ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΝΕ΄, 22 Δεκεµβρίου 2014,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Ίδρυση παρατηρητηρίου άνοιας, βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας,
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
Άρθρο 1
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας - ALZHEIMER
1. Συνίσταται Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας Alzheimer στο Υπουργείο Υγείας, µε σκοπό τη µόνιµη υποστήριξη της πολιτικής της χώρας για την αντιµετώπιση της νόσου και την προστασία των δικαιωµάτων των ασθενών και των οικογενειών τους.
2. Το Εθνικό Παρατηρητήριο Άνοιας – Alzheimer ασκεί
ιδίως τις εξής αρµοδιότητες:
α. Εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για τη νόσο,
το οποίο υποβάλλεται προς έγκριση στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής, σύµφωνα µε τον Κανονισµό της Βουλής και το οποίο µπορεί να επικαιροποιείται µε βάση τη διαρκή έρευνα των νέων ιατρικών, κοινωνικών, οικονοµικών και νοµικών δεδοµένων.
β. Παρακολουθεί την εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου από τις εξουσιοδοτηµένες υπηρεσίες υγείας σε όλη τη χώρα. Σχετική ετήσια έκθεση υποβάλλεται
στον Υπουργό Υγείας και στην αρµόδια Επιτροπή της
Βουλής, αναρτάται δε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
γ. Γνωµοδοτεί για κάθε σχετικό µε την άνοια και τη νόσο Alzheimer σχέδιο νόµου, που τίθεται υπόψη του, καθώς επίσης και για κάθε σχετική µε την άνοια και τη νόσο Alzheimer κανονιστική πράξη, ώστε να εξασφαλίζεται
η εναρµόνιση µε τις αρχές του Εθνικού Στρατηγικού
Σχεδίου.
δ. Επικοινωνεί, µε σκοπό την αµοιβαία ενηµέρωση, µε
ενώσεις ασθενών και εξειδικευµένους στη νόσο επιστηµονικούς φορείς.
ε. Εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς και ενωσιακές εκδηλώσεις ή οµάδες εργασίας µε αντικείµενο τη νόσο.
στ. Εισηγείται στον Υπουργό Υγείας για την προκήρυ-

ξη ερευνητικών προγραµµάτων, που κρίνονται σηµαντικά
όσον αφορά στη µελέτη της νόσου στη χώρα.
3. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται από εννέα (9) µέλη,
συµπεριλαµβανοµένου του Προέδρου του, µε τις εξής ιδιότητες:
α) Τρεις Ιατρούς Νευρολόγους ή Ψυχίατρους ή άλλης
ειδικότητας, εγνωσµένης ακαδηµαϊκής, ερευνητικής ή
κλινικής εµπειρίας στη µελέτη και αντιµετώπιση της νόσου.
β) Έναν ερευνητή εγνωσµένης ακαδηµαϊκής εµπειρίας
στη µελέτη της νόσου.
γ) Έναν εµπειρογνώµονα µε ειδίκευση στην Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας.
δ) Έναν εµπειρογνώµονα µε ειδίκευση στα Οικονοµικά
της Υγείας.
ε) Έναν νοµικό µε εµπειρία στο ιατρικό δίκαιο και τη βιοηθική.
στ) Έναν ανώτερο υπάλληλο της Διεύθυνσης Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ζ) Έναν έµπειρο φροντιστή ανοϊκού ασθενούς, µε κοινωνική δραστηριότητα σχετική µε ζητήµατα που αφορούν την άνοια.
4. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, ο οποίος ορίζει και τον Πρόεδρο. Ο
Πρόεδρος και τα µέλη είναι άµισθα και ορίζονται για θητεία πέντε (5) ετών η οποία µπορεί να ανανεώνεται µία
φορά.
5. Το Παρατηρητήριο µπορεί να ζητά από τις δηµόσιες
υπηρεσίες, καθώς και από ιδιώτες κάθε πληροφορία, έγγραφο ή οποιοδήποτε σχετικό στοιχείο που είναι σχετικό µε την αποστολή του. Ο Πρόεδρος µπορεί να λαµβάνει γνώση εγγράφων και άλλων στοιχείων που χαρακτηρίζονται ως απόρρητα. Οι δηµόσιες υπηρεσίες οφείλουν
να διευκολύνουν το έργο του Παρατηρητηρίου.
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6. Το Παρατηρητήριο εδρεύει σε χώρο του Υπουργείου
ή Δηµόσιου Νοσοκοµείου. Εξυπηρετείται διοικητικά από
δύο (2) υπαλλήλους ΠΕ Διοικητικού και έναν (1) υπάλληλο ΠΕ Πληροφορικής, που µετατάσσονται ειδικά για τις
ανάγκες του από το στενό δηµόσιο τοµέα. Τα έξοδα υποδοµών και λειτουργίας του καλύπτονται από τον προϋπολογισµό του Υπουργείου.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από
γνώµη του Παρατηρητηρίου, καταρτίζεται ο Κανονισµός
Λειτουργίας, που θα ρυθµίζει την οργάνωση και τα θέµατα λειτουργίας του πλην των ρυθµιζόµενων µε την προηγούµενη παράγραφο θεµάτων.
Άρθρο 2
Βελτίωση περιγεννητικής φροντίδας
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται και
λειτουργούν Περιγεννητικά Κέντρα σε δηµόσια, σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, σε νοσηλευτικά ιδρύµατα
που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές
Κλινικές. Το Περιγεννητικό Κέντρο είναι τριτοβάθµια νοσηλευτική µονάδα που παρέχει πλήρεις υπηρεσίες υγείας έναντι του συνόλου των προβληµάτων υγείας των επίτοκων-λεχωϊδών και των εµβρύων-νεογνών που ανακύπτουν κατά την περιγεννητική περίοδο, καθώς και επιµόρφωση και ενηµέρωση στα θέµατα περιγεννητικής
φροντίδας. Την ευθύνη της λειτουργίας των Περιγεννητικών Κέντρων έχουν οι Διοικήσεις των Νοσοκοµείων
και Κλινικών. Με την ίδια απόφαση µετά από εισήγηση
του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) καθορίζονται
οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Περιγεννητικών Κέντρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια.
2. Οι έγκυες και επίτοκες υψηλού κινδύνου παραπέµπονται στα Περιγεννητικά Κέντρα µε ευθύνη του ιατρού που τις παρακολουθεί σύµφωνα µε ιατρικά πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα πρωτόκολλα διαλογής των κυήσεων και τοκετών υψηλού κινδύνου.
3. Σε κάθε Υγειονοµική Περιφέρεια της χώρας λειτουργεί τουλάχιστον ένα Περιγεννητικό Κέντρο στο
πλαίσιο δηµόσιου ή Πανεπιστηµιακού Νοσοκοµείου ή
Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. Τα δηµόσια Περιγεννητικά Κέντρα βρίσκονται σε άµεση διασύνδεση µε τις µονάδες
πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
4. Οι Μονάδες νοσηλείας των νεογνών διακρίνονται
σε Μονάδες Απλής, Ενδιάµεσης και Εντατικής Νοσηλείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Μονάδων Απλής, Ενδιάµεσης και Εντατικής νοσηλείας νεογνών. Οι νεογνικές µονάδες, οι οποίες
λειτουργούν εντός των ιδιωτικών κλινικών και διέπονται
από τις διατάξεις των προεδρικών διαταγµάτων
247/1991 και 517/1991, εξακολουθούν να λειτουργούν
µε τις ισχύουσες προδιαγραφές. Με την ίδια απόφαση,
µετά από πρόταση του ΚΕΣΥ, ορίζονται οι µονάδες Απλής, Ενδιάµεσης και Εντατικής νοσηλείας νεογνών σε
δηµόσια, Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία, σε νοσηλευτικά
ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές που λειτουργούν σύµφωνα µε το π.δ.
23/2000 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επίσης, µε
την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση του ΚΕΣΥ, καθορί-

ζονται τα πρωτόκολλα εισαγωγής των νεογνών στις παραπάνω Μονάδες νοσηλείας.
5. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΥ καθορίζονται τα πρωτόκολλα διακοµιδής των νεογνών, ο συντονισµός και κάθε άλλη λεπτοµέρεια της διαδικασίας διακοµιδής νεογνών.
6. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ύστερα από εισήγηση του ΚΕΣΥ καταρτίζεται πενταετές Εθνικό Σχέδιο
Δράσης για τη βελτίωση της Περιγεννητικής Φροντίδας.
7. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας συνίσταται στο
ΚΕΣΥ διαρκής Επιτροπή για την περιγεννητική φροντίδα
µε αντικείµενο την παρακολούθηση της παρεχόµενης
περιγεννητικής φροντίδας στη χώρα, τη συλλογή των
στοιχείων που την αφορούν, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που συλλέγονται από τους διεθνείς οργανισµούς,
την επεξεργασία αυτών, την εισήγηση µέτρων για τη
βελτίωση της παρεχόµενης περιγεννητικής φροντίδας,
τη συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας για την κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την περιγεννητική φροντίδα, καθώς και τη γνωµοδότηση επί όλων των θεµάτων που αφορούν την περιγεννητική φροντίδα. Η Επιτροπή αποτελείται από 11 µέλη, που είναι επιστήµονες αναγνωρισµένου κύρους ειδικευµένοι στη µαιευτική-γυναικολογία, την παιδιατρικήνεογνολογία, την εντατική θεραπεία νεογνών, καθώς και
εκπροσώπους των µαιών και των αρµοδίων υπηρεσιών
και φορέων του Υπουργείου Υγείας, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και του Υπουργείου Εσωτερικών. Η θητεία των µελών της Επιτροπής είναι τριετής. Με όµοια ή
την ίδια απόφαση ορίζονται τα τακτικά και αναπληρωµατικά µέλη της Επιτροπής, καθώς και ο γραµµατέας και ο
αναπληρωτής του, οι οποίοι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Υγείας. Με την ίδια απόφαση, µετά από εισήγηση
του ΚΕΣΥ καθορίζεται µηχανισµός παρακολούθησης της
ποιότητας, αποτελεσµατικότητας και αποδοτικότητας
της παρεχόµενης περιγεννητικής φροντίδας, ο οποίος
περιλαµβάνει και την ανάπτυξη κατάλληλων δεικτών, οι
οποίοι αποτελούν κριτήριο για την αξιολόγηση της λειτουργίας των δηµόσιων και ιδιωτικών φορέων παροχής
υπηρεσιών υγείας, την αξιολόγηση των Διοικήσεων αυτών, καθώς και για την πιστοποίηση αυτών βάσει προτύπων ποιότητας.
Άρθρο 3
Προαγωγή µητρικού θηλασµού
1. Για τη διευκόλυνση των θηλαζουσών µητέρων:
α) Δηµιουργείται χώρος θηλασµού σε δηµόσιες υπηρεσίες που εξυπηρετούν κοινό, σε φορείς παροχής υπηρεσιών υγείας, σε αερολιµένες, σε λιµένες, σε σταθµούς
υπεραστικών λεωφορείων, σε σταθµούς µέσων σταθερής τροχιάς, σε µουσεία, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε
χώρους άθλησης, σε εµπορικά κέντρα, καθώς και σε άλλους δηµόσιους και ιδιωτικούς χώρους.
β) Οι εργαζόµενες θηλάζουσες µητέρες στο δηµόσιο
και ιδιωτικό τοµέα µπορούν να αντλούν µε έκθλιψη και
να αποθηκεύουν το µητρικό γάλα κατά τη διάρκεια του
ωραρίου εργασίας τους και εντός του χώρου που ορίζεται από το φορέα εργασίας τους και ο οποίος ονοµάζεται χώρος θηλασµού στην Εργασία.
γ) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, ύστερα από εισήγηση του
Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωµοδότηση της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασµό, καθορίζονται
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οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης, οργάνωσης, λειτουργίας και εποπτείας, καθώς και κάθε άλλη σχετική
λεπτοµέρεια των χώρων θηλασµού και των χώρων θηλασµού στην Εργασία. Αρµόδια υπηρεσία για την εφαρµογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής
του Υπουργείου Υγείας.
2. Στα δηµόσια Νοσοκοµεία, στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και σε ιδιωτικές Κλινικές προωθείται η ανάπτυξη της Πρωτοβουλίας
«Φιλικά προς τα Βρέφη Νοσοκοµεία» (Φ.Β.Ν.) του Παγκόσµιου Οργανισµού Υγείας, προκειµένου να ενισχυθεί
η προαγωγή του µητρικού θηλασµού.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωµοδότηση
της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασµό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ανάπτυξης, τα κριτήρια, οι δείκτες και η διαδικασία αξιολόγησης, καθώς και η εποπτεία των Νοσοκοµείων και Ιδιωτικών Κλινικών του ανωτέρω Προγράµµατος. Μετά την
ολοκλήρωση των διαδικασιών αξιολόγησης της µονάδας
υγείας που κρίνεται ΦΒΝ εκδίδεται σχετική απόφαση
του Υπουργού Υγείας για αναγνώριση αυτού. Αρµόδιες
υπηρεσίες για την εφαρµογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής και η Διεύθυνση Ανάπτυξης
Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
3. Στα δηµόσια Νοσοκοµεία, στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα που λειτουργούν µε τη µορφή Ν.Π.Ι.Δ. και στις ιδιωτικές Κλινικές που διαθέτουν µονάδα νεογνών, δηµιουργείται Τράπεζα Γάλακτος.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και γνωµοδότηση
της Εθνικής Επιτροπής για το Μητρικό Θηλασµό, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες ανάπτυξης, τα κριτήρια, οι δείκτες και οι διαδικασίες αξιολόγησης, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια της
Τράπεζας Γάλακτος. Αρµόδιες υπηρεσίες για την εφαρµογή των ανωτέρω είναι η Διεύθυνση Δηµόσιας Υγιεινής
και η Διεύθυνση Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
4. Στο πλαίσιο ανάπτυξης του Πρωτοβάθµιου Εθνικού
Δικτύου Υγείας οργανώνονται προγράµµατα και δράσεις
προαγωγής του µητρικού θηλασµού, ευαισθητοποίησης
και ενηµέρωσης των γυναικών και φορέων µε στόχο τη
διασφάλιση της συνέχειας των υπηρεσιών και παρεµβάσεων και µετά την έξοδο από το µαιευτήριο.
5. Συνίσταται στο Υπουργείο Υγείας «Μητρώο Επιµορφωτών για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασµού».
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργίας του
Μητρώου, επιµόρφωσης των επαγγελµατιών υγείας, οι
διαδικασίες, καθώς και κάθε άλλη λεπτοµέρεια που κρίνεται απαραίτητη για τη συµµετοχή αυτών σε προγράµµατα και δράσεις που προάγουν το µητρικό θηλασµό.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ
Άρθρο 4
Λειτουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαρµακείων
1. Η λειτουργία ηλεκτρονικών καταστηµάτων φαρµακείων στο διαδίκτυο επιτρέπεται µόνο σε φαρµακοποιούς µε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας φαρµακείου. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ανάπτυξης και

