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Άρθρο 8
1.α. Μετά την παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4022/2011
(Α΄ 219) προστίθεται παράγραφος 3Α που έχει ως ακολούθως:
«Ειδικά για την υποστήριξη του έργου του Εισαγγελέα
Εγκληµάτων Διαφθοράς και των Εισαγγελέων που τον
συνεπικουρούν, λειτουργεί αυτοτελές Γραφείο Ειδικών
Εµπειρογνωµόνων (εφεξής «Γραφείο»), το οποίο διευθύνεται από τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων,
µετά από γνώµη του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, συστήνονται οι αναγκαίες θέσεις επιστηµονικού, διοικητικού και βοηθητικού προσωπικού του Εισαγγελέα
Εγκληµάτων Διαφθοράς, οι οποίες καλύπτονται µε µετάθεση, µετακίνηση ή απόσπαση υπαλλήλων από τον ευρύτερο Δηµόσιο Τοµέα, ιδίως από το Δηµόσιο σε στενή έννοια, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τις ΑΔΑ. Τα προσόντα επιλογής του
ανωτέρω προσωπικού είναι τα προβλεπόµενα από το
π.δ. 50/2001 για τις αντίστοιχες ειδικότητες, καθώς και
τα καθοριζόµενα στην απόφαση σύστασης των θέσεων.
Η απόσπαση διενεργείται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού, για δύο έτη,
µετά από πρόταση του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς, χωρίς να απαιτείται γνώµη των υπηρεσιακών
συµβουλίων και µπορεί να ανανεώνεται µε όµοια απόφαση, για ίσο χρονικό διάστηµα. Καθήκοντα προϊσταµένου
του Γραφείου, καθώς και του αναπληρωτή αυτού, ασκούν υπάλληλοι του επιστηµονικού προσωπικού, που ορίζονται µε απόφαση του Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς.
Η θέση του προϊσταµένου αντιστοιχεί σε θέση προϊσταµένου τµήµατος για όλες τις συνέπειες και η θητεία
του σε αυτήν λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική και µισθολογική του εξέλιξη. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων του Γραφείου βαρύνει την υπηρεσία στην οποία ανήκουν, σε κάθε δε, περίπτωση, οι αποδοχές τους δεν υπολείπονται του συνόλου των τακτικών αποδοχών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις καταβολής τους.
Η θητεία του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
Γραφείου στην περίπτωση κατά την οποία είναι µόνιµοι
δηµόσιοι υπάλληλοι, συνεκτιµάται ως επιπλέον προσόν
κατά τις κρίσεις για την κατάληψη θέσεων ανώτερης ιεραρχικής βαθµίδας στις υπηρεσίες που ανήκουν οργανικά. Το επιστηµονικό προσωπικό, κατά την άσκηση των
αρµοδιοτήτων του, έχει δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου. Ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς συντάσσει εντός του πρώτου διµήνου κάθε έτους ιδιαίτερη έκθεση για το ανωτέρω επιστηµονικό
προσωπικό σχετικά µε την ικανότητα και απόδοσή τους
κατά το προηγούµενο έτος. Οι εκθέσεις αυτές συντάσσονται µε βάση τα κριτήρια και κατά τον τύπο που ισχύουν στην υπηρεσία του αξιολογούµενου. Αντίγραφο κάθε εκθέσεως υποβάλλεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και στον κατά
περίπτωση αρµόδιο Υπουργό, επιδίδεται δε και στον αξιολογούµενο µε επιµέλεια της αρµόδιας υπηρεσίας του
Υπουργείου, στο οποίο ανήκει οργανικά. Ο αξιολογούµενος εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από της επιδόσεως σε αυτόν της έκθεσης, έχει δικαίωµα να προ-

σφύγει και να ζητήσει τη διόρθωσή της ενώπιον του Συµβουλίου Εφετών, εφαρµοζόµενων αναλόγως κατά τα
λοιπά των διατάξεων του άρθρου 87 του «Κώδικα Οργανισµού Δικαστηρίων και κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών». Το µη αποσπασµένο προσωπικό του Γραφείου
υπάγεται ως προς τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης
αυτού στον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς. Οι ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις περί υποβολής δήλωσης
περιουσιακής κατάστασης από τα πρόσωπα που ορίζονται µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄
309 ), εφαρµόζονται και για το επιστηµονικό προσωπικό.»
