ή τεχνικές γνώσεις ή εµπειρία και τελούν υπό τη διεύθυνση
και εποπτεία του ανώτερου δικαστικού ή εισαγγελικού
λειτουργού που συµµετέχει σε αυτές, σύµφωνα µε τον
Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35). Στην Κεντρική Οµάδα
συµµετέχουν ακόµη δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
και ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Τη
γενική διεύθυνση και τον συντονισµό της Κεντρικής Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας έχει ο διευθύνων την Κεντρική Οµάδα εργασίας δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, που ορίζεται από το αρµόδιο
όργανο σύµφωνα µε τον Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35).
3. Με την ίδια υπουργική απόφαση συγκροτείται Νοµοπαρασκευαστική Επιτροπή. Στην Επιτροπή αυτή παραπέµπονται ζητήµατα που έχουν προηγουµένως διαπιστωθεί από την Κεντρική Οµάδα εργασίας και τον Υπουργό
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
τα οποία αφορούν απαιτήσεις νοµοθετικής προσαρµογής και επεξεργασίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την
οµοιόµορφη εφαρµογή του έργου «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.».
Μέλη της ως άνω Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωµατικά, ορίζονται πρόσωπα που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούµενες ειδικές νοµικές ή τεχνικές γνώσεις
ή εµπειρία και ιδίως, µέλη ΔΕΠ, δικηγόροι, ειδικοί πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών µε ειδίκευση
στη νοµική πληροφορική ή σε συναφές αντικείµενο, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, του Υπουργείου
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενηµέρωσης
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ή άλλων συναφών µε το αντικείµενο υπηρεσιών, καθώς
και δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
4. Οι αρµοδιότητες της Κεντρικής Οµάδας έργου αφορούν τη διοίκηση των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας
µε τρόπο αποτελεσµατικό, ώστε τα µέλη της Κεντρικής
Οµάδας να µπορούν λόγω της θέσης ή/και της εµπειρίας
τους να επεξεργαστούν, να κατευθύνουν και να συντονίσουν το σύνολο των δράσεων. Η συγκεκριµένη οµάδα,
µε διαρκή παρουσία, θα καθοδηγεί τις Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας, προκειµένου να µην υπάρχουν καθυστερήσεις και αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, θα φροντίζει ώστε η διαχείριση της µετάβασης για τους εµπλεκόµενους φορείς να είναι όσο το δυνατόν ακώλυτη, λειτουργώντας ως κεντρικός κόµβος. Οι αρµοδιότητες των
Οµάδων εργασίας αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση τεχνικών και επιχειρησιακών ζητηµάτων του έργου
«Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.». Οι αρµοδιότητες των Υποοµάδων εργασίας αφορούν την υποβοήθηση του έργου των Οµάδων εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων καθορίζονται
λεπτοµερώς οι επιµέρους αναλυτικές αρµοδιότητες της
Κεντρικής Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας.
Για την αποτελεσµατικότερη άσκηση των αρµοδιοτήτων τους, οι Οµάδες εργασίας διακρίνονται σε:
α) Οµάδα Λειτουργίας/ Υποστήριξης Κεντρικών Συστηµάτων, Δικτύων και Υποδοµών Data Centers,
β) Οµάδα Λειτουργίας/ Υποστήριξης Βάσεων Δεδοµένων,
γ) Οµάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας,
δ) Οµάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδικασίας,
ε) Οµάδες Τοπικών Διαχειριστών (στους 41 Φορείς
Λειτουργίας του έργου αρχικά και σε όλη τη χώρα στη
συνέχεια), µε εκπαίδευση στο νέο σύστηµα, οι οποίοι
συνεργάζονται µε τις ανωτέρω οµάδες και ακολουθούν
τις οδηγίες τους.
5.α) Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που διευθύνουν την Κεντρική Οµάδα, τις Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας είναι οι κάτωθι:
αα) ένας δικαστικός λειτουργός µέλος του Αρείου Πάγου,
ββ) ένας εισαγγελικός λειτουργός µέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,
γγ) ένας εφέτης,
δδ) ένας αντεισαγγελέας εφετών,
εε) ένας πρόεδρος πρωτοδικών,
στστ) ένας αντεισαγγελέας πρωτοδικών.
β) Η Κεντρική Οµάδα εργασίας στελεχώνεται από δικαστικούς υπαλλήλους µε ειδικότητα πληροφορικής
(ΠΕ, ΤΕ) και εµπειρία σε θέµατα µηχανογράφησης ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης και από δικαστικούς υπαλλήλους µε ειδικότητα γραµµατέων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και εµπειρία σε επιχειρησιακά ζητήµατα της πολιτικής και
ποινικής Δικαιοσύνης.
γ) Οι λοιπές Οµάδες εργασίας στελεχώνονται κατ’ ανώτατο όριο µε οκτώ (8) δικαστικούς υπαλλήλους, ανά
οµάδα, ως εξής:

αα) Η Οµάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστηµάτων, Δικτύων και Υποδοµών Data Centers από δικαστικούς υπαλλήλους, ειδικούς συστηµάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής).
ββ) Η Οµάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδοµένων και Εφαρµογών από δικαστικούς υπαλλήλους, ειδικούς βάσεων δεδοµένων και εφαρµογών (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής).
γγ) Η Οµάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Πολιτικής
Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόµενους από το σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών κάθε
βαθµού.
δδ) Η Οµάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Ποινικής
Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόµενους από το σύνολο των εισαγγελικών υπηρεσιών κάθε
βαθµού και από το πταισµατοδικείο.
Η Κεντρική Οµάδα, οι Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας µπορεί να λειτουργούν νοµίµως µε ελάχιστο αριθµό
µελών, τακτικών και αναπληρωµατικών, που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
6. Για την πλήρωση των θέσεων της Κεντρικής Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δηµοσιεύουν αντιστοίχως ανακοίνωση που
κοινοποιείται µε κάθε πρόσφορο µέσο στις γραµµατείες
των δικαστηρίων, µετά από ερώτηµα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Εντός της προθεσµίας που τάσσεται µε την ως άνω ανακοίνωση, οι ενδιαφερόµενοι υποβάλλουν βιογραφίκό σηµείωµα, µε τα νόµιµα δικαιολογητικά, ενώπιον του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Αρείου Πάγου
που, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, αποφασίζει
για την πλήρη ανάθεση καθηκόντων στους δικαστικούς
υπαλλήλους της Κεντρικής Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας.
7. Με απόφαση του πενταµελούς υπηρεσιακού συµβουλίου του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου που έχει οριστεί ως µέλος της Κεντρικής Οµάδας, των Οµάδων και Υποοµάδων εργασίας, είναι δυνατή η απόσπασή του στην υπηρεσία όπου εδρεύει η Ο.Δ.Ε.. Η πλήρης ανάθεση καθηκόντων κατά την
προηγούµενη παράγραφο και η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου κατά το προηγούµενο εδάφιο καταλαµβάνει
και τους δόκιµους δικαστικούς υπαλλήλους.
8. Για την υλοποίηση και υποβοήθηση της Ο.Δ.Ε. διατίθενται οι υποδοµές (εξοπλισµός, δίκτυα, εγκαταστάσεις)
και τα αναλώσιµα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και των εµπλεκόµενων δικαστικών υπηρεσιών. Η Κεντρική Οµάδα, οι Οµάδες και Υποοµάδες εργασίας µπορούν να συνεδριάζουν
στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
Αρθρο 30
Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα Οργανισµού
Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών
Στο τέλος του άρθρου 97 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35)
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
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«8. Δεν µπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωµατικά µέλη των Πειθαρχικών Συµβουλίων, όσοι άσκησαν
καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά τα αµέσως δύο
(2) προηγούµενα έτη.»
Άρθρο 31
Δαπάνες στο πλαίσιο του άρθρου 96
του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)
Δαπάνες που διενεργήθηκαν για τις δράσεις της παρ.
1 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, θεωρούνται νόµιµες και
µπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος πιστώσεων του τρέχοντος ή του επόµενου οικονοµικού έτους, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 35
Τροποποίηση του ν. 4480/2017
Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4480/2017 (Α΄ 97), η
οποία αντικαταστάθηκε µε την παρ. 7 του άρθρου 140
του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), η ηµεροµηνία «31.12.2018»
αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31.12.2019».
Άρθρο 36
Κατεπείγουσες ανάγκες προµήθειας καυσίµων
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.
Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), η
οποία τροποποιήθηκε µε το άρθρο 14 του ν. 4551/2018
(Α΄ 116), η ηµεροµηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται µε
την ηµεροµηνία «31.12.2019».