Ανταγωνιστικότητας, που εκδίδεται ύστερα από γνώµη
του Πανελλήνιου Φαρµακευτικού Συλλόγου (Π.Φ.Σ.) η οποία πρέπει να δίδεται εντός δύο (2) µηνών από την υποβολή σε αυτόν σχετικού ερωτήµατος, ορίζονται οι όροι,
τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις πιστοποίησης, τα όργανα και η µέθοδος πιστοποίησης, ως επίσης και κάθε άλλη
λεπτοµέρεια για τη λειτουργία των συγκεκριµένων καταστηµάτων.
2. Στους παραβάτες φαρµακοποιούς των διατάξεων
του παρόντος άρθρου επιβάλλονται: α) χρηµατικό πρόστιµο από χίλια (1.000) έως δεκαπέντε χιλιάδες (15.000)
ευρώ, µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. και β) χρηµατικό
πρόστιµο του άρθρου 11 του ν. 1963/1991, ως τροποποιήθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 3204/2003 και
του άρθρου 39 του ν. 4025/2011 µε απόφαση του αρµόδιου Πειθαρχικού Συµβουλίου.
3. Όποιος χωρίς να έχει τις νόµιµες προϋποθέσεις και
τη σχετική άδεια από τις αρµόδιες αρχές, πωλεί δια του
διαδικτύου φάρµακα ή φαρµακευτικά προϊόντα αντιποιούµενος έργο φαρµακοποιού, τιµωρείται µε χρηµατικό
πρόστιµο τριάντα χιλιάδες (30.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής από πενήντα χιλιάδες (50.000) έως διακόσιες χιλιάδες
(200.000) ευρώ µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ.. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά µε οποιαδήποτε
άλλη προβλεπόµενη ποινή.
Άρθρο 5
Νοσοκοµειακοί Φαρµακοποιοί
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4, στις
παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 9, στο άρθρο 10, στην
παρ. 1 του άρθρου 11 και στην περίπτωση στ΄ της παρ. 1
του άρθρου 13 του π.δ. 108/1993 διαγράφεται η φράση
«και λοιπού υλικού» και αντικαθίσταται από τη φράση
«και φαρµακευτικών προϊόντων».
2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.
108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Αποθήκη φαρµάκων τριάντα (30) τ.µ., εξοπλισµένη
µε προθήκες καλής κατασκευής και ψυγείο, για την ασφαλή και κατάλληλη φύλαξη και συντήρηση των φαρµάκων και τράπεζα για την εκτέλεση των συνταγών.»
3. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του π.δ.
108/1993 καταργείται.
4. Η περίπτωση δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 6 του π.δ.
108/1993 καταργείται.
5. Η παρ. 2 του άρθρου 8 του π.δ. 108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Διακινούνται φάρµακα, φαρµακευτικά προϊόντα,
φάρµακα κλινικών δοκιµών, φαρµακευτικές ουσίες και
γενικά τα είδη που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ (εξαιρουµένων των πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας
Ε.Ο.Φ.) έως και θ΄, καθώς και τα ιβ΄ και ιγ΄ της παρ. 2
του άρθρου 2 του ν. 1965/1991.»
6. Οι περιπτώσεις β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 10
και οι περιπτώσεις α2, α3, ε2, ε3 της παρ. 1 του άρθρου
11 του π.δ. 108/1993 καταργούνται.
7. Η περίπτωση ιζ΄ της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ.
108/1993 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιζ) Γενικό Συνταγολόγιο για Φάρµακα Γενικής Χρήσεως».
8. Η περίπτωση α4 της παρ. 1 του άρθρου 11 του π.δ.
108/1993 τροποποιείται ως εξής:
«α4) Εφαρµόζει Μηχανογραφικό Σύστηµα Ηλεκτρονι-
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κού Υπολογιστή (Η/Υ), καταργώντας το πιο πάνω α1 Βιβλίο, µε αντίστοιχο πρόγραµµα».
Άρθρο 6
Οµάδα υποστήριξης θρέψης
και ογκολογικά συµβούλια
1. Η παρ. 3 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Για τη διατροφική υποστήριξη των νοσηλευόµενων
ασθενών, οι οποίοι παρουσιάζουν διατροφικό κίνδυνο,
σε κάθε κλινική του νοσοκοµείου δηµιουργείται µία «Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης», τα µέλη της οποίας ορίζονται µε απόφαση του διοικητή του νοσοκοµείου και είναι
ένας διαιτολόγος που προτείνεται από τον προϊστάµενο
του τµήµατος Κλινικής Διατροφής, ένας φαρµακοποιός
που προτείνεται από τον Διευθυντή του Φαρµακευτικού
Τµήµατος, ένας ιατρός κάθε κλινικής, που προτείνεται από τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και ένας νοσηλευτής που προτείνεται από τον Διευθυντή της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας. Ως µέλη της Οµάδας Υποστήριξης
Θρέψης ορίζονται κατά προτεραιότητα οι ιατροί και οι
νοσηλευτές που έχουν λάβει εκπαίδευση σε θέµατα ιατρικής και κλινικής διατροφής, όπως µεταπτυχιακές
σπουδές, παρακολούθηση σεµιναρίων ή συνεδρίων. Τον
ασθενή αναλαµβάνει η Οµάδα Υποστήριξης Θρέψης, µετά από αίτηµα του θεράποντος ιατρού ή του διαιτολόγου
που τον παρακολουθεί ή του ίδιου του ασθενούς. Στις
αρµοδιότητες της Οµάδας ανήκουν: 1. Η βεβαίωση του
διατροφικού κινδύνου, βάσει των επιστηµονικών δεδοµένων και µε µεθόδους που γίνονται δεκτές από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς φορείς ή επιστηµονικές εταιρίες και
η αναγνώριση των αιτιών δυσθρεψίας, 2. η συστηµατική
εφαρµογή διατροφικής υποστήριξης, 3. η τακτική αναθεώρηση του προγράµµατος διατροφής, 4. η πλήρης καταγραφή των στοιχείων στη διατροφική καρτέλα του ασθενούς, µε στόχο την έγκαιρη και ολοκληρωµένη διατροφική φροντίδα, 5. η λήψη µέτρων για την πρόληψη της δυσθρεψίας, όπως η καταγραφή αλληλεπιδράσεων φαρµάκων- τροφής- διαιτητικής πρόσληψης και ανεπιθύµητων
ενεργειών που σχετίζονται µε την πρόσληψη, πέψη και
απορρόφηση τροφίµων. Με ευθύνη του διαιτολόγου της
Οµάδας η διατροφική φροντίδα του ασθενούς συνεχίζεται και µετά την έξοδό του από το νοσοκοµείο στα πλαίσια της κατ΄ οίκον νοσηλείας, σε συνεργασία µε την αρµόδια γι΄ αυτήν οµάδα.»
2. Στην παρ. 4 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 µετά
τις λέξεις «…από τον διαιτολόγο» προστίθενται οι λέξεις «και τον φαρµακοποιό που εκτελεί...».
3. Στην παρ. 5 του άρθρου 134 του ν. 4052/2012 µετά
τις λέξεις «..Οµάδας Υποστήριξης Θρέψης...» προστίθενται οι λέξεις «..και των φαρµακοποιών του φαρµακευτικού Τµήµατος και της Οµάδας Θρέψης...».
4. Η υποπαράγραφος δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 135
του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Αποτελούνται από µόνιµα και µη µόνιµα µέλη. Οι
ιατροί µόνιµα µέλη µπορεί να είναι Συντονιστές Διευθυντές ή Διευθυντές ή Επιµελητές και συγκεκριµένα ένας
παθολόγος - ογκολόγος, ένας ακτινοθεραπευτής - ογκολόγος, ένας χειρουργός - ογκολόγος, ένας παθολογοανατόµος. Τα µόνιµα µέλη επιλέγονται από τον Διευθυντή
της Ιατρικής Υπηρεσίας για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα κατ΄ έτος, που µπορεί να ανανεωθεί µία φορά. Επίσης συµµετέχει ο θεράπων ιατρός, ο οποίος εισάγει

τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς προς συζήτηση. Ως µη
µόνιµα µέλη µπορεί να προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη
ή τον θεράποντα ιατρό ιατροί άλλων ειδικοτήτων, όπως
ψυχίατρος, ακτινοδιαγνωστής, πυρηνικός ιατρός. Σε κάθε Ογκολογικό Συµβούλιο συµµετέχει επίσης ως µόνιµο
µέλος νοσηλευτής. Σε κάθε Ογκολογικό Συµβούλιο συµµετέχει ως µόνιµο µέλος ο Διευθυντής του Φαρµακευτικού Τµήµατος ή άλλος κλινικός ή µη φαρµακοποιός που
ο Διευθυντής του Φαρµακευτικού Τµήµατος, ορίζει. Ακόµα µπορούν να προσκληθούν από τα µόνιµα µέλη ή τον
θεράποντα ιατρό ο διαιτολόγος ή διοικητικός υπάλληλος. Ειδικευόµενοι ιατροί των συναφών ειδικοτήτων παρακολουθούν υποχρεωτικά τα Ογκολογικά Συµβούλια.
Εάν δεν απασχολούνται σε κάποιο νοσοκοµείο ιατροί
των απαιτούµενων ειδικοτήτων, επιδιώκεται συνεργασία
µε το πλησιέστερο νοσοκοµείο, η οποία µπορεί να διευκολύνεται µε ηλεκτρονικά µέσα επικοινωνίας και τηλεδιάσκεψης.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ
Άρθρο 7
Υπολογισµός αδειών
1. Η παρ. 2 του άρθρου 23 του ν. 2071/1992, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Δεν προσµετρώνται στην υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968, όπως ισχύει, σε αντίθεση µε
την επί θητεία υπηρεσία υπαίθρου:
α. Οι αναρρωτικές άδειες, (χορήγηση ενός µήνα αναρρωτικής άδειας και χορήγηση δύο µηνών αναρρωτικής άδειας για τους πάσχοντες από δυσίατο νόσηµα), εφόσον
έχει συµπληρωθεί ένα εξάµηνο υπηρεσίας τουλάχιστον
και που δεν µπορεί να υπερβεί τους τρεις (3) συνεχείς
µήνες.
β. Η άδεια γάµου.
γ. Η κανονική άδεια κύησης (επαπειλούµενη κύηση).
δ. Οι άδειες µητρότητας.
ε. Οι άδειες για ανατροφή τέκνου, που προκύπτουν από το συµψηφισµό σε ηµέρες του µειωµένου ωραρίου
κατά δύο ώρες για τέκνα ηλικίας µέχρι δύο (2) ετών ( 2
ώρες Χ 22 ηµέρες) και κατά µία (1) ώρα ( 1 ώρα Χ 22 ηµέρες) για τέκνα από δύο έως τεσσάρων ετών και µέχρι
τη λήξη της υποχρεωτικής υπηρεσίας υπαίθρου.
στ. Οι εκπαιδευτικές άδειες και
ζ. οι ηµέρες απεργίας.»
2. α. Εξαιρούνται και προσµετρώνται στην υποχρέωση
υπηρεσίας υπαίθρου του ν.δ. 67/1968: α. οι άδειες λόγω
θανάτου συζύγου ή συγγενούς έως και β΄ βαθµού, β. η
εκλογική άδεια, γ. η άδεια για συµµετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου, δ. οι άδειες λόγω συµµετοχής σε οµαδική αιµοληψία ή ανταπόκριση σε πρόσκληση υπηρεσίας αιµοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, ε. η κανονική άδεια, στ. η ειδική άδεια των έξι
(6) ηµερών πλέον της κανονικής άδειας λόγω ποσοστού
αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) και άνω και ζ. η εικοσιτετράωρη ανάπαυση (ρεπό) µετά από κάθε ενεργό
εφηµερία.
Η θητεία του ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου
παρατείνεται µετά το πέρας της σύµβασής του για τις ηµέρες που απουσίασε σύµφωνα µε το πρώτο εδάφιο της
προηγουµένης παραγράφου.
Αυτοδίκαιη απόλυση επέρχεται σε περίπτωση αδυνα-
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µίας του ιατρού για συµπλήρωση του υπολειπόµενου
χρόνου λόγω συνεχιζόµενης ασθένειάς του, ο οποίος
παραµένει υπόχρεος εκπλήρωσης της υπηρεσίας υπαίθρου.
Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου, που έχει εκπληρώσει
την υποχρεωτική υπηρεσία υπαίθρου και υπηρετεί επιπλέον χρόνο είτε µε παράταση της θητείας του είτε µε
νέα θητεία (ιατροί µη υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου), δικαιούται χρόνο αναρρωτικής άδειας αναλογικά µε το συνολικό χρονικό διάστηµα υπηρεσίας του ως ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου.
β. Ο ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετεί µε νέα
θητεία απολύεται αυτοδίκαια µε τη λήξη της ετήσιας
σύµβασής του.
Η αυτοδίκαιη απόλυση ιατρού που υπηρετεί µε νέα θητεία και κατά τη διάρκεια της θητείας της απουσιάζει µε
άδεια µητρότητας (δύο µήνες άδεια κύησης και τρεις µήνες άδεια λοχείας) επέρχεται:
α. είτε µε τη συµπλήρωση του χρόνου της θητείας της,
εφόσον η άδεια µητρότητας έχει διανυθεί από τον 7ο µήνα της θητείας,
β. είτε µε τη λήξη της άδειας µητρότητας, δηλαδή τη
συµπλήρωση των πέντε µηνών, εφόσον η άδεια µητρότητας αρχίζει µετά τη συµπλήρωση του έβδοµου µήνα
της θητείας της.
Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου αµείβονται κατά τη χρονική περίοδο παροχής υπηρεσιών και κατά τη χρονική
περίοδο απουσίας τους κάνοντας χρήση των προαναφεροµένων αδειών.
3. Στο τέταρτο εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της παρ. 3
του άρθρου 21 του ν. 3580/2007 προστίθενται µετά τις
λέξεις «δεκαπέντε (15) ηµερών» οι λέξεις «µε αποδοχές». Μετά το τέταρτο εδάφιο προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:
«Ο χρόνος της κανονικής άδειας επαυξάνεται κατά µία
(1) εργάσιµη ηµέρα για κάθε έτος υπηρεσίας υπαίθρου (
είτε µε παράταση της θητείας του ιατρού είτε µε νέα θητεία) και µέχρι τη συµπλήρωση του ανώτατου ορίου των
είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών.»
Άρθρο 8
Κάλυψη θέσεων
1. Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 2519/1997 (Α΄ 165),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Οι θέσεις ιατρών υπαίθρου προκηρύσσονται πέντε
µήνες πριν από τη λήξη της θητείας των ιατρών, που υπηρετούν σε αυτές. Μετά τα οριστικά αποτελέσµατα της
προκήρυξης για τις θέσεις περιοχές ή άγονες και προβληµατικές σύµφωνα µε το π.δ. 131/1987 (Α΄ 73), καθώς
και στα χαρακτηρισµένα ως άγονα Περιφερειακά Ιατρεία, ανακοινώνεται πρόσκληση ενδιαφέροντος, στην
οποία προτεραιότητα έχουν οι αιτούντες ιατροί κατηγορίας επί θητεία. Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος τηρείται η οριζόµενη στην αριθµ. 18757/1911 υπουργική απόφαση (Β΄ 311) διαδικασία διενέργειας, έκδοσης αποτελεσµάτων και τοποθέτησης αγροτικών ιατρών.
β. Αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί
να παραταθεί η θητεία του ιατρού που υπηρετεί στο
Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο
της ευθύνης του. Αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τον υπηρετούντα ιατρό, µπορεί να παραταθεί η θητεία άλλου
ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή

σε Π.Ε.Δ.Υ. - Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, µετά από
εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία υπάγεται
το Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό
Ιατρείο ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο. Αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή,
µπορεί να υπηρετήσει µε παράταση της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η θητεία του σε
Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο
της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί.
Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, έχει µέγιστη διάρκεια δώδεκα (12) µήνες και
λήγει µε την ανάληψη υπηρεσίας από τον ιατρό που επιλέγεται µε βάση την επόµενη προκήρυξη.
γ. Επιπλέον, στις άγονες ή αποµακρυσµένες ή νησιωτικές ή προβληµατικές περιοχές αν η θέση που προκηρύσσεται δεν καλυφθεί, µπορεί να παραταθεί η θητεία
του ιατρού που υπηρετεί στο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή
σε Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν η θέση που προκηρύσσεται είναι ήδη κενή, µπορεί να υπηρετήσει µε παράταση
της θητείας του ιατρός υπηρεσίας υπαίθρου που λήγει η
θητεία του σε Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του και η θέση του δεν έχει προκηρυχθεί και πέραν των δώδεκα µηνών και µέχρι
να καλυφθεί η θέση. Σε περίπτωση κάλυψης της θέσης,
µπορεί να παραταθεί για επιπλέον χρονικό διάστηµα η
θητεία του υπηρετούντος µε παράταση ιατρού σε άλλο
Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακό Ιατρείο ή Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο
Ιατρείο ευθύνης του ίδιου Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρου Υγείας που
έχει παραµείνει κενό. Το ίδιο ισχύει και για την κάλυψη
θέσεων, που ενώ είχαν καλυφθεί από προκήρυξη έµειναν κενές από αιφνίδια παραίτηση του ιατρού υπηρεσίας
υπαίθρου ή που είχαν καλυφθεί για χρονικό διάστηµα ενός µήνα έως και πέντε µήνες, λόγω συµπλήρωσης της
θητείας ιατρού υπόχρεου υπηρεσίας υπαίθρου, αλλά δεν
πληρούνται οι χρονικές προϋποθέσεις για προκήρυξη
της κενής θέσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του εδαφίου
1 της παρ. 2 του παρόντος άρθρου.
δ. Επιπλέον για όλες τις θέσεις που έχουν προκηρυχθεί και έχουν καλυφθεί δίνεται η δυνατότητα παράτασης της θητείας στον ήδη υπηρετούντα ιατρό στο
Π.Ε.Δ.Υ.- Κέντρο Υγείας ή στο Π.Ε.Δ.Υ.-Περιφερειακό
Ιατρείο ή στο Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του ή αν δεν υπάρχει ενδιαφέρον από
τον υπηρετούντα ιατρό, µπορεί να παραταθεί η θητεία
άλλου ιατρού που υπηρετεί στο ίδιο Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή σε Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή σε Π.Ε.Δ.Υ.Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο της ευθύνης του, µετά από εισήγηση του Διοικητή της Υ.Πε., στην οποία υπάγεται το Π.Ε.Δ.Υ.-Κέντρο Υγείας ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Περιφερειακό Ιατρείο ή το Π.Ε.Δ.Υ.- Πολυδύναµο Περιφερειακό Ιατρείο. Η παράταση αυτή εγκρίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και λήγει µε την ανάληψη υπηρεσίας του επιλεγέντα ιατρού.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 22 του
ν. 4208/2013 αντικαθίστανται οι λέξεις «… µετά από απόφαση του Διοικητή του Νοσοκοµείου, που υπάγονται»
µε τις λέξεις « µετά από απόφαση του Διοικητή της
Υ.Πε. που υπάγονται».
3. Στην περίπτωση 11 της παρ. 8 του άρθρου 7 του
ν. 3329/2005 µετά τις λέξεις «…..της ευθύνης του» προ-
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στίθενται οι λέξεις «πλην του προσωπικού των Κέντρων
Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων».
Άρθρο 9
Στο εδάφιο v της παρ. 1 του άρθρου 43 του
ν. 4264/2014 αντικαθίστανται οι λέξεις «υπόχρεοι υπηρεσίας υπαίθρου» από τις λέξεις «Οι ιατροί υπηρεσίας υπαίθρου».
Άρθρο 10
Πτυχιούχοι ιατρικών σχολών που επιθυµούν να υποβάλουν αίτηση για την έναρξη της ειδικότητας, υποχρεούνται να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση υπηρεσίας υπαίθρου µέχρι τη χρονική στιγµή έναρξης της ειδικότητας.
Η παρούσα διάταξη έχει εφαρµογή από τη δηµοσίευσή
της και αφορά τίτλους σπουδών, η ηµεροµηνία χορήγησης των οποίων ανατρέχει στην ηµεροµηνία δηµοσίευσης της διάταξης.
Οι διατάξεις που έχουν θεσπίσει νόµιµη απαλλαγή για
τις προβλεπόµενες κατηγορίες ιατρών εξακολουθούν να
ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Σ.Υ.
Άρθρο 11
Μονιµοποίηση Ιατρών Ε.Σ.Υ.
Στο άρθρο 34 του ν. 2519/1997 προστίθεται παράγραφος 10 ως ακολούθως:
«10. Οι ειδικευµένοι ιατροί Ε.Σ.Υ., οι οποίοι διορίστηκαν σε θέσεις Διευθυντών, Επιµελητών Α΄, Β΄και Γ΄, µετά τις 11.3.2009, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
ν. 3754/2009, µονιµοποιούνται µε τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 7 του ως άνω νόµου. Με την ίδια διαδικασία µονιµοποιούνται και οι γενικοί ιατροί µε βαθµό Β΄
που διορίστηκαν σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
26 του ν. 2519/1997, σε θέσεις που προκηρύχθηκαν µέχρι 31.12.2009.»
Άρθρο 12
Εφηµερίες Ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας διενεργούνται και προσδιορίζονται εντός των νοµίµων ορίων, τα
ποσά για εφηµερίες ιατρών των νοσοκοµείων του ΕΣΥ,
του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ, για πρόσθετες αµοιβές, εργασία εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών και υπερωριακή απασχόληση προς συµπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου, καθώς και για υπερωριακή απασχόληση προς κάλυψη εκτάκτων ή εποχιακών υπηρεσιακών αναγκών του
πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των νοσοκοµείων ΕΣΥ, του ΠΕΔΥ και του ΕΚΑΒ.
Η αποζηµίωση των ανωτέρω βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισµό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον
προϋπολογισµό εξόδων του Υπουργείου Υγείας για την
ειδική επιχορήγηση των εν λόγω φορέων.
Οι εν λόγω αποζηµιώσεις εκκαθαρίζονται από τους αρµόδιους εκκαθαριστές, ελέγχονται σύµφωνα τα οριζόµενα στο π.δ. 136/2011, όπως αυτό ισχύει.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