β. Η παράγραφος «5» του άρθρου 2 του ν. 4022/2011
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ο Ανακριτής και ο Εισαγγελέας Εγκληµάτων Διαφθοράς έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιµο για την άσκηση του έργου τους, µη υποκείµενοι στους περιορισµούς της νοµοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηµατιστηριακού και κάθε άλλου απορρήτου, καθώς και σε κάθε µορφής αρχείο Δηµόσιας Αρχής ή Οργανισµού που τηρεί και
επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα. Οµοίως, µπορούν να διατάξουν µε αιτιολογηµένη διάταξή
τους την άρση του φορολογικού, τραπεζικού και χρηµατιστηριακού απορρήτου. Η διάταξη πρέπει να αναφέρει
το πρόσωπο που έχει σχέση µε την ερευνώµενη υπόθεση και να περιέχει το ακριβές χρονικό διάστηµα για το οποίο ισχύει η άρση, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τον ένα µήνα. Όταν κρίνεται ότι η άρση πρέπει να διαρκέσει
περισσότερο, υποχρεούνται να εισαγάγουν το ζήτηµα
στο οικείο Δικαστικό Συµβούλιο, διαφορετικά η ισχύς
της διάταξης παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη του µήνα.»
γ. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 17Α του ν. 2523/
1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το επιστηµονικό προσωπικό κατά την άσκηση των αρµοδιοτήτων του, έχει δικαιώµατα και καθήκοντα ανακριτικού υπαλλήλου».
δ. Στο άρθρο 2 παράγραφος 1 του ν. 4022/2011, όπως
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 76 ν. 4139/2013, προστίθεται εδάφιο τρίτο ως εξής:
«Για τα αναφερόµενα στο άρθρο 1 κακουργήµατα, εφόσον, πριν τη δηµοσίευση του παρόντος έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος η
διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία εκκρεµεί,
µπορεί ο τελευταίος να ολοκληρώσει την προκαταρκτική
εξέταση κατά τα οριζόµενα ανωτέρω.»
2. Στο άρθρο 2 περίπτωση β΄ του ν.2472/1997, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση στα κακουργήµατα των άρθρων 187,
187 Α και του 19ου Κεφαλαίου του Π.Κ. «εγκλήµατα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και εγκλήµατα οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής» η εισαγγελική
διάταξη εκτελείται αµέσως, επικυρώνεται δε από τον
προϊστάµενο της Εισαγγελίας Εφετών εντός είκοσι τεσσάρων ωρών, εφόσον αυτή έχει εκδοθεί από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών. Διαφορετικά η ισχύς της σχετικής
διάταξης παύει αυτοδικαίως µε τη λήξη της προθεσµίας
των είκοσι τεσσάρων ωρών.»
3. Μετά το άρθρο 458 Π.Κ. προστίθεται άρθρο 458Α
Π.Κ. µε τίτλο «Παραβάσεις κανονισµών της Ε.Ε.», που έχει ως ακολούθως: «Όποιος µε πρόθεση παραβιάζει κυρώσεις ή περιοριστικά µέτρα, που έχουν επιβληθεί σε
βάρος κρατών ή οντοτήτων ή οργανισµών ή φυσικών ή
νοµικών προσώπων, µε κανονισµούς της Ε.Ε. τιµωρείται
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µε φυλάκιση µέχρι δύο ετών εκτός αν από άλλη διάταξη
προβλέπεται βαρύτερη ποινή. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται και όταν οι προβλεπόµενες σε αυτό πράξεις δεν είναι αξιόποινες, κατά τους νόµους της χώρας στην οποία τελέστηκαν.»
4. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 8
του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως είχε αντικατασταθεί µε την
παρ. 1 του άρθρου 26 του ν. 3719/2008 (Α΄ 241), αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την ύπαρξη απαρτίας απαιτείται πάντως να παρίστανται δέκα επτά (17) µέλη µε αποφασιστική ψήφο».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 14 του π.δ. 18/1989, όπως είχε αντικατασταθεί µε την παρ. 2 του άρθρου 4
του ν. 3900/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Ολοµέλεια είναι αρµόδια:
α) Για ζήτηµα ή υπόθεση που παραπέµπεται ενώπιόν
της µε απόφαση Τµήµατος, πενταµελούς ή επταµελούς
συνθέσεως, λόγω µεγαλύτερης σπουδαιότητας, ιδίως όταν πρόκειται για θέµατα γενικότερης σηµασίας. Η παραπεµπτική απόφαση επέχει θέση εκθέσεως του Συµβούλου που ορίζεται εισηγητής µε την ίδια απόφαση.
β) Για ζήτηµα ή υπόθεση, που παραπέµπεται υποχρεωτικώς ενώπιόν της µε απόφαση Τµήµατος, όταν αυτό άγεται σε κρίση αντισυνταγµατικότητας τυπικού νόµου
(άρθρο 100 παρ. 5 του Συντάγµατος). Η διάταξη του δευτέρου υποεδαφίου του προηγουµένου εδαφίου ισχύει
και εν προκειµένω.
γ) Για κάθε υπόθεση, την οποία ο Πρόεδρος του Συµβουλίου εισάγει ενώπιόν της για το λόγο του εδαφίου α',
ακόµη και αν η υπόθεση έχει εισαχθεί σε Τµήµα. Ο Πρόεδρος, όταν κρίνει ότι η υπόθεση έχει όλως εξαιρετική
σπουδαιότητα την εισάγει στην Ολοµέλεια µε µείζονα
σύνθεση, για την απαρτία της οποίας απαιτείται πάντως
να παρίστανται είκοσι πέντε (25) µέλη µε αποφασιστική
ψήφο. Εισηγητής στην Ολοµέλεια ορίζεται Σύµβουλος».
6. Η παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 1756/1988, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 94 παρ. 1 του ν. 4055/
2012, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο για τις προαγωγές και µεταθέσεις δικαστικών λειτουργών συνεδριάζει
κατά το χρονικό διάστηµα από 10 Μαΐου έως 10 Ιουνίου.
Οι προαγόµενοι και µετατιθέµενοι δικαστικοί λειτουργοί
είναι υποχρεωµένοι να εµφανισθούν στις θέσεις τους έως τις 15 Σεπτεµβρίου του ίδιου έτους. Κατ’ εξαίρεση,
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, που δηµιουργούνται κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, το Ανώτατο Δικαστικό Συµβούλιο συνεδριάζει για προαγωγές και µεταθέσεις δικαστικών λειτουργών και κατά τους
µήνες Οκτώβριο και Ιανουάριο. Οι κατά το προηγούµενο
εδάφιο προαγόµενοι και µετατιθέµενοι δικαστικοί λειτουργοί είναι υποχρεωµένοι να εµφανισθούν στις θέσεις
τους εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του Προεδρικού Διατάγµατος περί προαγωγής ή µετάθεσης. Αν
εµφανισθεί απρόβλεπτη υπηρεσιακή ανάγκη ή σε όλως
εξαιρετικές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του δικαστικού έτους, επιτρέπεται απόσπαση δικαστικού λειτουργού, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στο άρθρο 51.»
7. Ειδικώς, για την πλήρωση των υφισταµένων κενών
οργανικών θέσεων δικαστικών λειτουργών ή όσων τυχόν προκύψουν εντός του τρέχοντος έτους, το Ανώτατο
Δικαστικό Συµβούλιο πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης
δύναται να συνεδριάσει έως την 20ή Δεκεµβρίου 2013.»