Άρθρο 32
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου 33/2006 «Αναστολή Διορισµών και Προσλήψεων στο Δηµόσιο Τοµέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει,
προστίθεται περίπτωση κθ΄ ως εξής:
«κθ. Οι δηµοσιογράφοι που προσλαµβάνονται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο
Ειδήσεων Α.Ε..»
Άρθρο 33
Χορήγηση Φορολογικής Ενηµερότητας
στους Οργανισµούς Λιµένος Α.Ε.
Το άρθρο 13 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθµισης, χορηγείται από την αρµόδια Δηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία
(Δ.Ο.Υ.) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενηµερότητας
(Α.Φ.Ε.) στις ανώνυµες εταιρείες του ν. 2932/2001 (Α΄
145) ή του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), ανεξαρτήτως της µετοχικής σύνθεσής τους και παρά την ύπαρξη βεβαιωµένων
σε βάρος τους, ληξιπρόθεσµων ή µη, οφειλών προς οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή µη, εισφορές οποιασδήποτε
κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής, συµπεριλαµβανοµένων σε καθεµία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των κάθε
είδους πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, προστίµων
και τόκων, ασχέτως του νοµοθετικού καθεστώτος υπό το
οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανωτέρω ποσά.
Η ύπαρξη των παραπάνω οφειλών δεν µπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης χορήγησης του Α.Φ.Ε. από την
αρµόδια Δ.Ο.Υ..»
Άρθρο 34
Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015
Στην παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176),
µετά τις λέξεις «του προσωπικού των καταστηµάτων
κράτησης αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων», προστίθενται οι λέξεις «του προσωπικού των Οργανισµών Λιµένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρµογής του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόµου».

Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4504/2017
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του
ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2019, απαγορεύεται η διακίνηση καυσίµων
ναυτιλίας µε πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συµπληρώσει ηλικία, υπολογιζόµενη από την 31η Δεκεµβρίου του έτους της καθέλκυσης,
σαράντα (40) ετών, εκτός και αν τα πλοία αυτά συµµορφώνονται κατά την ως άνω ηµεροµηνία µε τις διατάξεις
του προβλεπόµενου προεδρικού διατάγµατος από την
παράγραφο 2 του παρόντος, οπότε και η ως άνω απαγόρευση παρατείνεται για ένα (1) έτος, ήτοι µέχρι τις
31.12.2019.»
Άρθρο 38
Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 53
του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του
ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι επιτροπές της παραγράφου 1 µπορούν να επιχορηγούνται,για την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισµό που καταρτίζουν και καταθέτουν προς έλεγχο στη Γ.Γ.Α. σύµφωνα µε την παράγραφο 1: (α) από τον τακτικό προϋπολογισµό της Γ.Γ.Α., µε
απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού, (β)
από τους τακτικούς προϋπολογισµούς των Υπουργείων
Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενηµέρωσης και Τουρισµού, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Αθλητισµού και του αρµόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού και (γ) από τις Περιφέρειες
στη γεωγραφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να
διεξαχθούν οι αγώνες, τα συνέδρια, οι σύνοδοι και τα Ολυµπιακά γεγονότα της παραγράφου 1.»
Άρθρο 39
Τροποποίηση της περίπτωσης η΄ της παρ. 6
του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του
άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
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«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2019.»
Άρθρο 40
Τροποποίηση της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)
1. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1
του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται
ως εξής:
«εε. Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές
διαιτησίας των αγώνων αθληµάτων επαγγελµατικής κατηγορίας στους οποίους συµµετέχουν Α.Α.Ε..»
2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις
19.7.2018.
3. Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του
ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται υποπερίπτωση στστ΄
ως εξής:
«στστ. Οι απασχολούµενοι ως κοµπάρσοι σε τηλεοπτικές εκποµπές ή παραγωγές κινηµατογραφικών ταινιών ή
διαφηµίσεων που αµείβονται µε την ώρα ή την ηµέρα, σε
τακτά ή µη χρονικά διαστήµατα.»
Άρθρο 41
Συµµετοχή ανέργων του ΕΦΚΑ
σε προγράµµατα του ΟΑΕΔ
Άνεργοι, πρώην µισθωτοί ασφαλισµένοι στο πρώην
ΤΣΠΕΑΘ και στο πρώην ΤΑΤΤΑ, ήδη ΕΦΚΑ, επιτρέπεται
να εγγράφονται στο µητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, αποκλειστικώς για τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα υλοποιούµενα από τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας παράλληλα την
ασφάλισή τους για υγειονοµική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ ή
τον ΕΔΟΕΑΠ.
Οι ανωτέρω δύνανται να εγγράφονται στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ µετά τη βεβαιωµένη λήξη της επιδότησής τους λόγω ανεργίας, η οποία προβλέπεται στις
διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 73 του
β.δ. της 29/5.25.6/1958 (Α΄ 96), καθώς και στις διατάξεις
των άρθρων 12, 13 και 14 του β.δ. 456/1967 (Α΄ 143).

γ) δεν έχουν πληρωθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου,
δύνανται να πληρωθούν σε βάρος του προϋπολογισµού του προγράµµατος.
Τυχόν πραγµατοποιηθείσες δαπάνες που προκύπτουν
από κατατεθείσες εγγυήσεις για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2017 µέχρι 31.12.2018 και µέχρι την επιστροφή
τους θεωρούνται επιλέξιµες δαπάνες του προγράµµατος
και καταβάλλονται απολογιστικά από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Οικονοµικές ή άλλες λογιστικές εκκρεµότητες που ενδεχοµένως προκύψουν για το χρονικό διάστηµα από
1.1.2019 έως και 31.12.2021 δεν θεωρούνται επιλέξιµες
δαπάνες του προγράµµατος και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δηµόσιο.»
Άρθρο 43
1. Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωσης του Οργανισµού Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (ΟΑΕΔ),
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019,
επιτρέπεται, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του ΟΑΕΔ, η απασχόληση του προσληφθέντος δυνάµει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού, από την 1η Ιανουαρίου 2019, για εξαιρετικούς
λόγους δηµοσίου συµφέροντος που συνίστανται στην
προστασία της δηµόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η απασχόληση του προσωπικού, σύµφωνα µε το προηγούµενο εδάφιο, δεν µεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκε.
2. Δαπάνες που έχουν προκύψει από εργασία, η οποία
παρασχέθηκε από τις 9 Οκτωβρίου 2018 έως τη δηµοσίευση του παρόντος, για την καθαριότητα κτιρίων όπου
στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θεωρούνται νόµιµες
και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισµού του
ΟΑΕΔ του οικονοµικού έτους 2019.
Άρθρο 44

Άρθρο 42
Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38
του ν. 3762/2009 (Α΄ 75)
Μετά την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α΄
75) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:
«2.Α. Η διάρκεια του ειδικού προγράµµατος παρατείνεται από τη λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 έως τις 31.12.2021.
Μετά την τακτοποίηση και πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων για την υλοποίησή του
από 1.1.2017 µέχρι 31.12.2018, το έργο περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο που τις εξέδωσε.
Πραγµατοποιηθείσες δαπάνες του προγράµµατος οι οποίες, σωρευτικά:
α) προέκυψαν κατά το διάστηµα από 10.9.2009 έως
31.12.2016,
β) έχουν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράµµατος, σύµφωνα µε το τρίτο εδάφιο
της παραγράφου 2, και

1. Η ποινική δίωξη κατά των προσώπων που από τις
31.3.2016 διατέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύµβουλοι και µέλη του Διοικητικού
Συµβουλίου της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» αναστέλλεται για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τις πράξεις µη καταβολής πάσης φύσεως οφειλών της εταιρείας προς το Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ασφαλιστικούς οργανισµούς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄
βαθµού, καθώς και για την πράξη του άρθρου µόνου του
α.ν. 690/1945. Κατά των προσώπων του προηγούµενου
εδαφίου και για το χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην
παράγραφο 2 δεν επισπεύδονται πράξεις ή µέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων ή
άλλον ειδικό νόµο ή διασφαλιστικά µέτρα, καθώς και κάθε διαδικασία που κατατείνει στην είσπραξη των οφειλών της εταιρείας προς το Δηµόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισµούς και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού.
Πράξεις ή µέτρα που έχουν επισπευσθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αναστέλλονται για το
χρονικό διάστηµα που ορίζεται στην παράγραφο 2.
2. Η αναστολή της προηγούµενης παραγράφου διαρ-
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κεί µέχρι την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης της
εταιρείας από το δικαστήριο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄153).
3. Με την επικύρωση της συµφωνίας εξυγίανσης της
εταιρείας από το δικαστήριο, εξαλείφεται το αξιόποινο
και παύει η ποινική δίωξη εναντίον των προσώπων της
παραγράφου 1 για αδικήµατα των οποίων η αντικειµενική υπόσταση συνίσταται στις πράξεις µη καταβολής των
οφειλών της εταιρείας που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και αίρονται οι πράξεις ή τα µέτρα εκτέλεσης
που έχουν επισπευσθεί εναντίον τους.
Άρθρο 45
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)
1. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 4469/2017 (Α΄ 62) η φράση «σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2 και το έκτο εδάφιο της
παραγράφου 3 του άρθρου 4» αντικαθίσταται από τη
φράση «σύµφωνα µε τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2, το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4
και την παράγραφο 3α του άρθρου 7».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2
αντικαθίσταται ως εξής:
«Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων: (α) δεν υπερβαίνουν ατοµικά για κάθε πιστωτή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και ποσοστό ενάµισι τοις
εκατό (1,5%) του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β)
δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατοµµυρίων (5.000.000) ευρώ και ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού χρέους του οφειλέτη, δεν
συµµετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόµου και
δεν δεσµεύονται από τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»
3. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
οι λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 31η Δεκεµβρίου 2019».
4. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 7 προστίθεται
παράγραφος 3α ως εξής:
«3.α. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηµατικής δραστηριότητας
αλλά αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, όταν ο πιστωτής αυτών δεν κρίνει τη ρύθµισή τους ως απαραίτητη για
την εξασφάλιση της βιωσιµότητας του οφειλέτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, δύναται όπως µε δήλωσή του εξαιρέσει αυτές από τη διαδικασία του παρόντος νόµου. Για τον λόγο αυτόν, ο συντονιστής, πριν κοινοποιήσει το απόσπασµα της
αίτησης στο σύνολο των πιστωτών, σύµφωνα µε την παράγραφο 2, ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων υφίστανται οι οφειλές αυτές και τους καλεί εντός πέντε (5) ηµερών να δηλώσουν αν συναινούν
στην ένταξη των οφειλών αυτών στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθµισης οφειλών. Αν ο πιστωτής ή οι πιστωτές
των ανωτέρω οφειλών συναινέσουν, ο συντονιστής κινεί
τη διαδικασία της παραγράφου 2 για όλους τους πιστωτές. Αν δεν συναινέσουν, ο συντονιστής ενηµερώνει τον
οφειλέτη, του τάσσει προθεσµία πέντε (5) ηµερών για
την τροποποίηση της πρότασης της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 5 και στη συνέχεια κινεί τη
διαδικασία της παραγράφου 2 για τους υπόλοιπους πιστωτές µε κοινοποίηση χωριστής ενηµέρωσης για την εξαίρεση των ανωτέρω οφειλών και για την αδυναµία
ρύθµισής τους µε τη σύµβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»

5. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:
«Η αναστολή του πρώτου εδαφίου της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει και µετά την πάροδο του εκεί προβλεποµένου χρονικού διαστήµατος και µέχρι τη σύνταξη
πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η µη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός
του διαστήµατος του ως άνω εδαφίου οφείλεται σε λήψη από πιστωτές παρατάσεων των προθεσµιών για ενέργειες, και µόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί
παράταση προθεσµίας µετά τη λήξη του χρονικού διαστήµατος των ενενήντα (90) ηµερών, η αναστολή του
πρώτου εδαφίου ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε
την παράταση και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η
παράταση αυτή.»
6. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, η ακύρωση της σύµβασης δεν ασκεί επίδραση στη νοµική θέση πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ήδη ικανοποιηθεί πλήρως σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής.»
7. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 οι λέξεις «στις εξής περιπτώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωµής των οφειλών
προς αυτούς συντρέχει µία από τις εξής περιπτώσεις:».
8. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 15 οι λέξεις «προς κάθε πιστωτή» αντικαθίστανται
από τις λέξεις «προς το Δηµόσιο».
9. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 15, όπως
τροποποιήθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 53 του
ν. 4549/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δηµόσιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη
για το αδίκηµα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αναφορικά µε τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθµιση. Κατά
το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης
αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..»
10. Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και καθ’ όλη
τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγµάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήµατα του α.ν. 86/1967
αναφορικά µε τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθµιση. Κατά το χρονικό διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος,
χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισµός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..»
11. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου
15 αντικαθίσταται ως εξής:
«21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών του Δηµοσίου ή
Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι, σωρευτικά ή
διαζευκτικά:
α) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του παρόντος
νόµου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά:
αα) δεν εµπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2,
ββ) εµπίπτουν στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 2,
γγ) εµπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή ο-
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φειλές τους προς αυτούς ανήκουν στο υπολειπόµενο
ποσοστό του έως δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των συνολικών οφειλών τους,
δδ) είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδηµα από επιχειρηµατική δραστηριότητα, σύµφωνα µε τον
ν. 4172/2013 αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,
β) δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο τελευταίο εδάφιο
της παραγράφου 2 του άρθρου 8 χωρίς το Δηµόσιο ή αντίστοιχα ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να έχει δηλώσει την πρόθεσή του να µην συµµετάσχει στη διαδικασία,
το Δηµόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης µπορούν να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις
ρύθµισης των οφειλών τους προς αυτούς, µε ανάλογη εφαρµογή της παραγράφου 3 του παρόντος.»
12. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως
εξής:
«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και
Ανάπτυξης, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µπορεί να θεσπισθεί απλοποιηµένη διαδικασία ρύθµισης των οφειλών
για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθµιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων
(300.000) ευρώ, κατά την οποία η πρόταση ρύθµισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιµότητας του οφειλέτη
παράγονται µε τυποποιηµένο τρόπο.»
13. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2, 4 και 11 του παρόντος αρχίζει τρεις (3) µήνες µετά τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών µπορεί να ορίζεται συντοµότερος χρόνος έναρξης ισχύος µέρους ή του συνόλου των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4 και 11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρµόζονται µόνο στις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος τους.
14. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 9, 10 και 11 έχουν
άµεση εφαρµογή και σε αιτήσεις που είναι εκκρεµείς κατά την έναρξη ισχύος τους.
15. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 εφαρµόζονται και σε συµβάσεις ρύθµισης οφειλών που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος τους.
Άρθρο 46
Ρυθµίσεις για την ηλεκτρονική πύλη Αgora
και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων
και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε. («Enterprise Greece»)
1. Η υποπερίπτωση ιε΄ του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.», που περιλαµβάνεται στην παρ. 2
του άρθρου 1 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως
εξής:
«ιε. Διαχειρίζεται από κοινού µε το Υπουργείο Εξωτερικών το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική
πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα, καθορίζει
τη δοµή και το περιεχόµενό του, ανανεώνει και ελέγχει
τις πληροφορίες και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν
µε τις συναρµόδιες υπηρεσίες και φορείς.»
2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4242/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α. Το σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών «Ηλεκτρονική Πύλη (Αgora)», καθώς και κάθε τυχόν

σχετικό σύστηµα που δηµιουργείται ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηµατικότητα, υπάγεται στην από κοινού εποπτεία του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα η διαχείριση και λειτουργία της ενιαίας
εθνικής ηλεκτρονικής πύλης, ο καθορισµός της δοµής
και του περιεχοµένου αυτής ασκείται από κοινού από το
Υπουργείο Εξωτερικών και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.». Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής
πύλης.»
3. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.», που τέθηκε σε ισχύ µε την παρ. 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 (Α΄ 29), προστίθεται
δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Στις τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι
προµήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα έργα - κατασκευές,
µε εκτιµώµενη αξία που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, πραγµατοποιούνται
µετά από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριµένου
προϋπολογισµού, µε απευθείας προµήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού
της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού
Εµπορίου Α.Ε.», που τέθηκε σε ισχύ µε την παρ. 3 του
άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία τακτικού,
µόνιµου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σε φορείς του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα,
όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του
ν. 2190/1994, µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισµό. Οι αποσπώµενοι
στην εταιρεία λαµβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών τους. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο δανεισµός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τοµέα µε ειδική συµφωνία.»
Άρθρο 47
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192)
1. Το άρθρο 73 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 73
ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
Οι οργανικές θέσεις του µόνιµου προσωπικού του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης κατανέµονται κατά
κατηγορία και κλάδο ως εξής:
Α. Κατηγορία Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού θέσεις: 396
β. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 94
γ. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 27
δ. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών θέσεις: 3
ε. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 32
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στ. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόνων θέσεις: 1
ζ. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερµηνέων θέσεις: 9
Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις: 28
β. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 15
γ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις: 13
δ. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόµων θέσεις: 1
Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων θέσεις: 186
β. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 12
γ. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 38
δ. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών - Διερµηνέων θέσεις: 3
ε. Κλάδος ΔΕ Οδηγών Θέσεις: 11
στ.Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 2
Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
α. Κλάδος ΥΕ Επιµελητών θέσεις: 32
β. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 8
γ. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 4.»
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέµονται κατά εκπαιδευτική βαθµίδα και ειδικότητα ως εξής:
Α. Ειδικό Επιστηµονικό Προσωπικό
Θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων (καθορίζονται κάθε φορά µε την προκήρυξη): 39
Β. Βαθµίδα Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):
α. ΠΕ Διοικητικού Οικονοµικού θέσεις: 49
β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 13
γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 2
δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 3
ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις: 1
Γ. Βαθµίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):
α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 13
β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 15
Δ. Βαθµίδα Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):
α. ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων θέσεις: 61
β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 8
γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 3
δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις: 12
ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 1
Ε. Βαθµίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):
α. ΥΕ Επιµελητών θέσεις: 3
β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1
γ. ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 1.»
Άρθρο 48
Τροποποιήσεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισµός
Οικονοµικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης
Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων» (Α΄ 80)
1.α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 43/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα να
υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.»
β. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής έχει και τις αρµοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών
όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νοµοθεσία περί δηµοσίου λογιστικού.»
2.α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Διατάκτης των δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης

Αρχής Δηµοσίων Συµβάσεων είναι ή το συλλογικό όργανο
της Αρχής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτό όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισµού του φορέα, αναλαµβάνει υποχρεώσεις σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού αυτού και
προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 καταργείται.
γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του Διατάκτη ο
ΓΔΟΥ συντάσσει σε δύο αντίγραφα το σχέδιο της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης µε τελικό υπογράφοντα
τον Διατάκτη.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι πράξεις που αφορούν την εξόφληση των χρηµατικών ενταλµάτων υπογράφονται από υπάλληλο του Τµήµατος Οικονοµικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής
και Οικονοµικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν εµπλέκεται
στη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλµατοποίησης των
δαπανών και ορίζεται µε απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής.»
4. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 διαγράφονται οι
λέξεις «του Προέδρου».
5. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
13 οι λέξεις «από τον Πρόεδρο» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «µε απόφαση του συλλογικού οργάνου».
6. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 43/2013 διαγράφεται.
Άρθρο 49
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α΄ 104)
1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9
αντικαθίσταται ως εξής:
«Το Γ.Ε.ΜΗ. των παραπάνω εταιρειών τηρείται από την
αρµόδια Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Από την ίδια υπηρεσία τηρείται το Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών εταιρειών της περίπτωσης γ΄,
καθώς και των υποκαταστηµάτων αλλοδαπών που είναι οντότητες δηµοσίου ενδιαφέροντος των περιπτώσεων β΄
και γ΄του Παραρτήµατος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν
τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όµως σε
διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόµο.»
3. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 33 αντικαθίστανται
ως εξής:
«4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία,
το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και µεταβιβάζονται µόνο µε το σύνολο των δικαιωµάτων που περιλαµβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισµένων δικαιωµάτων.
5. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά
δικαιώµατα που γεννώνται από τους τίτλους µεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον το καταστατικό ή οι όροι έκδοσης
των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.»
4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:
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«3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση µετοχών σε τιµή ανώτερη του αρτίου δεν µπορεί να διατεθεί
για πληρωµή µερισµάτων ή ποσοστών, µπορεί όµως: (α)
να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συµφηφισθεί προς απόσβεση ζηµιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεµατικά
ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόµο µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για τον συµψηφισµό των ζηµιών αυτών.»
5. Η περίπτωση στ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 99
αντικαθίσταται ως εξής:
«στ) Συµβάσεις της εταιρείας µε θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται
ή παρέχονται προς το συµφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των µετόχων τους που δεν είναι συνδεδεµένα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συµφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση
από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, η
οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συµφερόντων αυτών. Αναφορά στο περιεχόµενο
της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτηµα, σύµφωνα µε την
παράγραφο 31 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014. Τα
προηγούµενα εδάφια δεν εφαρµόζονται σε εταιρείες µε
µετοχές µη εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά.»
6. Η παράγραφος 4 του άρθρου 99 αντικαθίσταται ως
εξής:
«4. Εξαιρούνται από την εφαρµογή της παραγράφου 1
συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόµος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές
νοµοθετικές διατάξεις αντιµετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη µεταχείριση όλων των µετόχων, των συµφερόντων της εταιρείας και των µετόχων
που δεν αποτελούν συνδεδεµένα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των µετόχων µειοψηφίας.»
7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 100 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η παρούσα δεν εφαρµόζεται: (α) σε εταιρίες µε µετοχές µη εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά και (β) επί εταιριών µε εισηγµένες µετοχές, αν η άδεια του διοικητικού συµβουλίου σύµφωνα µε την παράγραφο 1 δόθηκε
µε τη συµφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων µελών τούτου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας
από τη γενική συνέλευση µαταιώνεται, αν αντιταχθούν
σε αυτήν µέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3)
του εκπροσωπούµενου στη συνέλευση κεφαλαίου.»
8. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
109 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αµοιβή ή παροχή που χορηγείται σε µέλος του διοικητικού συµβουλίου και δεν ρυθµίζεται στον νόµο ή το
καταστατικό βαρύνει την εταιρεία µόνο αν εγκριθεί µε ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στα άρθρα 110 έως 112.»
9. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
109 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί εταιρειών µε µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη
αγορά η παρούσα παράγραφος ισχύει µε την επιφύλαξη
των οριζοµένων στα άρθρα 110 έως 112.»
10. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
110 καταργείται.
11. Η παράγραφος 7 του άρθρου 110 καταργείται.
12. Στο άρθρο 112 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
«7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 109 εφαρµόζεται και
στις αποδοχές που καθορίζονται στην έκθεση αποδο-

χών. Η προθεσµία των δύο (2) µηνών αρχίζει από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών σύµφωνα µε την
παράγραφο 3.»
13. Η παράγραφος 8 του άρθρου 124 αντικαθίσταται
ως εξής:
«8. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει µετοχές εισηγµένες σε ρυθµιζόµενη αγορά και το οποίο είναι µέλος
του διοικητικού συµβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν
µετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και
δεν υπολογίζεται για τον σχηµατισµό της απαρτίας και
της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει
την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή
σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρµόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων µελών
του διοικητικού συµβουλίου δηλώσει ότι συµφωνεί µε
την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόµενα πρόσωπα.»
14. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου
137 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) µη τήρησης ή πληµµελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129.»
15. Στο άρθρο 187 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:
«18. Εντός έξι (6) µηνών από την 1η Ιανουάριου 2019
ολοκληρώνεται η µεταφορά των εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος, των οποίων το
Γ.Ε.ΜΗ. δεν τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου
Οικονοµίας και Ανάπτυξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της
µεταφοράς κάθε εταιρείας, οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ.
συνεχίζουν να πραγµατοποιούνται από τις, πριν την 1η
Ιανουαρίου 2019, αρµόδιες για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.
υπηρεσίες και οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, εκδίδονται από τις αρµόδιες,
για την έκδοση αυτών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, υπηρεσίες, τηρουµένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του
παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού
καθορίζεται η διαδικασία µεταφοράς των φακέλων, η
χρονική σειρά µεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Με την ίδια διαδικασία και εντός του ίδιου
χρονικού διαστήµατος πραγµατοποιείται και η µεταφορά
των εταιρειών των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. παύει να τηρείται
στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας
του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης.»
16. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει την
1η Ιανουάριου 2019.
Άρθρο 50
Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2515/1997
«Άσκηση επαγγέλµατος Λογιστή Φοροτεχνικού,
λειτουργία Σώµατος Ορκωτών Εκτιµητών (Σ.Ο.Ε.)
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154)
1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 18
του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 τροποποιείται ως ακολούθως:
«α. Ο Υπουργός Οικονοµίας και Ανάπτυξης εκδίδει
την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της νοµοθεσίας για τις ανώνυµες εταιρείες,
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αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της συγχώνευσης από
την Τράπεζα της Ελλάδος, όταν στη συγχώνευση συµµετέχει πιστωτικό ίδρυµα µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας ή όταν το πιστωτικό ίδρυµα που θα προέλθει από
τη συγχώνευση θα έχει τη µορφή ανωνύµου εταιρείας.»
2. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 18 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Ειδικότερα για τα πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού
προηγείται η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που
εγκρίνει τη συγχώνευση σύµφωνα µε τα ανωτέρω. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και η σύµβαση συγχώνευσης που καταρτίζεται µε συµβολαιογραφικό έγγραφο καταχωρίζονται στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο
του ν. 3419/2005 (Α΄297). Οι σχετικές καταχωρίσεις
πραγµατοποιούνται από τις αρµόδιες για την τήρησή του
υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες ελέγχουν την πληρότητα,
το υποστατό και τη νοµιµότητα των σχετικών πράξεων.
Η σύµβαση συγχώνευσης δεν µπορεί να συναφθεί πριν
παρέλθει η προθεσµία της παρ. 2 του άρθρου 70 του
κ.ν. 2190/1920.
Στην περίπτωση συγχώνευσης µε απορρόφηση, από
την καταχώριση στην οικεία µερίδα Γ.Ε.ΜΗ. του απορροφώντος συνεταιρισµού συντελείται η συγχώνευση και
αυτός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις του ή των απορροφούµενων συνεταιρισµών.
Οι εκκρεµείς δίκες συνεχίζονται από αυτόν χωρίς διακοπή. Ο απορροφώµενος συνεταιρισµός διαγράφεται από
τα προβλεπόµενα στην κείµενη νοµοθεσία Μητρώα Συνεταιρισµών. Στην περίπτωση συγχώνευσης µε σύσταση
νέου συνεταιρισµού τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 4
του άρθρου 10 του ν. 1667/1986 πριν την καταχώριση αυτού στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο της έδρας του.»
Άρθρο 51
Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σύµφωνα µε το
τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήµατος. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2017.»
Άρθρο 52
Συµπληρωµατικές Συµβάσεις επί κτιρίων
χαρακτηρισµένων ως έργων τέχνης
1. Συµβάσεις µε αξία µικρότερη του ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) ευρώ που χαρακτηρίστηκαν ως συµπληρωµατικές κατά την υπογραφή τους, δεν υποβλήθηκαν
στον προβλεπόµενο από τις διατάξεις του άρθρου 35
του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) έλεγχο νοµιµότητας και συνήφθησαν ως παρακολούθηµα των αρχικών συµβάσεων εκτέλεσης έργων του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού επί κτιρίων χαρακτηρισµένων ως έργων τέχνης,
θεωρούνται νόµιµες κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και
ειδικής διάταξης και παράγουν έννοµα αποτελέσµατα.
2. Οι δαπάνες που απορρέουν από την εκτέλεση των
ως άνω συµβάσεων θεωρούνται νόµιµες, δύναται να
πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του τρέχοντος και του επόµενου οικονοµικού έτους και όσες από αυτές έχουν πληρωθεί δεν καταλογί-