γείας καθορίζονται οι ΚΑΕ σε βάρος των οποίων πραγµατοποιείται η εκκαθάριση και πληρωµή των εφηµεριών
τρέχοντος και παρελθόντων οικονοµικών ετών αντίστοιχα, η Υπηρεσία µέσω της οποίας καταβάλλονται, όπως
και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την οργάνωση,
την εποπτεία και τον έλεγχο της διαδικασίας.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2015 και κάθε άλλη
αντίθετη διάταξη παύει να ισχύει.
β) Δαπάνες, εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των
προϋπολογισµών του Υπουργείου Υγείας ετών 2012,
2013 και 2014, για την πληρωµή αποζηµιώσεων: α) εφηµεριών ιατρών των νοσοκοµείων και κέντρων υγείας του
ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, β) πρόσθετων αµοιβών, εργασίας εξαιρέσιµων ηµερών, νυχτερινών ωρών, υπερωριακής απασχόλησης προς συµπλήρωση του υποχρεωτικού ωραρίου του πάσης φύσεως προσωπικού, πλην ιατρικού, των
ανωτέρω φορέων, που πραγµατοποιήθηκαν κατά τα προαναφερόµενα έτη αντίστοιχα, µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος, δύνανται να ανακατανέµονται µεταξύ των
Νοσοκοµείων, µε σχετική απόφαση του Υπουργού Υγείας κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεως πιστώσεων
διατάξεων και κατ’ εξαίρεση να εκκαθαριστούν όλες, σε
βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού του Υπουργείου Υγείας έτους 2015, µε την προαναφερόµενη διαδικασία και µέχρι την 30ή Απριλίου του έτους 2015.
2. Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3868/2010 τροποποιείται ως εξής:
«Γ. Με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, που εκδίδεται µε εισήγηση του Διοικητικού Συµβουλίου του Νοσοκοµείου, ύστερα από γνώµη
του Επιστηµονικού Συµβουλίου του, µπορεί να εγκρίνονται πρόσθετες εφηµερίες πέραν των ορίων των εδαφίων ii έως iv της περίπτωσης Α΄ µε σκοπό την κάλυψη
αναγκών του νοσοκοµείου. Οι πρόσθετες αυτές εφηµερίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν το ποσοστό εννέα
τοις εκατό ( 9% ) της συνολικής µηνιαίας αποζηµίωσης
των τακτικών εφηµεριών για κάθε νοσοκοµείο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας εκδίδεται εντός τριών (3) µηνών από τη λήξη
του µήνα που αφορά η έγκριση των πρόσθετων εφηµεριών. Η αποζηµίωση των ιατρών για τις επιπλέον εφηµερίες καταβάλλεται από διαθέσιµα κονδύλια του νοσοκοµείου και από διαθέσιµους πόρους των Υγειονοµικών
Περιφερειών.»
Άρθρο 13
Μεταφορά Δικηγόρων
Με απόφαση του Διοικητή της Υγειονοµικής Περιφέρειας µπορoύν να µεταφέρονται δικηγόροι που κατέχουν οργανική θέση µε έµµισθη εντολή, ύστερα από αίτησή τους, από ένα νοσοκοµείο σε άλλο της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών. Η µεταφορά γίνεται σε κενή οργανική θέση κατόπιν γνώµης των Δ.Σ. των νοσοκοµείων προέλευσης και
υποδοχής εντός της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 14
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4238/2014
Α) Προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 3 του
ν. 4238/2014 ως εξής:
«9. Όπου στο παρόν άρθρο αναφέρονται οι όροι Κέντρα Υγείας και Πολυδύναµα Κέντρα Υγείας συµπερι-
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λαµβάνονται και οι αποκεντρωµένες µονάδες τους.
10. Οι παραπάνω διατάξεις έχουν εφαρµογή και για
κάθε µεταβολή, τροποποίηση των οργανισµών των Κέντρων Υγείας και των αποκεντρωµένων µονάδων του
άρθρου 2 παράγραφος 2, που έχουν ιδρυθεί/συσταθεί έως την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου.
Οµοίως έχουν εφαρµογή και στις περιπτώσεις µετατροπής ή συγχώνευσης δηµόσιων δοµών παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας του άρθρου 2 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου.»
Β) Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2
του ν. 4238/2014, το οποίο προστέθηκε µε το άρθρο 40
παρ. 6 του ν. 4272/2014, προστίθεται δεύτερη εσωτερική
παράγραφος ως εξής:
«Οµοίως µεταφέρονται και εντάσσονται στην οργανωτική δοµή των οικείων Δ.Υ.Πε. και αποτελούν εφεξής αποκεντρωµένες µονάδες τους: α) τα Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία και τα Περιφερειακά Ιατρεία, τα οποία
έχουν συσταθεί ως αποκεντρωµένες µονάδες Νοσοκοµείων του ΕΣΥ και β) οι αποκεντρωµένες µονάδες (Πολυδύναµα Περιφερειακά Ιατρεία, Περιφερειακά Ιατρεία,
Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία) οι οποίες έχουν συσταθεί
ως αποκεντρωµένες µονάδες των Γενικών Νοσοκοµείων
– Κέντρων Υγείας. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας,
µετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Υ.Πε., καθορίζεται το Κέντρο Υγείας, στην αρµοδιότητα του οποίου
υπάγονται οι ως άνω αποκεντρωµένες µονάδες. Με ίδια
απόφαση δύναται, όσες από τις αποκεντρωµένες µονάδες βρίσκονται σε περιοχές µε ιδιαίτερες γεωγραφικές
συνθήκες και δεν υπάρχει κοντινό σε αυτές Κέντρο Υγείας, να υπαχθούν σε Ν.Π.Δ.Δ. τοµέα υγείας και να
ρυθµιστούν οι λεπτοµέρειες λειτουργίας τους.»
Άρθρο 15
Διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων

(365) ηµέρες το χρόνο, σύµφωνα µε το άρθρο 27 παρ. 7
του ν. 3984/2011, καθώς και στον συµµετέχοντα στη διαδικασία συντονισµού µοναδικό υπάλληλο που υπηρετεί
στον Ε.Ο.Μ., κατ΄ άρθρο 27 παρ. 2 του ν. 3984/2011 και
του έχουν ανατεθεί τα κατ΄ άρθρον 17 παρ. 1 του
ν. 3984/2011 καθήκοντα, καταβάλλεται επίδοµα 250 ευρώ µηνιαίως.
β) Στους Τοπικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζηµίωση ανά περιστατικό δωρεάς οργάνων ποσό ίσο µε µία (1) εφηµερία αν είναι ιατροί και
δώδεκα (12) ώρες υπερωριών εάν είναι νοσηλευτές.
γ) Στους Κλινικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων ή
στους ιατρούς των Μονάδων Μεταµοσχεύσεων καταβάλλεται ως αποζηµίωση ανά χειρουργείο λήψης ποσό ίσο µε µία (1) εφηµερία ανά ιατρό που απασχολήθηκε στο
περιστατικό και δώδεκα (12) ώρες υπερωριών για τον
Κλινικό Συντονιστή – νοσηλευτή.
δ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας µπορεί το ποσό αυτό να αναπροσαρµόζεται.»
Άρθρο 18
Η παρ. 4 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. µε ειδικότητα που συµπλήρωσαν πέντε (5) συνολικά έτη πραγµατικής υπηρεσίας στον ίδιο βαθµό σε νοσοκοµεία ή Κ.Υ. άγονων Α΄
περιοχών, µπορούν ύστερα από αίτησή τους και µε γνώµη του νοσοκοµείου στο οποίο υπηρετούν, καθώς και
των αρµόδιων Δ.Υ.Πε. να µετατίθενται διατηρώντας το
βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους, σε
νοσοκοµεία ή Κ.Υ. εκτός των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης µε απόφαση του Υπουργού Υγείας. Προϋπόθεση
για τη µετάθεση είναι η ύπαρξη κενής θέσης.»
Άρθρο 19

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών µετά από γνώµη του Κεντρικού Συµβουλίου Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.), µπορούν θέσεις ειδικευµένων ιατρών
Ε.Σ.Υ. που έχουν συσταθεί ως διαζευκτικές θέσεις διαφόρων ειδικοτήτων, να µετατρέπονται σε θέσεις µίας από τις ειδικότητες αυτές και πάντα εντός του ιδίου νοσοκοµείου και οι ιατροί που υπηρετούν στις µετατρεπόµενες θέσεις να εντάσσονται σε αυτές. Η µετατροπή των
θέσεων γίνεται µετά από εισήγηση της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας και του Διοικητικού Συµβουλίου του
Νοσοκοµείου.
Άρθρο 16
Η παρ. 40 του άρθρου 66 του ν. 3984/2011 και το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 42 του ίδιου νόµου, όπως ισχύει, καταργούνται.
Άρθρο 17
Ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Οργανισµού
Μεταµοσχεύσεων (Ε.Ο.Μ.)
Στο άρθρο 27 του ν. 3984/2011 προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9.α) Στους Κεντρικούς Συντονιστές Μεταµοσχεύσεων του Εθνικού Οργανισµού Μεταµοσχεύσεων που για
την εκπλήρωση του σκοπού του βρίσκονται σε ετοιµότητα επί εικοσιτετραώρου και τριακόσιες εξήντα πέντε

Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργούνται η παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 1397/1983 και η παρ.
8α του άρθρου 54 του ν. 1759/1988.
Όσοι Επιµελητές του Ε.Σ.Υ. είτε εκπαιδεύονται είτε είναι σε εξέλιξη η τοποθέτησή τους, σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις αυτές δεν θίγονται.
Άρθρο 20
Στο άρθρο 43 του ν. 1759/1988 προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Ιατροί του κλάδου Ε.Σ.Υ. που έχουν λάβει ειδικότητα και έχουν συµπληρώσει σε νοσοκοµεία και δηµόσιες
δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. άγονων Α΄ περιοχών δέκα (10) έτη υπηρεσίας, ύστερα από αίτησή τους, δύναται να µετατίθενται, διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας,
σε νοσοκοµεία ή σε δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών
πρωτοβάθµιας φροντίδας του Π.Ε.Δ.Υ., σε κενή οργανική θέση εφόσον υπάρχει, υπό την προϋπόθεση να έχουν
ποσοστό αναπηρίας εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω.»
Άρθρο 21
Η παρ. 10 του άρθρου 53 του ν. 3918/2011 αντικαθί-
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σταται ως εξής:
«10. Οι αιρετοί εκπρόσωποι των εργαζοµένων Μονίµων και ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συµβούλιο των Δ.Υ.Πε. εκλέγονται από το σύνολο των εργαζοµένων, πλην ιατρών Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν σε αυτές και στις Αποκεντρωµένες Μονάδες τους.»
Άρθρο 22
Ιατροί του Ε.Σ.Υ., που κατά την ηµεροµηνία της κρίσης
έχουν εξελιχθεί σε βαθµό Επιµελητή Α΄ ή Διευθυντή,
δεν µπορούν να κριθούν σε προκήρυξη µη οµοιόβαθµης
θέσης πριν την πάροδο πενταετίας από την εξέλιξή τους
στη θέση που κατέχουν.
Άρθρο 23
Τροποποιήσεις του ν. 4052/2012
Στην παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 επέρχονται
οι κάτωθι αλλαγές:
1. Απαλείφεται η πρόταση που αφορά στον καθορισµό
της έδρας των ενιαίων Ν.Π.Δ.Δ..
2. Το εδάφιο β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από:
Α. Δύο (2) οργανικές Μονάδες µε έναν Αναπληρωτή
Διοικητή τότε αυτός ορίζεται ως αντιπρόεδρος.
Β. Δύο (2) οργανικές Μονάδες µε δύο Αναπληρωτές
Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της µεγαλύτερης σε αριθµό κλινών οργανικής µονάδας.
Γ. Πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε τρεις Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο
Αναπληρωτής Διοικητής της µεγαλύτερης σε αριθµό κλινών οργανικής µονάδας.
Δ. Πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε δύο Αναπληρωτές Διοικητές τότε ως Αντιπρόεδρος ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής της δεύτερης σε αριθµό κλινών
οργανικής µονάδας.»
3. Το εδάφιο γ΄ συµπληρώνεται ως εξής:
«Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών µονάδων µε τρεις αναπληρωτές διοικητές τότε ένα µέλος ορίζεται από τον Υπουργό
Υγείας και το άλλο µέλος είναι ο αναπληρωτής διοικητής
της µικρότερης σε δύναµη κλινών οργανικής µονάδας.
Σε περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από
δύο οργανικές µονάδες µε έναν Αναπληρωτή Διοικητή
τότε τρία µέλη ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας.»
4.Το εδάφιο δ΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Α. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθµό
κλινών οργανικής µονάδας, στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται από δύο (2) οργανικές Μονάδες µε δύο Αναπληρωτές Διοικητές.
Β. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της µικρότερης σε αριθµό κλινών οργανικής µονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών
µονάδων µε δύο τουλάχιστον Αναπληρωτές Διοικητές.
Γ. Τον Αναπληρωτή Διοικητή της δεύτερης σε αριθµό
κλινών οργανικής µονάδας στην περίπτωση που το ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ. αποτελείται πέραν των δύο (2) οργανικών
µονάδων µε τρεις Αναπληρωτές Διοικητές.»
5. Το εδάφιο ε΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«Έναν εκπρόσωπο των ιατρών που υπηρετεί στο ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ., ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ. και τους ιατρούς µέλη ΔΕΠ που υπηρετούν στο ε-