8. Στο άρθρο 2 του ν. 2318/1995 (Α΄ 126) προστίθεται
παράγραφος 2, ως εξής:

«2. Πτυχιούχοι νοµικού τµήµατος ηµεδαπού ή ισότιµου
αλλοδαπού πανεπιστηµίου µπορούν να διοριστούν δικαστικοί επιµελητές χωρίς διαγωνισµό, εφόσον έχουν εγγραφεί ασκούµενοι µέχρι την 8η Μαΐου 2012. Ο διορισµός γίνεται µετά από αίτηση του ενδιαφεροµένου στο
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, µε την οποία αυτός ορίζει το πρωτοδικείο
στην περιφέρεια του οποίου επιθυµεί να διοριστεί, υποβάλλει δε ταυτόχρονα και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται µε τη µε αρίθ. 18334/14.3.1996 (Β΄
192) απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Οι αιτήσεις υποβάλλονται
µέχρι τις 31 Δεκεµβρίου 2013 και ισχύουν αποκλειστικά
και µόνο για τους διορισµούς του επόµενου Ιανουαρίου
2014. Οι διοριζόµενοι µε αυτόν τον τρόπο καταλαµβάνουν κενές οργανικές θέσεις, που όµως δεν µπορεί να
είναι περισσότερες από το ένα τέταρτο του όλου αριθµού αυτών. Ο υπολογισµός αυτός γίνεται χωριστά για
την περιφέρεια κάθε πρωτοδικείου. Σε περίπτωση κλάσµατος ο αριθµός αυτός ακεραιοποιείται προς τα πάνω.
Αν υπάρχουν αιτήσεις περισσότερες από τον αριθµό αυτόν, λαµβάνεται υπόψη προτεραιότητα υποβολής τους.
Οι διοριζόµενοι µε την προηγούµενη διαδικασία δεν µπορούν να µετατεθούν για οποιονδήποτε λόγο, αν δεν συµπληρώσουν δεκαετή τουλάχιστον υπηρεσία στην περιφέρεια του πρωτοδικείου, που έχουν διοριστεί.»
9. Παραµένει σε ισχύ το υφιστάµενο ειδικό σύστηµα αξιολόγησης των δικαστικών υπαλλήλων και το σύστηµα
επιλογής προϊσταµένων Τµήµατος, Επιτρόπων και Γενικών Συντονιστών Επιτρόπων του Ελεγκτικού Συνεδρίου
και της Γενικής Επιτροπείας της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 62 παράγραφοι 1 έως και 12, 70, 71, 72 και 73 του
ν. 2812/2000 (Α΄ 67), καθώς και µε τις διατάξεις του άρθρου 38 του ν. 2721/1999 (Α΄ 112), όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3060/2002 (Α΄ 242),
την παρ. 2 του άρθρου 55 του ν. 3659/2008 (Α΄ 77) και
την παρ. 7 του άρθρου 40 του ν. 3772/2009.
10. A. 1. Εγκρίνεται τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο στην εκτός σχεδίου περιοχή του Δήµου Παρανεστίου, της Περιφερειακής Ενότητας Δράµας, Δηµοτικό Διαµέρισµα Νικηφόρου, για τον καθορισµό χώρου ανέγερσης του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως ο χώρος φαίνεται περικλεισµένος µε πράσινη γραµµή και µε στοιχεία ΑΒΓΔΕΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο.
2. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:
α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι τοις εκατό (20%)
της επιφάνειας του χώρου.
β) Συντελεστής δόµησης: είκοσι εκατοστά (0,20).
γ) Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων
κτηρίων: δώδεκα (12) µέτρα, το οποίο προσαυξάνεται
κατά δύο (2) µέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.
δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράµµατος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα.
Β. 1.Εγκρίνεται τοπικό ρυµοτοµικό σχέδιο στην εκτός
σχεδίου περιοχή Αγυιάς, του Δηµοτικού Διαµερίσµατος
Νέας Κυδωνιάς, του Δήµου Χανίων, της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων, για τον καθορισµό χώρου ανέγερσης
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του Γενικού Καταστήµατος Κράτησης «Κρήτη I», όπως ο
χώρος φαίνεται περικλεισµένος µε πράσινη γραµµή και
µε στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΑ στο σχετικό πρωτότυπο διάγραµµα σε κλίµακα 1:1000 που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και που αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον παρόντα νόµο.