ζονται και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.
Άρθρο 53
Συµβάσεις µισθώσεων
1. Συµβάσεις µισθώσεων που έχουν συναφθεί από το
Ταµείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το
Ταµείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) και τον Ειδικό Λογαριασµό
στο Υπουργείο Πολιτισµού και Αθλητισµού και αφορούν
ακίνητα στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού, θεωρούνται ως νοµίµως συναφθείσες και διατηρούνται σε ισχύ µέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών µίσθωσης ακινήτων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). Οι δαπάνες που απορρέουν από τις συµβάσεις του προηγούµενου εδαφίου βαρύνουν τον τρέχοντα προϋπολογισµό και
τον προϋπολογισµό του έτους 2019.
2. Η παράγραφος 1 ισχύει από την 1.1.2018.
Άρθρο 54
Τροποποίηση της κ.υ.α. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336)
Μετά το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 4 της 75555/
289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Οικονοµικών προστίθεται
εδάφιο ως εξής:
«Από την προθεσµία του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισµού και Αθλητισµού.»
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2018.
Άρθρο 55
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001
1. Στο άρθρο 3 του ν. 2969/2001 (Α΄281) µετά την παράγραφο 9 προστίθεται νέα παράγραφος 9Α ως εξής:
«9.Α.α) Συνθετική αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκοόλη που λαµβάνεται συνθετικά, µε εφαρµογή αποκλειστικά και µόνον χηµικών µεθόδων, συνήθως από τα προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας
ως και από συνθετικό αέριο, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 99,9% νοl., δυναµένη να χρησιµοποιείται, αποκλειστικά και µόνον, για ειδικές βιοµηχανικές χρήσεις, κατόπιν της προηγουµένης µετουσιώσεώς της κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του
άρθρου 8.
β) Αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης: Η αιθυλική αλκοόλη που δεν είναι γεωργικής προέλευσης
αλλά ούτε και συνθετική, λαµβανόµενη µε βιολογική µέθοδο από βιοµάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), η οποία δύναται να χρησιµοποιείται, αποκλειστικά και µόνον, για ειδικές βιοµηχανικές χρήσεις κατόπιν της προηγουµένης µετουσιώσεώς της κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις διατάξεις
της παραγράφου 9 του άρθρου 8.
γ) Βιοαιθανόλη: Η αιθυλική αλκοόλη που λαµβάνεται
από βιοµάζα, για χρήση, κατόπιν της προηγούµενης µετουσίωσής της ως καύσιµο κίνησης, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3054/2002.»
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3
αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Μετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλ-
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κοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και µη, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% νοl., ως
και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, στην οποία έχουν
προστεθεί χηµικές ουσίες ώστε να αποκλείεται η χρησιµοποίησή της για παρασκευή αλκοολούχων ποτών χωρίς
όµως να επηρεάζονται οι λοιπές βιοµηχανικές της χρήσεις.»
3. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής:
«στ) Σε επιτηδευµατίες παραγωγούς βιοαιθανόλης.
ζ) Σε λοιπούς επιτηδευµατίες που παράγουν αιθυλική
αλκοόλη είτε συνθετική είτε µη γεωργικής προέλευσης,
καθώς και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του άρθρου 3.»
4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως:
«Με τους Οινοπνευµατοποιούς Β΄ κατηγορίας εξοµοιώνονται και οι επιτηδευµατίες που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη, έχοντας µε αυτούς ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώµατα.»
5. Στο άρθρο 5 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:
«6.α) Παραγωγοί βιοαιθανόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευµατίες, οι οποίοι έχοντες τις κατάλληλες κατά
περίπτωση εγκαταστάσεις, µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό και κατεργαζόµενοι βιοµάζα, παράγουν βιοαιθανόλη σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του
ν. 3054/2002.
β) Παραγωγοί αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευµατίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις,
µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό και κατεργαζόµενοι
βιοµάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
ν. 3054/2002, εκτός από τις γεωργικές πρώτες ύλες που
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα I της Συνθήκης για τη
Λειτουργία της Ε.Ε., µε χρήση βιολογικών µεθόδων, παράγουν αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης.
7. Παραγωγοί συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευµατίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, µηχανολογικό και λοιπό εξοπλισµό και κατεργαζόµενοι συνήθως είτε προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχηµικής βιοµηχανίας είτε συνθετικό αέριο, µε χρήση αποκλειστικά και
µόνο χηµικών µεθόδων, παράγουν συνθετική αιθυλική
αλκοόλη.»
6. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος απαιτείται επίσης
για τους επιτηδευµατίες που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης και συνθετική
αιθυλική αλκοόλη.
Άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος δεν απαιτείται για
τους ήδη λειτουργούντες Οινοπνευµατοποιούς Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Οινοπνευµατοποιού Β΄ κατηγορίας, προκειµένου για
την παραγωγή από αυτούς βιοαιθανόλης µε τη χρησιµοποίηση αποκλειστικά και µόνο των γεωργικών πρώτων υλών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται οι όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση της κατά τα ανωτέ-

ρω άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, τον ασκούµενο έλεγχο στις οικείες µονάδες παραγωγής, καθώς και τα εφαρµοζόµενα µέσα για τη µέτρηση και τον έλεγχο των
παραγόµενων προϊόντων. Με όµοια απόφαση, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισµοί, οι διαδικασίες και διατυπώσεις, καθώς και τα µέτρα ελέγχου, προκειµένου για την κατά την προηγούµενη περίπτωση παραγωγή βιοαιθανόλης από τους Οινοπνευµατοποιούς Β΄
κατηγορίας.»
7. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να εµφιαλώνουν οίνους όξος, µη αλκοολούχα ποτά και χυµούς αρκεί να
πληρούν τους όρους και να διαθέτουν τις εγκαταστάσεις
και εξοπλισµό σύµφωνα µε τις σχετικές ειδικές για τις
δραστηριότητες αυτές διατάξεις.
Επίσης επιτρέπεται στους ποτοποιούς η παρασκευή
και εµφιάλωση ποτών του κωδικού ΣΟ 22.05. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις προκειµένου για την παρασκευή και εµφιάλωση των προϊόντων του προηγουµένου εδαφίου.»
8. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος ΣΤ΄ ως εξής:
«ΣΤ. Παραγωγοί βιοαιθανόλης αιθυλικής αλκοόλης µη
γεωργικής προέλευσης και συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης.
1. Οι διατάξεις των παραγράφων Β1, Β2, Β3, Β5, Β6,
Β9 και Β10 εφαρµόζονται και για τους παραγωγούς βιοαιθανόλης τους παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης και τους παραγωγούς συνθετικής
αιθυλικής αλκοόλης.
2.α) Δεν επιτρέπεται στους παραγωγούς βιοαιθανόλης, στους παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης και στους παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης να είναι ταυτόχρονα Οινοπνευµατοποιοί Α΄ κατηγορίας αποσταγµατοποιοί ή ποτοποιοί.
β) Δεν επιτρέπεται, στους επιτηδευµατίες παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης και
στους επιτηδευµατίες παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης να είναι ταυτόχρονα και Οινοπνευµατοποιοί Β΄ κατηγορίας.
Επίσης δεν επιτρέπεται στους επιτηδευµατίες παραγωγούς βιοαιθανόλης να είναι ταυτόχρονα και Οινοπνευµατοποιοί Β΄ κατηγορίας εκτός της περίπτωσης παραγωγής βιοαιθανόλης αποκλειστικά και µόνο από τις
γεωργικές πρώτες ύλες που προβλέπονται στις σχετικές
διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.
3. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδίδεται
ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χηµείου του Κράτους καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης της κατεργασίας των πρώτων υλών, ο τρόπος πίστωσής τους, καθώς και οι όροι που πρέπει να πληρούν
οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, ο µηχανολογικός και λοιπός
εξοπλισµός των εργοστασίων των οικείων, κατά περίπτωση προϊόντος, επιτηδευµατιών που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης και
συνθετική αιθυλική αλκοόλη.»
9. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«1.α) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής
προέλευσης των αποσταγµάτων και των προϊόντων απόσταξης πάσης φύσεως είτε αυτά παράγονται εγχωρίως
είτε προέρχονται από άλλα κράτη-µέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) ή από τρίτες χώρες επιτρέπεται να διε-
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νεργείται, αναλόγως προς τη φύση αυτών και το επιτήδευµα του παραλήπτη, από τους κατά τις παραγράφους
2 και 3 του άρθρου 5 επιτηδευµατίες και από τις φορολογικές αποθήκες εµπορίας, αποκλειστικά:
αα) σε ποτοποιούς οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόµενη, από τις διατάξεις του άρθρου 6, άδεια ασκήσεως
επαγγέλµατος,
ββ) σε οινοποιούς για ανάµειξη µε οίνους ή γλεύκη, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι αµπελοοινικής προελεύσεως σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις,
γγ) σε βιοµηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιµοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική
ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.
β) Η καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης
επιτρέπεται να διατίθεται επίσης σε:
αα) φαρµακοποιούς είτε προς εµφιάλωση (οινόπνευµα
καθαρό προς εµφιάλωση), εφόσον διαθέτουν την ειδική
άδεια σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5, είτε
για την παρασκευή από αυτούς, στο φαρµακείο τους,
των διαφόρων λεγοµένων γαληνικών παρασκευασµάτων (ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης),
ββ) νοσοκοµεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά
ιδρύµατα δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς
σκοπούς,
γγ) εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύµατα, φορείς και
υπηρεσίες για ερευνητικούς σκοπούς.
γ) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής
προέλευσης, ως και της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης,
είτε τα προϊόντα αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρχονται από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά τις παραγράφους 6 περίπτωση β΄ και 7 του άρθρου 5 επιτηδευµατίες ως και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εµπορίας, αποκλειστικά και µόνο σε βιοµηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες
που χρησιµοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή
βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.
δ) Η πώληση βιοαιθανόλης είτε παραγόµενης εγχωρίως είτε προερχόµενης από άλλα κράτη-µέλη της Ε.Ε. ή
από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 επιτηδευµατίες και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εµπορίας, κατόπιν της προηγούµενης µετουσίωσής της αποκλειστικά και µόνο σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις
του ν. 3054/2002.»
10. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8
αντικαθίσταται ως εξής:
«Απαγορεύεται η διάθεση, χύµα, παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγµάτων και προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης ως και αλκοολούχων ποτών,
στην κατανάλωση και λιανική πώληση.»
11. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως
εξής:
«9. Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, ως και η αιθυλική
αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να διατίθεται µόνο µετουσιωµένη για ειδικές βιοµηχανικές
χρήσεις. Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση των εν λόγω
αλκοολών για παραγωγή ποτών ή προϊόντων διατροφής
εν γένει, ως και για εµφιάλωση.
Επίσης απαγορεύεται η χρησιµοποίηση της βιοαιθανόλης σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην της προβλεπόµενης στις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3.»

12. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με όµοια απόφαση καθορίζονται οι αποδόσεις των
πρώτων υλών παραγωγής, παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγµάτων και προϊόντων απόσταξης, ως
και αλκοολούχων εν γένει προϊόντων, καθώς και κάθε
λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»
13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως
εξής:
«1.Τα Οινοπνευµατοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, τα αποσταγµατοποιεία, τα ποτοποιεία, τα εργοστάσια των
παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης, συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, οι επιχειρήσεις εν γένει διακίνησης και εµπορίας παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγµάτων, προϊόντων απόσταξης και αλκοολούχων ποτών, τα εργοστάσια που
χρησιµοποιούν αιθυλική αλκοόλη παντός είδους ή εργάζονται µε αποστακτικά µηχανήµατα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης παντός είδους, αυτοί που
κατέχουν άµβικες απόσταξης ή άλλα αποστακτικά µηχανήµατα, οι κατασκευαστές τέτοιων µηχανηµάτων, καθώς
και η µεταφερόµενη και διατιθέµενη, παντός είδους, αιθυλική αλκοόλη, τα αποστάγµατα, τα προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης, ως και τα αλκοολούχα ποτά
υπόκεινται στον έλεγχο της Τελωνειακής και Χηµικής Υπηρεσίας.»
14. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
10 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στα Οινοπνευµατοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας,
στα εργοστάσια των παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης µη γεωργικής προέλευσης και συνθετικής
αιθυλικής αλκοόλης, στα αποσταγµατοποιεία και στις
φορολογικές αποθήκες διακίνησης, χύµα, κάθε είδους
αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγµάτων και προϊόντων απόσταξης ασκείται συστηµατική εποπτεία από το αρµόδιο
Τελωνείο και από την αρµόδια Χηµική Υπηρεσία.»
15. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ και ι΄ της παραγράφου
2 του άρθρου 11 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:
«α) Οι οινοπνευµατοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι εξοµοιούµενοι προς αυτούς επιτηδευµατίες των παραγράφων 6
και 7 του άρθρου 5, και οι αποσταγµατοποιοί που παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλουν εκπρόθεσµα, χωρίς
ιδιαίτερο λόγο, την προβλεπόµενη από την υποπαράγραφο 9 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 7 µηνιαία δήλωση,
καθώς και αυτοί που συντάσσουν ανακριβώς την εν λόγω δήλωση.
β) Οι οινοπνευµατοποιοί Α΄, οι οινοπνευµατοποιοί Β΄
κατηγορίας, οι εξοµοιούµενοι προς αυτούς επιτηδευµατίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, οι αποσταγµατοποιοί, οι ποτοποιοί και οι λοιποί εργοστασιάρχες, οι
οποίοι παράγουν ή χρησιµοποιούν κάθε είδους αιθυλική
αλκοόλη, αποστάγµατα, ως και προϊόντα απόσταξης ή
χρησιµοποιούν µηχανήµατα κατάλληλα για την παραγωγή των προϊόντων αυτών που δεν συµµορφώνονται προς
τους όρους, υποχρεώσεις και κανονισµούς, σχετικά µε
τον έλεγχο και την εποπτεία των εργοστασίων, την τοποθέτηση και συντήρηση των µέσων µέτρησης της παραγόµενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των επιτιθέµενων σφραγίδων.
γ) Οι οινοπνευµατοποιοί Β΄ κατηγορίας και οι εξοµοιούµενοι προς αυτούς επιτηδευµατίες των παραγράφων
6 και 7 του άρθρου 5, οι οποίοι δεν αναφέρουν εντός της
προβλεπόµενης στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου
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Β΄ του άρθρου 7 προθεσµίας στις αρµόδιες, Τελωνειακή
και Χηµική, Υπηρεσίες την, λόγω βλάβης ή ανωτέρας
βίας, αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου
τους ή τη διακοπή για άλλον λόγο.
δ) Όποιοι µεταφέρουν χύµα κάθε είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγµατα και προϊόντα απόσταξης, χωρίς το
προβλεπόµενο, ειδικό κατά περίπτωση, δελτίο χηµικής
ανάλυσης.
ι) Όποιοι χωρίς δικαίωµα και κατά παράβαση του άρθρου 8 κατέχουν, διαθέτουν ή χρησιµοποιούν χύµα κάθε
είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγµατα ως και προϊόντα
απόσταξης.»
16. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11
αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Οι οινοπνευµατοποιοί Α΄ κατηγορίας, οι οινοπνευµατοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι προς αυτούς εξοµοιούµενοι
επιτηδευµατίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5
και οι αποσταγµατοποιοί, που δεν δηλώνουν αµέσως
στις αρµόδιες, Χηµική και Τελωνειακή, Υπηρεσίες κάθε
βλάβη που συµβαίνει στα µηχανήµατά τους και στις τοποθετηµένες σφραγίδες, από την οποία µπορεί να προκληθεί διαρροή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων υγρών, παντός είδους.»
17. Οι περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:
«δ) Όποιοι χρησιµοποιούν µεθυλική αλκοόλη ή άλλη
αλκοόλη ως υποκατάστατο της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, µε εξαίρεση τη µετουσιωµένη
συνθετική αιθυλική αλκοόλη και τη µετουσιωµένη αιθυλική αλκοόλη µη γεωργικής προέλευσης, όπου από τη νοµοθεσία επιτρέπεται η χρήση τους.
στ) Όποιοι επιφέρουν µετατροπές ή αλλοιώσεις στους
τοποθετηµένους στα αποστακτικά µηχανήµατα µετρητές ή άλλα µέσα µετρήσεως, καθώς και όποιοι παραβιάζουν ή αφαιρούν ή αλλοιώνουν ή αποµιµούνται τις τοποθετηµένες σφραγίδες στα αποστακτικά και λοιπά µηχανήµατα, στους µετρητές, στους δειγµατολήπτες και στα
δοχεία συλλογής και αποθήκευσης των αποσταγµατοποιών, των οινοπνευµατοποιών Α΄ κατηγορίας, των οινοπνευµατοποιών Β΄ κατηγορίας και των προς τούτους εξοµοιουµένων επιτηδευµατιών των παραγράφων 6 και 7
του άρθρου 5.
ζ) Οι οινοπνευµατοποιοί Α΄ κατηγορίας οι οινοπνευµατοποιοί Β΄ κατηγορίας και οι προς αυτούς εξοµοιούµενοι
επιτηδευµατίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5,
ως και οι αποσταγµατοποιοί, οι οποίοι παρουσιάζουν αδικαιολόγητα έλλειµµα µεγαλύτερο από τις νόµιµες φύρες
αποθήκευσης στις εισαγόµενες για κατεργασία στα εργοστάσιά τους πρώτες ύλες.»
Άρθρο 56
Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
του Υπουργού Οικονοµικών, δύνανται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείµενο µε τον τίτλο «Κώδικας των νόµων
περί της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων προϊόντων» οι διατάξεις νόµων, βασιλικών και προεδρικών
διαταγµάτων σχετικά µε την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα.
Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση,
όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη
νοηµατική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν
καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων

που δεν έχουν πεδίο εφαρµογής, η νέα αρίθµηση των
άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε
περισσότερα και γενικά κάθε αναµόρφωση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νοµοτεχνική
κατάστρωσή τους, χωρίς καµία νοηµατική αλλοίωση, η
προσαρµογή των διατάξεων που καθορίζουν αρµοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάµενο οργανωτικό σχήµα των υπηρεσιών, καθώς και η προσαρµογή των διατάξεων µε τις πράξεις των αρµόδιων οργάνων
της Ε.Ε. που έχουν υποχρεωτική εφαρµογή. Αν υπάρξει
αµφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείµενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε.
Άρθρο 57
Τροποποίηση του άρθρου 72
του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος
Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Για τις συµβάσεις χρηµατοοικονοµικής µίσθωσης
που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρµογή τα οριζόµενα στον Κώδικα
Φορολογίας Εισοδήµατος που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), µέχρι τον χρόνο λήξης
αυτών.»
Άρθρο 58
Τροποποίηση Παραρτήµατος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
1. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήµατος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας
(Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως το Παράρτηµα αυτό ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών
για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι
τοις εκατό (6%).»
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2019.
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994
1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1
του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄151), η φράση «µετά
του τυχόν υφιστάµενου εξοπλισµού» αντικαθίσταται µε
τη φράση «µετά µίσθωσης ή αγοράς του τυχόν υφιστάµενου εξοπλισµού».
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου καταλαµβάνουν εκκρεµείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη
επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του
ν. 2238/1994.
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
Η προθεσµία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998
(Α΄31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 31.12.2019
για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και
2 του άρθρου αυτού.
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Άρθρο 61
Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982
1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του
ν. 1249/1982 (Α΄43) καταργείται και οι παράγραφοι 1Α,
1Β και 1Γ του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:
«1.Α. Οι τιµές εκκίνησης καθορίζονται µε αποφάσεις
του Υπουργού Οικονοµικών µετά από εισήγηση πιστοποιηµένων εκτιµητών εγγεγραµµένων στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισµό των τιµών εκκίνησης ανατίθεται σε πιστοποιηµένους εκτιµητές εγγεγραµµένους
στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των
ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Η απόφαση του προηγούµενου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν δηµόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος
του Γενικού Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα Διαύγεια» και στην οποία περιγράφεται το έργο, η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο τρόπος επιλογής των εκτιµητών, η αµοιβή τους
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Οι εισηγήσεις των εκτιµητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε βάση δεδοµένων που τηρείται στη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών Συστηµάτων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Στην ίδια βάση δεδοµένων καταχωρείται η γνώµη του
αρµόδιου δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010
(Α΄87). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Οικονοµικών καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου.
Στην ανωτέρω βάση δεδοµένων δύνανται να καταχωρίζονται αντίστοιχα δεδοµένα, τα οποία διαθέτουν τραπεζικά ιδρύµατα, προς το σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων.
Σε περίπτωση αδυναµίας ασφαλούς προσδιορισµού
των τιµών εκκίνησης µε βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρµόδια να εισηγηθεί τις τιµές εκκίνησης καθίσταται η τριµελής επιτροπή της παραγράφου 1.Β.
1.Β. Συστήνεται τριµελής επιτροπή, η οποία εισηγείται
τις τιµές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναµίας ασφαλούς
προσδιορισµού τους από τις εισηγήσεις των εκτιµητών
της παραγράφου 1.Α. Η τριµελής επιτροπή συγκροτείται
µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και αποτελείται
από έναν Πάρεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νοµικού Συµβουλίου του
Κράτους, και τον Προϊστάµενο του Αυτοτελούς Τµήµατος Εκτιµήσεων και Προσδιορισµού Αξιών Ακινήτων της
Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών και τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης
Εφαρµογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), ως µέλη, µε τους αναπληρωτές τους.
Η επιτροπή δύναται: α) να εισηγείται στον Υπουργό
Οικονοµικών την ανάθεση σύνταξης εισήγησης σε πιστοποιηµένο εκτιµητή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιµητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.), εγγεγραµµένο στο Μητρώο
Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του
Υπουργείου Οικονοµικών, σε περιπτώσεις που κρίνει α-

ναγκαίο, β) να ζητεί τη συνδροµή οποιουδήποτε άλλου
φορέα ή προσώπου µε εµπειρία και ειδικές γνώσεις στον
τοµέα αξιών ακινήτων και γ) να ζητεί τη χορήγηση µη
προσωποποιηµένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς, χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα µέλη της
Επιτροπής και οι εµπειρογνώµονες που λαµβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια.
1.Γ. Οι συντελεστές αυξοµείωσης και η διαµόρφωση
ζωνών των περιοχών που είναι ενταγµένες ή πρόκειται
να ενταχθούν στο αντικειµενικό σύστηµα προσδιορισµού αξιών ακινήτων, καθορίζονται µε αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών.
Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται εξαµελής
επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης επί της διαµόρφωσης των ζωνών των περιοχών αρµοδιότητάς της και των
συντελεστών αυξοµείωσης του άρθρου 1 της µε αριθµό
1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών (Β΄ 549), όπως ισχύει, η οποία αποτελείται
από έναν υπάλληλο της αρµόδιας Κτηµατικής Υπηρεσίας
της Γενικής Γραµµατείας Δηµόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονοµικών, ως Πρόεδρο, µε τον αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε., έναν µηχανικό της
Υπηρεσίας Δόµησης του Δήµου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν πιστοποιηµένο εκτιµητή, εκπρόσωπο του Σ.ΕΚ.Ε., εγγεγραµµένο στο Μητρώο Πιστοποιηµένων Εκτιµητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της
Συντονιστικής Επιτροπής Συµβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και έναν εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. µε την
επωνυµία «Ελληνικό Κτηµατολόγιο», ως µέλη, µε τους
αναπληρωτές τους. Οι επιτροπές συγκροτούνται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά από πρόταση
των αρµόδιων φορέων.
Ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των επιτροπών παρίσταται υποχρεωτικά εκπρόσωπος του οικείου Δήµου, ο
οποίος µεταφέρει στην επιτροπή την άποψη του δηµοτικού συµβουλίου, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στην
παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010.
Οι επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδροµή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, µε εµπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδοµίας, τοπογραφίας, οικοδοµικών
κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας για την ολοκλήρωση του έργου τους.
Οι επιτροπές δύνανται να ζητούν τη χορήγηση µη προσωποποιηµένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιµελητήριο
Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρµόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα µέλη των επιτροπών και οι εµπειρογνώµονες που λαµβάνουν γνώση των
ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων
τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεµύθεια.
Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δόµησης του οικείου
Δήµου προσκοµίζει κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής τα εγκεκριµένα πολεοδοµικά σχέδια των περιοχών της περιφέρειάς του, όπως ισχύουν µετά τις τυχόν
αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις τους.»
2. Μετά την παρ. 1.Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982
προστίθεται νέα παράγραφος 1.Δ ως εξής:
«1.Δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών ρυθµί-
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ζεται κάθε ειδικότερο ζήτηµα, σχετικό µε τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη µεθοδολογία λειτουργίας των επιτροπών των παραγράφων 1.Β και 1.Γ, την τεκµηρίωση
και διατύπωση των εισηγήσεων, το χρόνο ολοκλήρωσης
του έργου τους, τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιλαµβάνεται η επιτροπή της παραγράφου 1.Β, και κάθε άλλη
αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των παραγράφων 1.Α, 1.Β και 1.Γ. Με όµοια απόφαση ανατίθεται η σύνταξη εισήγησης σε πιστοποιηµένο εκτιµητή σύµφωνα
µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου
της παραγράφου 1.Β, καθώς και η αµοιβή αυτού.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Στα µέλη των επιτροπών της παραγράφου 1.Γ , που
δεν είναι δηµόσιοι ή δηµοτικοί υπάλληλοι, καταβάλλεται
αποζηµίωση η οποία καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.»
Άρθρο 62
1. Οι κάθε είδους δαπάνες του Υπουργείου Οικονοµικών που διενεργήθηκαν κατά τα οικονοµικά έτη 2016,
2017 και 2018 ή βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου για τα ίδια ως άνω οικονοµικά έτη, θεωρούνται νόµιµες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών
του τρέχοντος και του επόµενου οικονοµικού έτους. Επιπλέον, διενεργηθείσες δαπάνες του Υπουργείου Οικονοµικών κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους 2013 για τις
οποίες δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθούν οι διαδικασίες
ανάληψης υποχρεώσεων θεωρούνται νόµιµες ως προς
αυτό και µόνο, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων
νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.
2. Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις ανάκλησης πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Οικονοµικών οικονοµικού έτους 2014, δεν κατέστη
δυνατόν να εκδοθούν µέχρι 31.12.2014, δύνανται να καταβληθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή
και του επόµενου οικονοµικού έτους κατά την προβλεπόµενη διαδικασία, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015
Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015
(Α΄ 176), όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως
ακολούθως:
«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από
1.1.2016.»
Άρθρο 64
Ρυθµίσεις σχετικά µε τις ετήσιες αποδόσεις
υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
Η ισχύς της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 3867/2010 (Α΄128) παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2022.