νιαίο Ν.Π.Δ.Δ..»
6. Από τα εδάφια ζ΄ και η΄ απαλείφεται η φράση
«…του µεγαλύτερου σε οργανική δύναµη κλινών Νοσοκοµείου».
7. Το άρθρο 3 του ν. 4052/2012 καταργείται.
Άρθρο 24
Θητεία Δ.Σ. Διασυνδεόµενων Νοσοκοµείων
Η παρ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η συγκρότηση του ως άνω Δ.Σ. γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας και οι αρµοδιότητές του είναι όσες
αναφέρονται στο άρθρο 7 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει.
Η θητεία των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου είναι
διετής. Το Διοικητικό Συµβούλιο εξακολουθεί να ασκεί
τα καθήκοντά του και µετά τη λήξη της θητείας του, µέχρι τον ορισµό νέου Διοικητικού Συµβουλίου, για χρονικό διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να καθορίζεται και
κάθε είδους θέµα που αφορά στη Διοίκηση και στην εν
γένει λειτουργία των ως άνω Ν.Π.Δ.Δ..»
Άρθρο 25
Αξιοποίηση και µετάταξη υπαλλήλων που αποκτούν
ιατρική ειδικότητα
Τα εδάφια πρώτο, δεύτερο και τρίτο της παρ. 4 του άρθρου 23 του ν. 3370/2005, όπως ισχύει, ισχύουν και για
τους µονίµους υπαλλήλους που υπηρετούν σε Ν.Π.Δ.Δ.
και σε άλλους φορείς εποπτευόµενους από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και τους µονίµους υπαλλήλους του
Ι.Κ.Α., οι οποίοι έχουν πτυχίο ιατρικής και απέκτησαν µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος ή αποκτούν ειδικότητα µε εκπαιδευτική άδεια κατά τα προβλεπόµενα στην
παρ. 8 του άρθρου 6 του ν. 3204/2003, όπως ισχύει, και
καλύπτουν κενή οργανική θέση.
Οι ως άνω δικαιούχοι µετατάσσονται σύµφωνα µε τις
ανάγκες της υπηρεσίας και κατά προτεραιότητα σε νοσοκοµεία ή µονάδες υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού
Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης. Εξαιρούνται οι µόνιµοι υπάλληλοι που έχουν υποβάλει αίτηση µετάταξης βάσει της παρ. 5 του άρθρου 58
του ν. 3918/2011 πριν την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του
παρόντος.
Άρθρο 26
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 17 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 1397/1983, όπως τα εδάφια αυτά ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«Υπεύθυνος για το συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας του Κέντρου Υγείας είναι ιατρός γενικής ιατρικής ή παθολόγος ή παιδίατρος, ο οποίος κατέχει οργανική θέση Διευθυντή Ε.Σ.Υ. και ορίζεται µε απόφαση του
Διοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας.»
Άρθρο 27
Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 69 του ν. 3918/
2011 (Α΄ 31), όπως το εδάφιο αυτό προστέθηκε µε την
παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), αντικαθίστανται οι λέξεις «Ο διοικητής της 1ης Δ.Υ.Πε.» από
τις λέξεις «Ο Γενικός Γραµµατέας».
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Άρθρο 28
Στο άρθρο 7 του ν. 4238/2014 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μέχρι την ολοκλήρωση της ένταξης του ιατρικού
προσωπικού των µονάδων αυτών σε θέσεις κλάδου ιατρών/ οδοντιάτρων του Ε.Σ.Υ., και πάντως όχι πέραν της
28ης Φεβρουαρίου 2015, καταβάλλεται στους υπευθύνους για τον συντονισµό της επιστηµονικής λειτουργίας
των εν λόγω µονάδων επίδοµα, ίσο µε το επίδοµα που
χορηγείται στους προϊσταµένους οργανικής µονάδας επιπέδου διεύθυνσης.»
Άρθρο 29
Περί πανεπιστηµιακών ιατρών
Α) Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 3329/2005
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε Πανεπιστηµιακά Νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. προβλέπεται χωρίς αµοιβή µία επιπλέον θέση αναπληρωτή Διοικητή ακαδηµαϊκών υποθέσεων µε αρµοδιότητα τα ακαδηµαϊκά θέµατα των Πανεπιστηµιακών κλινικών και εργαστηρίων. Η επιλογή του γίνεται σύµφωνα µε την παρ.
4 του άρθρου 62 του ν. 3918/2011 και διατηρεί την πλήρη
απασχόλησή του στο Πανεπιστήµιο.»
Β) Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 8 του άρθρου 2 του
ν. 4052/2012 προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Μέλος Δ.Ε.Π. που υπηρετεί σε Πανεπιστηµιακή κλινική ή εργαστήριο του Νοσοκοµείου του Ε.Σ.Υ. και συµµετέχει στο Δ.Σ. του Νοσοκοµείου, ασκεί το έργο του ως
µέλος του Δ.Σ. χωρίς αµοιβή, διατηρώντας την πλήρη απασχόλησή του στο Πανεπιστήµιο.»
Άρθρο 30
Ισχύς αδειών ιδιωτικών κλινικών
ενταγµένων στο Ε.Σ.Υ.
Οι ιδιωτικές κλινικές οι οποίες πριν από την έναρξη ισχύος των προεδρικών διαταγµάτων 247/1991 και
517/1991 συνήψαν ιδιότυπες συµβάσεις µε το Ι.Κ.Α. και
εν συνεχεία εντάχθηκαν στο Ε.Σ.Υ. παρέχοντας υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης έχοντας ως προϋπόθεση την άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής, και οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να υπαχθούν στις διατάξεις του
π.δ. 235/2000 λόγω µίσθωσης των κτιριακών τους εγκαταστάσεων, του εξοπλισµού τους και µέρους του προσωπικού τους (νοσηλευτικού και βοηθητικού) για τη λειτουργία των νοσηλευτικών µονάδων του Ι.Κ.Α. δύναται
να υποβάλουν σχετική αίτηση, προκειµένου να λάβουν
άδεια σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του π.δ. 235/2000.
Η ως άνω αίτηση δύναται να υποβληθεί εντός προθεσµίας δώδεκα µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος
νόµου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 31
Περί χρόνου ειδίκευσης ιατρών για
απόκτηση ειδικότητας
1. Αντικαθίσταται η παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 415/
1994 ως ακολούθως:

«1. ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ:
Απαιτείται άσκηση επτά (7) ετών. Από αυτά:
- δύο (2) έτη ΓΕΝΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ (Α΄ µέρος)
- τέσσερα (4) έτη ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ
- δύο εξάµηνα εκ περιτροπής εκπαίδευση στην ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ και στη ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΘΩΡΑΚΟΣ (Β΄
µέρος).
2. Για την εφαρµογή των ανωτέρω ορίζεται ότι:
Οι ιατροί που είναι ήδη διορισµένοι σε χειρουργικές
κλινικές και εκπληρώνουν το πρώτο µέρος της εκπαίδευσης στη Γενική Χειρουργική και επιθυµούν να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους στην Αγγειοχειρουργική:
α. Εφόσον έχουν συµπληρώσει δύο (2) έτη ειδίκευσης
στη Γενική Χειρουργική µπορούν να διοριστούν σε Αγγειοχειρουργική κλινική για συνέχιση της εκπαίδευσής
τους, σύµφωνα µε τις παρούσες διατάξεις, σε τυχόν υπάρχουσα κενή θέση ή ακολουθώντας την υπάρχουσα
σειρά προτεραιότητας.
β. Όσοι έχουν χρόνο ειδίκευσης πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική Χειρουργική κατά την έκδοση του παρόντος νόµου και επιθυµούν να ενταχθούν στις παρούσες
διατάξεις, ο χρόνος πέραν των δύο (2) ετών στη Γενική
Χειρουργική θα αφαιρείται από τον χρόνο της τετραετούς εκπαίδευσης στην αγγειοχειρουργική και θα ακολουθείται η τοποθέτηση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις
διατάξεις της παραγράφου 1.
γ. Όσοι επιθυµούν µπορούν να παραµείνουν για τρία
(3) χρόνια σύµφωνα µε τον αρχικό διορισµό τους στη Γενική Χειρουργική και να συνεχίσουν την εκπαίδευση
στην αγγειοχειρουργική, σύµφωνα µε τις διατάξεις που
ίσχυαν κατά τον πρώτο διορισµό τους. Για όσους έχουν
περατώσει την τριετή διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης
στη Γενική Χειρουργική και βρίσκονται στο στάδιο της αναµονής για τοποθέτησή τους σε Αγγειοχειρουργικές
κλινικές, καθώς και για όσους ειδικευόµενους υπηρετούν ήδη σε Αγγειοχειρουργικές κλινικές ή Αγγειοχειρουργικές Πανεπιστηµιακές Μονάδες, το εκπαιδευτικό
πρόγραµµα δεν µεταβάλλεται και υποχρεούνται να περατώσουν την εκπαίδευσή τους µε τον ισχύοντα νόµο
κατά τον διορισµό τους.
δ. Η νέα τοποθέτηση θα γίνεται µετά από αίτησή τους
και βεβαίωση της οικείας κλινικής για τη συµπλήρωση
της διετούς υπηρεσίας στη Γενική Χειρουργική
3. Οι παραπάνω διατάξεις των περιπτώσεων α΄ έως δ΄
της παραγράφου 2 ισχύουν για ένα (1) χρόνο από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 32
Περί αδειών οδοντοτεχνικών εργαστηρίων
Η υποπαράγραφος 2 της παραγράφου ΙΒ.3 του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Βεβαίωση λειτουργίας οδοντοτεχνικού εργαστηρίου
χορηγείται όχι µόνο σε όσους έχουν άδεια ή βεβαίωση
άσκησης επαγγέλµατος αλλά και σε φυσικά πρόσωπα
και εταιρείες µε οποιαδήποτε νοµική µορφή, µε την προϋπόθεση να ορίζεται επιστηµονικά υπεύθυνος πτυχιούχος ΑΕΙ Οδοντικής Τεχνολογίας (Οδοντοτεχνίτης ΑΤΕΙ).
Τα νοµίµως λειτουργούντα µέχρι σήµερα οδοντοτεχνικά εργαστήρια εξακολουθούν να λειτουργούν µε τις µέχρι σήµερα εκδοθείσες άδειές τους.»
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Άρθρο 33
Περί βεβαιώσεως λειτουργίας εργαστηρίων
φυσικοθεραπείας
1) Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987
(Α΄8) αντικαθίσταται ως εξής:
«ζ. Διάγραµµα κάτοψης του διατιθέµενου χώρου κλίµακας 1/50, σε δύο αντίγραφα µε τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισµού τους, θεωρηµένο από ιδιώτη µηχανικό ή αρχιτέκτονα, ο οποίος βεβαιώνει ότι οι χρησιµοποιούµενοι χώροι είναι κύριας χρήσης.»
2) Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι. Βεβαίωση από ιδιώτη µηχανικό ή αρχιτέκτονα από
την οποία να προκύπτει ότι δεν απαγορεύεται από τις
πολεοδοµικές διατάξεις η συγκεκριµένη χρήση για τον
προβλεπόµενο χώρο, καθώς και έκθεση αρµοδίου µηχανικού για την ασφάλεια των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων.»
3) Στο άρθρο 3 του π.δ. 29/1987 µετά την περίπτωση ι΄
προστίθενται περιπτώσεις ως εξής:
«ια) τίτλοι ιδιοκτησίας ή µισθωτήριο συµβόλαιο,
ιβ) πιστοποιητικό ενεργητικής πυροπροστασίας από
την αρµόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία σύµφωνα µε την ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη.»
4) Στο τέλος του άρθρου 3 του π.δ. 29/1987 προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Όταν την επιχείρηση εκµεταλλεύεται νοµικό πρόσωπο, υποβάλλονται επιπλέον τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Καταστατικό της εταιρείας και τυχόν τροποποιήσεις
αυτού µε τα αντίστοιχα ΦΕΚ δηµοσίευσής τους ή πιστοποιητικά καταχώρησης στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου της έδρας της εταιρείας.
β) Πιστοποιητικό εταιρικών µεταβολών.
γ) Πιστοποιητικό περί µη κήρυξης του νοµικού προσώπου σε πτώχευση από το αρµόδιο Πρωτοδικείο.
δ) Νοµιµοποιητικά έγγραφα προς υποβολή της αίτησης για λογαριασµό του νοµικού προσώπου.»