2. Οι όροι και περιορισµοί δόµησης του παραπάνω χώρου ορίζονται ως εξής:
α) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: είκοσι πέντε τοις εκατό
(25%) της επιφάνειας του χώρου,
β) Συντελεστής δόµησης: σαράντα εκατοστά (0,40),
γ) Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος των ανεγερθησοµένων
κτηρίων: δώδεκα (12) µέτρα, το οποίο προσαυξάνεται
κατά δύο (2) µέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης,
δ) Τα κτήρια ανεγείρονται εντός του κόκκινου περιγράµµατος, όπως φαίνεται στο παραπάνω διάγραµµα.
Γ. 1. Τροποποιείται το ισχύον Τοπικό Ρυµοτοµικό Σχέδιο στην περιοχή «Σχολής Ευελπίδων» του Δήµου Αθηναίων µε :
α) την µετατόπιση πεζόδροµου µεταξύ του ΟΤ 131 «Χώρος κοινωφελών λειτουργικών» (Δικαστήρια) και
του ΟΤ 131° (Σχολεία) και β) τον καθορισµό νέου κόκκινου περιγράµµατος (υπό στοιχεία 8, 9, 10, 11, 8) για ανέγερση δικαστικού κτιρίου, όπως οι παραπάνω ρυθµίσεις
απεικονίζονται στο από 7.9.2012 διάγραµµα κλίµακας
1:500, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής και που
αντίτυπό του σε φωτοσµίκρυνση δηµοσιεύεται µε τον
παρόντα νόµο.
2. Οι όροι δόµησης και περιορισµοί τροποποιούνται ως
εξής: α) Χώρος κοινωφελών λειτουργιών (για κοινωφελείς λειτουργίες):
- Συντελεστής Δόµησης 1,2 (ένα και είκοσι εκατοστά)
- Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος για το νέο κτίριο (αριθµός 17) 16,50µ.
Σε περίπτωση κατασκευής στέγης το ύψος µπορεί να
προσαυξηθεί κατά δύο µέτρα.
11. Το άρθρο 3 του ν.δ/τος 811/1971 «Περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως ενιαίων διατάξεων του
α.ν.153/1967 «περί τροποποιήσεως και συµπληρώσεως
του από 19/23 Ιουλίου 1941 Κανονιστικού Διατάγµατος
«περί Οργανισµού Υποθηκοφυλακείων»»», όπως ισχύει
αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης από την υπηρεσία ειδικού άµισθου
Υποθηκοφύλακα, το άµισθο υποθηκοφυλακείο δύναται
να συγχωνευθεί µε όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο της ίδιας ειρηνοδικειακής περιφέρειας, ή να µετατραπεί σε έµµισθο, µε την έκδοση προεδρικού διατάγµατος, έπειτα από πρόταση των Υπουργών Οικονοµικών
και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, και µετά από γνωµοδότηση της Ολοµέλειας του οικείου Πρωτοδικείου. Με την ανωτέρω διαδικασία δύναται να συγχωνευθεί έµµισθο υποθηκοφυλακείο µε όµορο
έµµισθο υποθηκοφυλακείο, καθώς και µη ειδικό υποθηκοφυλακείο µε όµορο έµµισθο ή άµισθο υποθηκοφυλακείο.»

Άρθρο 9
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 του ν. 2362/1995,
όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Πίστωση για κάθε έργο/µελέτη χωριστά είναι το ποσό
που έχει εγκριθεί µε τη Συλλογική Απόφαση, καθώς και
τυχόν τροποποίηση αυτής, συµπεριλαµβανοµένης της
προδέσµευσης των πιστώσεων του προϋπολογισµού του
επόµενου οικονοµικού έτους, η οποία διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, το περιεχόµενο της οποίας ορίζεται στην παρ.3 του
άρθρου 21 του παρόντος νόµου. Σε κάθε περίπτωση για
τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων ανώτατο όριο δαπάνης είναι το συνολικό άθροισµα των ποσών του
προϋπολογισµού ανά Φορέα όπως ψηφίζονται από τη
Βουλή.»