Άρθρο 65
Ρυθµίσεις για τη µετακίνηση των στελεχών
των Ενόπλων Δυνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας
Η προθεσµία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του
άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει παραταθεί
και ισχύει, παρατείνεται µέχρι τις 30.6.2019. Η παρούσα
διάταξη ισχύει από 1.1.2019.
Άρθρο 66
Παράταση της προθεσµίας άσκησης καθηκόντων
από τον ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας
Η προθεσµία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο
της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως έχει παραταθεί και ισχύει,
παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2019 για το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας.
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014
και του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄, του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι
31.12.2018» αντικαθίσταται µε τη φράση «µέχρι
31.12.2019».
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
(Α΄ 60) η φράση «µέχρι 31.12.2018» αντικαθίσταται µε
τη φράση «µέχρι 31.12.2019».
Άρθρο 68
Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4174/2013
Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Σε περίπτωση που για το ζήτηµα που έχει τεθεί µε
την ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση της οποίας εκκρεµεί ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης,
έχει δηµοσιευθεί πράξη του Συµβουλίου της Επικρατείας
σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του
ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει
αίτηση ενώπιον του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, για αναστολή της προθεσµίας
των εκατόν είκοσι (120) ηµερών, για όσο διάστηµα εκκρεµεί η κρίση του Συµβουλίου της Επικρατείας. Ο Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, εφόσον διαπιστώσει την ταυτότητα του νοµικού ζητήµατος, εκδίδει απόφαση αναστολής της προθεσµίας, πριν
από την πάροδο της προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120)
ηµερών, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο. Η αναστολή καταλαµβάνει το σύνολο της ενδικοφανούς προσφυγής και ανατρέχει στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης της
πράξης του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε
την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 ή, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβληθεί µεταγενέστερα της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της πράξης του
Συµβουλίου της Επικρατείας, στην ηµεροµηνία υποβο-
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λής της ενδικοφανούς προσφυγής. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της Επικρατείας στην
Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης συνεχίζει η προθεσµία των εκατόν είκοσι (120) ηµερών για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση
που η προθεσµία που αποµένει για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπολείπεται των τριάντα (30) ηµερών, η προθεσµία των εκατόν είκοσι (120) ηµερών παρατείνεται αυτοδικαίως για επιπλέον τριάντα
(30) ηµέρες.»
2. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63
του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο
ως εξής:
«Με απόφαση του Προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, που εκδίδεται πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας των εκατόν είκοσι (120)
ηµερών και κοινοποιείται στον υπόχρεο, η εν λόγω προθεσµία δύναται να παρατείνεται άπαξ για τριάντα (30) ηµέρες, σε περίπτωση που προσκοµισθούν από τον υπόχρεο νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγµατικών
περιστατικών κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ηµέρες
πριν από την πάροδο της προθεσµίας των εκατόν είκοσι
(120) ηµερών για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής.»
Άρθρο 69
Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4484/2017
Η περίπτωση β΄ της παρ.5 του άρθρου 47 του
ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Με απόφαση του αρµόδιου Υπουργού Οικονοµικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τρεις
(3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων δύναται να καλύπτονται µε αποσπάσεις ή µετατάξεις µόνιµων ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύµφωνα µε τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Ο χρόνος υπηρεσίας
των αποσπασµένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας
στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται
να πραγµατοποιηθεί και µετά την ολοκλήρωση τριών (3)
ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονοµικής Έρευνας και
Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική
εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση
των διατάξεων του ν. 4440/2016. Με τη διαδικασία του
πρώτου εδαφίου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων της παρούσας µε µετακίνηση ή µετάταξη σε θέση
Ειδικού Επιστηµονικού Προσωπικού µονίµων ή µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων
του Υπουργείου Οικονοµικών. Το προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου λαµβάνει τις αποδοχές που καθορίζονται για το Ε.Ε.Π. µε την απόφαση του εδαφίου α΄ της
παραγράφου 10 του παρόντος.»
Άρθρο 70
Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4270/2014
Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του
ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 1.1.2019 και εφεξής, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο
και συναφείς τόκοι κατατίθενται, εντός της αυτής ως άνω προθεσµίας, σε διακριτούς λογαριασµούς του Ελληνικού Δηµοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.»
Άρθρο 71
1. Στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) «Ρύθµιση λειτουργίας της ταχυδροµικής αγοράς, θεµάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, µετά το εδάφιο δ΄προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Το ποσό του προηγούµενου εδαφίου δύναται να κατατεθεί στον ΦΠΚΥ πριν από την οριστική επαλήθευσή
του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδροµικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ για το έτος 2017, εφόσον η Αρχή εκτιµά ότι το σχετικό κόστος υπερβαίνει σαφώς το ποσό των δεκαπέντε εκατοµµυρίων (15.000.000)
ευρώ.»
Άρθρο 72
Στο άρθρο 27 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) προστίθεται
παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Αναστέλλεται ο συµψηφισµός απαιτήσεων κατά
της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης µε την επωνυµία
«Οργανισµός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης»
(Ο.Α.Σ.Θ.), που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί στην αρµόδια οικονοµική υπηρεσία µέχρι τις 25.7.2017, ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 4482/2017 (Α΄102), µε απαιτήσεις της παραπάνω επιχείρησης. Η ανωτέρω αναστολή ισχύει µέχρι και το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης του
Οργανισµού. Δεν κωλύεται η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενηµερότητας από την ύπαρξη των παραπάνω
απαιτήσεων κατά του Ο.Α.Σ.Θ.»
Άρθρο 73
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του
ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο
19 του ν. 4375/2016 (Α΄51), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.) και Ανοιχτές Δοµές Προσωρινής Υποδοχής και
Φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών ή διαθέτουν χώρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και
προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και µεταναστών, καθώς και οι φορείς των Ο.Τ.Α. αυτών, δύνανται για την αντιµετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, κατά
παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να προβαίνουν σε
όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτουν µε τρίτους συµβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών,
προµήθειας αγαθών ή µισθώσεων κινητών και ακινήτων
σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερχόµενων πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, τη λειτουργία των
ανωτέρω εγκαταστάσεων, τη µεταφορά από τα σηµεία
άφιξης ή προσωρινής διαµονής προς ή από τις προσωρι-
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νές ή µόνιµες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός των γεωγραφικών τους ορίων,
τη σίτιση, την άµεση ιατροφαρµακευτική περίθαλψη, τα
έξοδα ταφής, τη διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας και
κάθε προσφοράς σε χρήµα ή είδος, τη διαχείριση, µεταφορά, αποθήκευση και διανοµή αυτής, µεταφορά ανηλίκων προσφύγων για εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και
κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των
ανωτέρω σκοπών δαπάνη.
Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.1.2018.»
Άρθρο 74
Η προθεσµία του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78)
παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2019.
Άρθρο 75
1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης
και οικονοµικών συµφερόντων, αρχικές µε απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες
των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και
2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως
31.3.2019.»
2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Η κατάσταση περιλαµβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούµενη χρήση, στις τρεις (3) προηγούµενες χρήσεις για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄
έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 ή στις χρήσεις που
κατ’ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύµφωνα µε τις
κείµενες διατάξεις.»
3. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186),
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι καταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του
ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και

Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται από 3.1.2019 έως
25.1.2019.».
4. Η φράση «για διάστηµα έως δύο (2) µηνών» της
παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 αντικαθίσταται από τη φράση «για διάστηµα έως τεσσάρων (4) µηνών».
Άρθρο 76
Οι συµβάσεις του προσωπικού της περίπτωσης γ΄ της
παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151) δύναται
να ανανεώνονται από τη λήξη τους, έως τρία (3) έτη κάθε φορά, µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Οργανισµού Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.),
χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ
33/2006. Στο προσωπικό του προηγούµενου εδαφίου εξακολουθεί να καταβάλλεται τυχόν προσωπική διαφορά
στο ίδιο ύψος και µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις
που ίσχυαν πριν από κάθε ανανέωση της σύµβασής
τους.
Άρθρο 77
Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214) τροποποιείται ως εξής:
«2. Σκοπός του Λογαριασµού Αγροτικής Εστίας είναι η
οργάνωση και η εφαρµογή προγραµµάτων κοινωνικού
τουρισµού, διακοπών, εκδροµών, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, γενικότερης ενηµέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσµού της χώρας, η παροχή
χρηµατικών βοηθηµάτων και βραβείων σε τρίτεκνες και
πολύτεκνες µητέρες, καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθµούς, η ανάληψη δαπανών για επιµορφωτικά σεµινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, καθώς και η συµµετοχή σε προγράµµατα Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους σκοπούς του Λογαριασµού.»
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Άρθρο 78
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2018
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