Άρθρο 36
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως η παράγραφος αυτή
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/
2014, καταργούνται οι λέξεις «µετά από γνώµη της οικείας Δ.Υ.Πε.».
Άρθρο 37
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου
35 του ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως η παράγραφος αυτή
προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/
2014, προστίθεται η φράση:
«Στην περίπτωση που το διαγνωστικό εργαστήριο διαθέτει αποκλειστικά και µόνο µηχανήµατα ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατηγορίας Χ.Οδ αρµόδιος για τη χορήγηση
βεβαίωσης λειτουργίας είναι ο κατά τόπον οδοντιατρικός σύλλογος.»
Άρθρο 38
Παράταση προθεσµίας έκδοσης
αδειών φορέων Π.Φ.Υ.
Η παρ. 6 του άρθρου 35 του ν. 4025/2011, όπως προστέθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 28 του ν. 4238/2014,
αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Οι ιδιωτικοί φορείς Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας που µε οποιαδήποτε µορφή και ονοµασία, λειτουργούν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος και παρέχουν υπηρεσίες Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, χωρίς να
διαθέτουν την προβλεπόµενη από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις άδεια ή βεβαίωση λειτουργίας κατά το
χρόνο έναρξης της λειτουργίας τους, υποχρεούνται να
εφαρµόσουν τις διατάξεις του παρόντος, µε την έκδοση
της απαιτούµενης βεβαίωσης λειτουργίας του φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος
του παρόντος.»
Άρθρο 39

Άρθρο 34
Επιλογή και εκτέλεση φυσικοθεραπτικών πράξεων
Η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Φυσικοθεραπείας των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων της
χώρας αξιολογούν, επιλέγουν και εκτελούν τις πράξεις
φυσικοθεραπευτή, όπως αυτές προβλέπονται στο β.δ.
411/1972, το π.δ. 29/1987 και το π.δ. 90/1995, όπως ισχύουν, και περιέχονται κοστολογηµένες στο Κεφάλαιο
«Φυσικοθεραπείες» του π.δ. 157/1991, όπως ισχύει, σύµφωνα µε γραπτή διάγνωση ή γνωµάτευση του θεράποντος ιατρού, στους χώρους όπου εργάζονται κατά την
κείµενη νοµοθεσία.»
Άρθρο 35
Η αρµοδιότητα για τη χορήγηση, ανάκληση και ανανέωση της ειδικής άδειας ιοντιζουσών ακτινοβολιών εργαστηρίων κατηγορίας Χ-οδ ανήκει στον οικείο οδοντιατρικό σύλλογο, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις της ισχύουσας νοµοθεσίας.

1. Η παρ. 8 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιατροί ή οδοντίατροι στους οποίους απαγορεύεται η
άσκηση ιδιωτικά του ιατρικού ή οδοντιατρικού επαγγέλµατος δεν δύνανται να είναι µέτοχοι ή εταίροι σε εταιρείες ή να µετέχουν σε νοµικά πρόσωπα οποιασδήποτε
µορφής, που έχουν σκοπό την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας.»
2. Η παρ. 9 του άρθρου 11 του π.δ. 84/2001 καταργείται.
Άρθρο 40
Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 35 του
ν. 4025/2011 (Α΄ 228), όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως
εξής:
«H ισχύς της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αρχίζει από 1.5.2015. Αιτήσεις που υποβάλλονται στις οικείες Περιφέρειες µέχρι και 30.4.2015 εξετάζονται από
αυτές.»
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Άρθρο 41
Ψυχολόγοι
Ψυχολόγοι οι οποίοι προσλήφθηκαν ή µετετάγησαν
νόµιµα στο Δηµόσιο µε τις ισχύουσες τότε διατάξεις,
µέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 2646/1998 (ήτοι
20.10.1998), θεωρείται ότι κατέχουν µε την καταβολή
των νοµίµων παραβόλων την προβλεπόµενη στην παρ.1
του άρθρου 1 του ν. 991/1979, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2646/1998, ειδική άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Ψυχολόγου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Άρθρο 42
Συµψηφισµός οφειλών µεταξύ φορέων ΕΕ Συµµόρφωση µε προς διεθνείς υποχρεώσεις
Στο άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Υγείας, κατόπιν γνώµης του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µπορεί να υπάγονται σε συµψηφισµό οφειλές
του Οργανισµού και φορέα κοινωνικής ασφάλισης κράτους-µέλους της Ε.Ε., σύµφωνα µε όσα ορίζονται στις
διατάξεις των κανονισµών (ΕΚ) 883/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 29ης Απριλίου
2004 για το συντονισµό των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλείας (EE L 166 της 30.4.2004), (ΕΚ) 987/2009 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης
Σεπτεµβρίου 2009 για καθορισµό της διαδικασίας εφαρµογής του προηγουµένου Κανονισµού (EE L284 της
30.10.2009) και (ΕΟΚ) 1408/1971 του Συµβουλίου της
14ης Ιουνίου 1971 περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφαλίσεως στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της Κοινότητας (EE L
149 της 5.7.1971). Με την ίδια απόφαση ρυθµίζεται και
κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της
παρούσας διάταξης.»
Άρθρο 43
Επιτροπή Ενστάσεων ΥΠΕΔΥΦΚΑ
Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστάται Επιτροπή Ενστάσεων
η οποία αποτελείται από: α) Τον Πρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ο οποίος αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οριζόµενο από το Δ.Σ. αυτού. β) Τον Προϊστάµενο Διεύθυνσης της ΥΠΕΔΥΦΚΑ, µε
τον αναπληρωτή του, οριζόµενο από το Δ.Σ. αυτής. γ)
Τον Προϊστάµενο του αυτοτελούς γραφείου Νοµικών Υποθέσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναπληρούµενο από άλλον οριζόµενο δικηγόρο του Τµήµατος, µεταξύ των υπηρετούντων µε έµµισθη εντολή. Γραµµατέας ορίζεται µε τον αναπληρωτή του υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µε βαθµό
τουλάχιστον Γ΄. Τα µέλη της ανωτέρω επιτροπής και ο
γραµµατέας µε τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους
διορίζονται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για
τριετή θητεία. Εισηγητής κάθε φορά ορίζεται ένας από
τους συντάξαντες το πόρισµα από τον Γενικό Επιθεωρητή της ΥΠΕΔΥΦΚΑ. Αντικείµενο της Επιτροπής Ενστάσεων αποτελεί η εκδίκαση των προσφυγών επί των αποφά-

σεων επιβολής κυρώσεων από τον Γενικό Επιθεωρητή
της ΥΠΕΔΥΦΚΑ και οι αποφάσεις της ως άνω Επιτροπής
είναι άµεσα εκτελεστές.»
Άρθρο 44
Υπηρεσιακό συµβούλιο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Συστήνεται στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), µε έδρα την έδρα του Οργανισµού, πενταµελές προσωρινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο,
αρµόδιο για τα θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του Διοικητικού, Υγειονοµικού και Ιατρικού Προσωπικού του
Οργανισµού, µόνιµου και µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Το ως άνω Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας και αποτελείται από:
α. Τρεις (3) προϊσταµένους Διεύθυνσης, εκ των υπαγοµένων στην αρµοδιότητα του Υπηρεσιακού Συµβουλίου
και υπηρετούντων στην έδρα του, µε τους αναπληρωτές
τους.
β. Δύο (2) εκπροσώπους των υπαλλήλων µε ισάριθµους αναπληρωτές και µε βαθµό τουλάχιστον Α΄, οι οποίοι κατά την πρώτη εφαρµογή της παρούσας υποδεικνύονται από την πλέον αντιπροσωπευτική συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζοµένων και µέχρι την εκλογή
αντιπροσώπων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις εντός
δέκα (10) ηµερών από την έγγραφη πρόσκληση της Υπηρεσίας. Σε περίπτωση µη υποβολής της σχετικής πρότασης, ο Υπουργός Υγείας προβαίνει στο διορισµό των εκπροσώπων αυτών κατά την κρίση του.
2. Με την απόφαση συγκρότησης του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου ορίζονται ο Πρόεδρος και ο αναπληρωτής του από τα τακτικά µέλη της περίπτωσης α΄
της προηγούµενης παραγράφου. Σε περίπτωση που προεδρεύει ο αναπληρωτής του Προέδρου, συµµετέχει ως
τακτικό µέλος ο αναπληρωτής του προεδρεύοντος.
3. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας εισηγητής ορίζεται ο προϊστάµενος της Διεύθυνσης Διοικητικής Μέριµνας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε αναπληρωτή του τον
προϊστάµενο τµήµατος που χειρίζεται θέµατα Προσωπικού της Διεύθυνσης αυτής, χωρίς δικαίωµα ψήφου.
4. Με την ίδια απόφαση του Υπουργού Υγείας γραµµατέας ορίζεται υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µε βαθµό τουλάχιστον Γ΄, µε αναπληρωτή του οµοιόβαθµο υπάλληλο
του Οργανισµού.
5. Στο ανωτέρω προσωρινό Υπηρεσιακό Συµβούλιο
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. µεταφέρονται οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., που
είναι αρµόδιο για τα υπηρεσιακά θέµατα του διοικητικού
και υγειονοµικού προσωπικού του Οργανισµού, καθώς
και οι αρµοδιότητες του προσωρινού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Ιατρών και Οδοντιάτρων του Οργανισµού. Από
τη δηµοσίευση της παρούσας καταργούνται τα παραπάνω προσωρινά υπηρεσιακά συµβούλια, καθώς και κάθε
άλλη διάταξη σχετική µε τη σύσταση, συγκρότηση και
λειτουργία αυτών.
Άρθρο 45
Επιβολή κυρώσεων σε ιατρούς σε περίπτωση
επανειληµµένης υπέρβασης του ορίου
συνταγογράφησης
Στο τέλος του εδαφίου Β΄ της περίπτωσης α΄της παρ.
5 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012 (Α΄ 41), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Σε περίπτωση επανειληµµένης υπέρβασης των ορίων
που προβλέπονται ανωτέρω, ο ιατρός καλείται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. να δικαιολογήσει τη συνταγογράφησή του.
Σε περίπτωση µη επαρκούς αιτιολόγησης της υπέρβασης, ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να επιβάλει διοικητικές κυρώσεις σύµφωνα µε τα ανωτέρω οριζόµενα. Ως επανειληµµένη υπέρβαση ορίζεται η υπέρβαση των ορίων που αναφέρονται στη σχετική υπουργική απόφαση, σε ποσοστό
άνω του είκοσι τοις εκατό (20%) αθροιστικά για τρεις (3)
συνεχόµενους µήνες. Στην περίπτωση αυτή, η αρµόδια
Διεύθυνση που διαπιστώνει την υπέρβαση, καλεί τον ιατρό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις εξηγήσεων. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται µέσα σε προθεσµία δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση
που διαπιστώθηκε. Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν
κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στους ιατρούς οι πιο
κάτω κυρώσεις, ανάλογα µε τη συχνότητα και τη βαρύτητα της παράβασης:
α. πρόστιµο κυµαινόµενο από πεντακόσια (500) έως
πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή
β. προσωρινός αποκλεισµός από την συνταγογράφηση
σε ασφαλισµένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από δύο (2) µέχρι
δώδεκα (12) µήνες ή
γ. οριστική καταγγελία της σύµβασης σε ιατρούς συµβεβληµένους µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή αποκλεισµός κάθε συνεργασίας µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τους µη συµβεβληµένους ιατρούς.
Επίσης, η µη τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, αποτελεί για τους ιατρούς του
Ε.Σ.Υ., του Π.Ε.Δ.Υ., καθώς και για τους ιατρούς µονίµους ή µε σύµβαση µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., πειθαρχικό παράπτωµα, για το οποίο επιβάλλονται κυρώσεις σύµφωνα µε
την ισχύουσα νοµοθεσία για κάθε κατηγορία.
Τα πρόστιµα που καταλογίζονται εισπράττονται κατά
τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης
που διαπίστωσε την υπέρβαση.
Κατά της σχετικής απόφασης ο ιατρός µπορεί να ασκήσει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω προθεσµίας,
καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης.
Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των ιατρών γνωστοποιούνται και στον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.»
Άρθρο 46
Επιβολή κυρώσεων σε φαρµακοποιούς σε περίπτωση
µη χορήγησης φθηνότερου φαρµάκου
Η παρ. 6 του άρθρου 21 του ν. 4052/2012, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας µπορεί να ορίζεται µειωµένο ποσοστό συµµετοχής στη φαρµακευτική
περίθαλψη για τους ασφαλισµένους, όπως αυτή ορίζεται
στην παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990 (Α΄ 138), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει, όταν χορηγείται, µε
συναίνεση του ασφαλισµένου, το φθηνότερο φαρµακευτικό προϊόν όµοιας δραστικής περιεκτικότητας και φαρµακοτεχνικής µορφής µε αυτό που έχει συνταγογραφη-