2. Τα εδάφια 5 και επόµενα της παρ. 3 του άρθρου 21
του ν. 2362/1995 αντικαθίστανται ως εξής:
«Οι διατάξεις των ανωτέρω εδαφίων δεν έχουν εφαρµογή για τις δαπάνες του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων για τις οποίες ισχύει η ακόλουθη διαδικασία:
Κάθε έτος ο Υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που είναι αρµόδιος για την εκτέλεση του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, εκδίδει απόφαση συνολικά για όλα τα έργα του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για την ανάληψη ετήσιας υποχρέωσης, καθώς και προέγκριση για την ανάληψη υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους. Αναλυτικότερα καθορίζονται µεταξύ άλλων:
α) το ποσό της υπολειπόµενης συνολικής δαπάνης για
την ολοκλήρωση των συνεχιζόµενων, από τα προηγούµενα έτη, έργων,
β) τις εγκεκριµένες πιστώσεις του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων για το τρέχον έτος,
γ) το όριο προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι
του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους, το οποίο δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά
το 30% των εγκεκριµένων πιστώσεων για το τρέχον έτος.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται εντός
του πρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους, καθορίζεται
κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συνολικό ύψος
των πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων, που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του για την εκτέλεση συνεχιζόµενων, από τα προηγούµενα έτη, έργων.
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συνεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, εφόσον οι συνολικές πιστώσεις των έργων, δεν υπερβαίνουν
το σύνολο των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων και του ορίου προέγκρισης ανάληψης υποχρέωσης έναντι του Προϋπολογισµού
Δηµοσίων Επενδύσεων του επόµενου έτους, όπως αυτό
έχει καθοριστεί.
Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων ετήσιων πιστώσεων σε Συλλογικές Αποφάσεις µεταξύ διαφορετικών φορέων, ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης και απορρόφησης των έργων.
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Οι συνολικές ετήσιες δαπάνες του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων δεν δύνανται να υπερβαίνουν το
σύνολο των εγκεκριµένων πιστώσεων του Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων.
Για το οικονοµικό έτος 2013 η απόφαση που θα εκδοθεί κατ' εφαρµογή του εδαφίου 6 της παρούσας παραγράφου ισχύει από 20.9.2013.»
3. Από 1.1.2013 το προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ εξοµοιώνεται µε τους υπαλλήλους της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας του αντίστοιχου κλάδου, ειδικότητας, βαθµού και κλιµακίου ως προς το σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών και επιδοµάτων ττου καταβάλλονται στους τελευταίους, συµπεριλαµβανοµένης της υπερβάλλουσας µείωσης της παρ. 2 του άρθρου 29 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
4. α. Το εδάφιο δεύτερο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 4013/2011 (Α΄ 204) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα τακτικά µέλη της Αρχής είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, τελούν δε για το
λόγο αυτόν σε αναστολή άσκησης οποιουδήποτε άµι-

σθου ή έµµισθου δηµόσιου ή δικηγορικού λειτουργήµατος ή οποιασδήποτε επαγγελµατικής δραστηριότητας,
µε εξαίρεση την άσκηση διδακτικών καθηκόντων µελών
Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων στην περίπτωση του Προέδρου.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4155/2013 (Α΄ 120) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η έναρξη ισχύος του άρθρου 3 όσον αφορά την Κεντρική Διοίκηση, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 4 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995, όπως ισχύει, είναι την
1.1.2014. Ειδικά για τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου ως
προς τις προµήθειες που εντάσσονται στο Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών η έναρξη ισχύος του ιδίου άρθρου
είναι την 1.7.2013.»
Άρθρο 10
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις.