θεί από τον ιατρό.
β) Οι φαρµακοποιοί είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν
ως απόθεµα και να χορηγούν το φαρµακευτικό προϊόν
µε τη χαµηλότερη λιανική τιµή για κάθε δραστική ουσία,
περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρµακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούµενων προϊόντων. Κατά την εκτέλεση των συνταγών οι φαρµακοποιοί υποχρεούνται να γνωστοποιήσουν στον ασθενή, για κάθε
συνταγή συγκεκριµένης δραστικής ουσίας χωριστά, το
φάρµακο µε τη χαµηλότερη τιµή και το ποσό συµµετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο φάρµακο. Αν ο ασθενής επιλέξει ακριβότερο φάρµακο, καταβάλει τη διαφορά που προβλέπει η κείµενη νοµοθεσία και ο φαρµακοποιός υποχρεούται, πριν την εκτέλεση της συνταγής,
να ενηµερώσει τον ασθενή για το σύνολο της συµµετοχής του και τη διαφορά που προκύπτει, εφόσον δεν επιλέγει το φθηνότερο φάρµακο. Σε αυτήν την περίπτωση,
ο ασθενής οφείλει να υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της
συνταγής ότι επιθυµεί να λάβει το ακριβότερο φάρµακο
και το γεγονός αυτό θα καταχωρείται επίσης στο ηλεκτρονικό σύστηµα συνταγογράφησης. Σε περίπτωση χειρόγραφης συνταγής, η υπογραφή του ασθενή τίθεται
στο πίσω µέρος της συνταγής, µε την επισήµανση ότι ο
ασθενής ενηµερώθηκε και αποφάσισε να επιλέξει ακριβότερο φάρµακο.
γ) Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οφείλει να ελέγχει σε µηνιαία βάση τα
δεδοµένα εκτέλεσης συνταγών του κάθε φαρµακοποιού,
για τη διαπίστωση τυχόν παραβίασης των διατάξεων της
παρούσας παραγράφου. Ως παραβίαση των σχετικών
διατάξεων θεωρούνται οι περιπτώσεις που οι ιδιώτες
φαρµακοποιοί:
αα) δεν χορηγούν στον ασθενή το φαρµακευτικό προϊόν µε τη χαµηλότερη λιανική τιµή για κάθε δραστική ουσία, περιεκτικότητα και συσκευασία, από τα φάρµακα
του θετικού καταλόγου συνταγογραφούµενων προϊόντων, παρά το σχετικό αίτηµα του ασθενούς,
ββ) δεν γνωστοποιούν στον ασθενή, για κάθε συνταγή
συγκεκριµένης δραστικής ουσίας χωριστά, το φάρµακο
µε τη χαµηλότερη τιµή και το ποσό συµµετοχής που αντιστοιχεί στο συγκεκριµένο φάρµακο και
γγ) ο ασθενής δεν υπογράψει σε ειδικό χώρο επί της
συνταγής ότι επιθυµεί να λάβει το ακριβότερο φάρµακο.
δ) Η αρµόδια Διεύθυνση που διαπιστώνει την παράβαση, καλεί τον φαρµακοποιό να δώσει έγγραφες εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός προθεσµίας δέκα (10) εργάσιµων ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτόν του σχετικού εγγράφου, στο οποίο υποχρεωτικά αναφέρεται η παράβαση που διαπιστώθηκε.
ε) Σε περίπτωση που οι εξηγήσεις δεν κρίνονται επαρκείς επιβάλλονται στον φαρµακοποιό που εκτέλεσε τη
συνταγή οι εξής κυρώσεις, ανάλογα µε τη συχνότητα και
τη βαρύτητα της πράξης:
αα) πρόστιµο από πεντακόσια (500) έως πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ ή
ββ) προσωρινός αποκλεισµός του φαρµακείου από την
εκτέλεση των συνταγών του Οργανισµού για χρονικό
διάστηµα από ένα (1) µήνα έως και έξι (6) µήνες.
στ) Το πρόστιµο παρακρατείται από οποιονδήποτε από
τους επόµενους λογαριασµούς συνταγών Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
του φαρµακοποιού, και αν δεν υποβληθεί νεότερος το
ποσό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ υπέρ
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ..
ζ) Οι κυρώσεις επιβάλλονται από τον Αντιπρόεδρο του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κατόπιν εισήγησης της αρµόδιας Διεύθυνσης
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που διαπίστωσε την παράβαση.
η) Κατά της σχετικής απόφασης ο φαρµακοποιός µπορεί να ασκήσει, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την κοινοποίησή της σε αυτόν, προσφυγή ενώπιον του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω
προθεσµίας, των τριάντα (30) ηµερών, καθώς και σε περίπτωση άσκησης της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται µέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης η εκτέλεση της απόφασης επιβολής κυρώσεων.
θ) Σε κάθε περίπτωση οι παραβάσεις των φαρµακοποιών γνωστοποιούνται και στον οικείο Φαρµακευτικό Σύλλογο.»
Άρθρο 47
Κάλυψη φαρµάκων εκτός ενδείξεων
Στο τέλος της περίπτωσης α΄της παρ. 1 του άρθρου 12
του ν. 3816/2010 (Α΄ 6), όπως ισχύει, πρoστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Φάρµακα του θετικού καταλόγου συνταγογραφούνται και αποζηµιώνονται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ενδείξεις, συνδυασµούς και δοσολογίες που δεν περιλαµβάνονται στις εγκεκριµένες τους ενδείξεις, όπως αυτές καθορίζονται στην περίληψη χαρακτηριστικών του φαρµακευτικού προϊόντος, µόνον στην περίπτωση που εντάσσονται σε θεραπευτικά πρωτόκολλα, τα οποία συνάδουν
και βασίζονται σε αντίστοιχες διεθνείς κατευθυντήριες
οδηγίες, έχουν προ.τ.α.θεί από τις αρµόδιες επιστηµονικές εταιρείες και έχουν εγκριθεί από το ΚΕΣΥ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας προσδιορίζονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις ενσωµάτωσής τους στο ηλεκτρονικό
σύστηµα συνταγογράφησης, το οποίο αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την εφαρµογή των ανωτέρω. Εκτός
ενδείξεων µπορεί να χορηγούνται και να αποζηµιώνονται φάρµακα από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µόνο σε εξαιρετικές
περιπτώσεις και σύµφωνα µε τις αναφορές της διεθνούς
βιβλιογραφίας και τεκµηριωµένα σε ατοµική βάση, κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος των υγειονοµικών φορέων. Οι όροι και οι προϋποθέσεις για την εφαρµογή των ανωτέρω ρυθµίζονται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας.»
Άρθρο 48
Ειδικό νοσήλιο - τροφείο για τις Στέγες
Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρίες
Το ειδικό νοσήλιο –τροφείο για τα Άτοµα µε Αναπηρίες
τα οποία διαβιούν σε Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρίες, που θεσπίστηκε µε το άρθρο
46 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), καταβάλλεται: α) από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) για τους
ασφαλισµένους Ασφαλιστικών Οργανισµών που έχουν
ενταχθεί σε αυτόν, β) από τους ίδιους τους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς αν αυτοί δεν έχουν ενταχθεί στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και γ) από την Πρόνοια όταν πρόκειται για ανασφάλιστους και απόρους, σύµφωνα µε τις διατάξεις
της υπ’ αριθµ. Δ29α/Φ.ΘΕΣΜ./ΓΠ26275/1048/2014 (Β΄
172) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών, Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας µε θέµα «Ορισµός ειδικού νοσηλίου – τροφείου για
τις Στέγες Υποστηριζόµενης Διαβίωσης Ατόµων µε Αναπηρίες».

Άρθρο 49
Τακτοποίηση υποχρεώσεων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από νοσηλεία
και αγαθά
1.α) Θεωρούνται νόµιµες και εξοφλούνται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σύµφωνα µε τη διαδικασία του άρθρου 73
του ν. 3918/2011 (Α΄ 31), οι δαπάνες που απαιτούνται
για την εξόφληση προς ιδιωτικές κλινικές και Μονάδες
Χρόνιας Αιµοκάθαρσης (ΜΧΑ) από τη νοσηλεία ασφαλισµένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των κλάδων υγείας που εντάσσονται σε αυτόν, οι οποίες απορρέουν από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος προς τους ως άνω ασφαλισµένους και υποβλήθηκαν αρµοδίως και σύµφωνα µε όσα ορίζονται στους οικείους κανονισµούς των φορέων που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., έστω και εκτός συµβατικής σχέσης. Στην έννοια της νόµιµης δαπάνης δεν περιλαµβάνονται οι αξιώσεις που έχουν παραγραφεί, όπως ορίζονται στην παρ. 1
του άρθρου 48 του ν.δ. 496/1974 (Α΄204).
β) Θεωρούνται νόµιµες οι δαπάνες που απαιτούνται
για την εξόφληση υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς
τους προµηθευτές – αναδόχους του, που απορρέουν από προµήθειες αγαθών που παραλήφθηκαν και από υπηρεσίες που παρασχέθηκαν στον Οργανισµό από 1.1.2012
και µέχρι τις 31.12.2014, µε αναθέσεις δυνάµει των µε αριθµ. 30/15/19.1.2012 και 439/46/25.6.2012 αποφάσεων
του Διοικητικού Συµβουλίου του Οργανισµού λόγω επειγουσών αναγκών ή καθ’ οιονδήποτε άλλον επείγοντα
τρόπο.
γ) Οι ιδιώτες πάροχοι υγείας, οι αξιώσεις των οποίων
εξοφλούνται κατά τα ανωτέρω, δεν δικαιούνται τόκων
δικαιοπρακτικών ή υπερηµερίας.
2. Τυχόν ανεξόφλητες δαπάνες που εµπίπτουν στην
περίπτωση β΄της παραγράφου 1 του παρόντος, µετά την
1.1.2015, βαρύνουν τους προϋπολογισµούς των οικείων
ΔΥΠΕ κατ’ εφαρµογή της παρ. 4 του άρθρου 21 του
ν. 4238/2014 (Α΄ 38).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΟΦ
Άρθρο 50
Συµβάσεις συνεργασίας ΕΟΦ µε Ανώτατα
Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα
Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 9 του άρθρου 3
του ν. 1316/1983 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Καταρτίζει συµβάσεις συνεργασίας µε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα για την ανάθεση εργαστηριακών αναλύσεων, την αξιολόγηση δεδοµένων και την εν γένει
παροχή υπηρεσιών, υποστηρικτικών προς το έργο του.»
Άρθρο 51
Επέκταση πεδίου καθορισµού ανταποδοτικών τελών
Στην περίπτωση β΄της παρ. 1 του άρθρου 11 του
ν. 1316/1983 (Α΄ 3) προστίθενται οι εξής υποπεριπτώσεις ως εξής:
«(4) α) Υποβάλλουν αίτηση ορισµού τους ως Κοινοποιηµένου Οργανισµού για ιατροτεχνολογικά προϊόντα ή
αίτηση επανεξέτασης του αιτήµατος σε περίπτωση απόρριψης προηγούµενης αίτησης ή αίτηση επέκτασης
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του πεδίου εφαρµογής του Κοινοποιηµένου Οργανισµού
ή αίτηση τροποποίησης.
β) Επιτηρούνται ετησίως για τη διατήρηση της συµµόρφωσής τους ως Κοινοποιηµένων Οργανισµών για Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα.
(5) Υποβάλλουν αίτηση χορήγησης άδειας χονδρικής
πώλησης φαρµάκων ή αίτηση τροποποίησης ή επέκτασης ή ανανέωσής της.
(6) Υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Φαρµακοµεσιτών ή αίτηση τροποποίησής της.
(7) Υποβάλλουν αίτηση για την έγκριση διεξαγωγής
συνεδρίου προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ τόσο επιστηµονικών φορέων όσο και εταιρειών προϊόντων αρµοδιότητας ΕΟΦ.
(8) Υποβάλλουν προς έλεγχο ή έγκριση προωθητικό ή
διαφηµιστικό υλικό για τα φάρµακα ή συµβάσεις συνπροώθησης ή συµφωνίες συνεργασίας µεταξύ φαρµακευτικών εταιρειών.
(9) Υποβάλλουν αίτηση τιµολόγησης ή ανατιµολόγησης φαρµάκου.»
Άρθρο 52
Επιστηµονικές Επιτροπές ΕΟΦ
Μετά το έκτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν.
1316/1983, µετά τη φράση «η θητεία αυτών που αντικατέστησαν» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ο Πρόεδρος και τα µέλη των οποίων έληξε η θητεία
εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντά τους µέχρι το
διορισµό νέων.»
Άρθρο 53
Τεχνικές διατάξεις
1. Η παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 1316/1983, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων β΄, γ΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄, η΄
και ιγ΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος
νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή
Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή
Χηµικούς Μηχανικούς, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών ή
Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
β. Τα εργοστάσια παραγωγής ιατρικών αερίων διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χηµικούς
Μηχανικούς ή Μηχανολόγους Μηχανικούς, απόφοιτους
Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος
ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
γ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων θ΄ και ιβ΄ του άρθρου 2 της
παραγράφου 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής και έναν υπεύθυνο ποιοτικού ελέγχου, πτυχιούχους Χηµικούς ή Φαρµακοποιούς ή Ιατρούς
ή Βιολόγους ή Κτηνιάτρους ή Χηµικούς Μηχανικούς ή
Γεωπόνους, απόφοιτους Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
δ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των

προϊόντων της περίπτωσης α΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου, διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής, πτυχιούχο Χηµικό ή Φαρµακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χηµικό Μηχανικό, απόφοιτο Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε
πλήρη απασχόληση.
ε. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων ιε΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν έναν υπεύθυνο παραγωγής, πτυχιούχο Χηµικό ή Φαρµακοποιό ή Ιατρό ή Βιολόγο ή Κτηνίατρο ή Χηµικό Μηχανικό ή Γεωπόνο, απόφοιτο Πανεπιστηµιακών ή Πολυτεχνικών Σχολών
της Ελλάδος ή ισότιµων προς αυτές σχολών του εξωτερικού, µε πλήρη απασχόληση.
στ. Τα εργοστάσια και εργαστήρια παραγωγής των
προϊόντων των περιπτώσεων ι΄, ια΄, ιδ΄ και ιστ΄ του άρθρου 2 της παραγράφου 2 του παρόντος νόµου διαθέτουν ένα υπεύθυνο φυσικό πρόσωπο είτε µε σύµβαση
εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης είτε µε σύµβαση έργου, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η
δυνατότητα ορθής και επαρκούς άσκησης των καθηκόντων του. Το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να είναι πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. ή να διαθέτει ισότιµο αναγνωρισµένο πτυχίο του εξωτερικού, µε ειδικότητα ανάλογη προς
τα παραγόµενα προϊόντα, ώστε να είναι σε θέση να εφαρµόζει τις προδιαγραφές των προϊόντων, σύµφωνα µε
τη νοµοθεσία που διέπει την αντίστοιχη κατηγορία προϊόντων.»
2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 27 του
ν. 1316/1983 αντικαθίσταται ως εξής:
«β. Ικανή εµπειρία τουλάχιστον δεκαοκτώ (18) µηνών
στο αντικείµενο αρµοδιότητάς τους, για τους υπευθύνους παραγωγής και τους υπευθύνους ποιοτικού ελέγχου των περιπτώσεων της παραγράφου 2 του άρθρου 2
του παρόντος νόµου.»
Άρθρο 54
Κτηνίατροι ΕΟΦ
Στο άρθρο 42 του ν. 4272/2014 (Α΄ 145), όπως ισχύει,
προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και του κατά περίπτωση συναρµόδιου Υπουργού µπορούν να µετατάσσονται, µεταφέρονται ή αποσπώνται κτηνίατροι κατηγορίας ΠΕ από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης στον
ΕΟΦ, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 55
Προσαρµογή των ιδιωτικών κλινικών στο π.δ. 235/2000
α. Οι παράγραφοι 4.1.4.2., 4.1.4.3., 4.2.4.2. και 4.2.4.3.
του Παραρτήµατος του π.δ. 235/2000 (Α΄199) εφαρµόζονται αναλόγως στο σύνολο των ιδιωτικών κλινικών ανεξαρτήτως του χρόνου έναρξης λειτουργίας τους.
β. Προκειµένου περί Μαιευτικών Γυναικολογικών Κλινικών ή τµηµάτων, όπου στην παράγραφο 4.1.4.2 αναγράφεται η λέξη «Νοσηλευτής (-τρια)» αντικαθίσταται
µε τη λέξη «Μαία».
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Άρθρο 56
Σύνθεση ΚΕΣΥ
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 1278/1982,
όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ΙΔ΄ και ΙΕ΄ ως εξής:
«ΙΔ. Τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και τον αντιπρόεδρο
ως αναπληρωµατικό µέλος.
ΙΕ. Τον προηγούµενο πρόεδρο του ΚΕΣΥ και ως αναπληρωµατικό τον αµέσως προηγούµενό του.»
Άρθρο 57
Τροποποίηση του π.δ. 225/2000
1. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 7 του π.δ. 225/
2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων Μ.Χ.Α., συµπεριλαµβανοµένης και της επέκτασης, δεν µπορεί να
ξεπερνά τα σαράντα πέντε (45) µηχανήµατα, µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης του συνδεδεµένου νοσοκοµείου.»
2. Το άρθρο 10 του π.δ. 225/2000 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
Ο συνολικός αριθµός των µηχανηµάτων δεν µπορεί να
είναι µικρότερος από πέντε (5) και µεγαλύτερος από σαράντα πέντε (45), µε την προϋπόθεση της σύµφωνης
γνώµης του συνδεδεµένου νοσοκοµείου.»
Άρθρο 58
ΕΠΑΣ
1. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ιδρύονται δηµόσια ΙΕΚ του ν. 4186/2013 της οµάδας προσανατολισµού
Υγείας και Πρόνοιας του άρθρου 24 παρ. ζ΄ του ιδίου νόµου, που τελούν υπό την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας. Η αρµοδιότητα της οργάνωσης και
λειτουργίας τους ανήκει στα ανωτέρω νοσηλευτικά ιδρύµατα και η αρµοδιότητα διαµόρφωσης και εποπτείας
του εκπαιδευτικού πλαισίου τους ανήκει στη Γενική
Γραµµατεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευµάτων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας
ορίζεται η έναρξη λειτουργίας τους και το Νοσοκοµείο
στο οποίο θα στεγάζονται. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Υγείας ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στη λειτουργία, το προσωπικό των
ΙΕΚ, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια.
2. Το εκπαιδευτικό και λοιπό προσωπικό που υπηρετεί
στις καταργούµενες ΕΠΑΣ βοηθών νοσηλευτών αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας και δεν θα µεταφερθεί
στα ΙΕΚ της προηγούµενης παραγράφου, µεταφέρεται
στις νοσηλευτικές υπηρεσίες των νοσηλευτικών ιδρυµάτων που υπάγεται ή στις µονάδες ΠΕΔΥ της ίδιας Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 59
Ρυθµίσεις Σ.Ε.Υ.Υ.Π.
1. Απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας» όπου αναφέρονται σε συνέχεια των λέξεων «Υπουργείο Υγείας»
και «Υπουργός Υγείας» από όλα τα άρθρα του
ν. 2920/2001.
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 22 του π.δ. 106/2014 προ-

στίθεται περίπτωση δ΄ ως εξής:
«δ. Τοµέας Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».
3. Το εδάφιο α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του π.δ.
106/2014 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας».
4. Στο άρθρο 22 του π.δ. 106/2014 οι λέξεις «Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας» και το ακρωνύµιο:
«Σ.Ε.Υ.Υ.» αντικαθίστανται αντιστοίχως µε τις λέξεις:
«Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας»
και το ακρωνύµιο «Σ.Ε.Υ.Υ.Π.».
5. Μετά το εδάφιο δ΄ της παρ. 5 του άρθρου 22 του
π.δ. 106/2014 προστίθεται εδάφιο ε΄ ως ακολούθως:
«ε. Τµήµα Γραµµατείας Τοµέα Ελέγχου Φορέων Πρόνοιας».
6. Στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2920/2001 µετά τις
λέξεις «εποπτεία του Υπουργού Υγείας» προστίθενται
τα ακόλουθα: «του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείµενο της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας».
7. Στο τέλος των εδαφίων γ΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 2920/2001 προστίθενται τα ακόλουθα:
«ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
8. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2920/2001
προστίθεται εδάφιο δ΄ ως ακολούθως:
«δ. Τοµέας Ελέγχου Δηµόσιας Υγείας και Ψυχικής Υγείας», όπως στο εξής θα ονοµάζεται ο Τοµέας Ελέγχου
Καπνού και Αλκοόλ που συστάθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3730/2008, όπως ισχύει, και αναφέρεται
στα εδάφια γ΄ των παραγράφων 2, 3 και 5 του άρθρου 22
του π.δ. 106/2014.
9. Στο εδάφιο α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2920/2001 απαλείφονται οι λέξεις «των Νοµαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και», ενώ µετά τις λέξεις «εποπτευόµενα από τον Υπουργό Υγείας και» προστίθενται οι λέξεις
«τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας».
10. Στο εδάφιο δ΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2920/2001 απαλείφονται οι λέξεις «και Πρόνοιας».
11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 3 του
ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο στ΄ ως ακολούθως:
«στ. Η διενέργεια τακτικών και έκτακτων διαχειριστικών και οικονοµικών ελέγχων των δηµοσίων υπηρεσιών
και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην αρµοδιότητα ή την εποπτεία του
Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείµενο της Γενικής Γραµµατείας
Πρόνοιας.»
12. Το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 4 του ν.
2920/2001, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Γενικού Επιθεωρητή, οι Επιθεωρητές και Βοηθοί Επιθεωρητές κατανέµονται στους Τοµείς
Ελέγχου του Σώµατος για την κάλυψη των εκάστοτε υπηρεσιακών αναγκών. »
13. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 4 του
ν. 2920/2001 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από γνώµη
του Γενικού Επιθεωρητή, οι Βοηθοί Γενικού Επιθεωρητή
δύνανται να παραµένουν στο Σ.Ε.Υ.Υ.Π. µετά τη λήξη
της θητείας τους µέχρι την εκ νέου κρίση τους και για
διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις
(4) µήνες.»
14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 5 του
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ν. 2920/2001 αντικαθίσταται η λέξη «τρεις» από τη λέξη
«τέσσερις».
15. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2920/2001 µετά τις λέξεις «κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας» προστίθενται οι λέξεις «ή του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
16. Στην παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 2920/2001 µετά τις
λέξεις «εκπρόσωποι του Υπουργού Υγείας» προστίθενται η φράση «ή αντίστοιχα του Υπουργού Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ως προς το αντικείµενο της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας».
17. Στα δυο πρώτα εδάφια της παρ. 11 του άρθρου 6
του ν. 2920/2001 µετά τις λέξεις «Υπουργό Υγείας» προστίθενται τα ακόλουθα «ή τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας».
Άρθρο 60
Λειτουργία ταχύπλοου σκάφους µεταφοράς ασθενών
Το άρθρο 27 του ν. 4208/2013 (Α΄ 252), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 27
Επιτρέπεται η λειτουργία ταχύπλοου σκάφους για υγειονοµική µεταφορά ασθενών, έπειτα από άδεια που
χορηγείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Αιγαίου εφόσον υποβληθεί και βεβαίωση
του Ε.Κ.Α.Β. ότι το συγκεκριµένο σκάφος πληροί τις
προδιαγραφές που θέτει το Ε.Κ.Α.Β. όσον αφορά στον
υγειονοµικό του εξοπλισµό και στη χωρο.τ.α.ξία του. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Ναυτιλίας και
Αιγαίου καθορίζονται περαιτέρω λεπτοµέρειες για τη
λειτουργία και εκµετάλλευση των ταχύπλοων σκαφών
µεταφοράς ασθενών.»
Άρθρο 61
Ινστιτούτο Επιστηµονικών Ερευνών
1. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου ιδρύεται Ινστιτούτο Επιστηµονικών Ερευνών, το οποίο διοικείται από Διοικητικό
Συµβούλιο που ορίζεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ.
µε τετραετή θητεία.
2. Σκοπός του Ινστιτούτου είναι η µελέτη επιστηµονικών θεµάτων που αφορούν ζητήµατα υγείας, συνεχιζόµενης ιατρικής εκπαίδευσης, ιατρικής δεοντολογίας, επαγγελµατικών και ασφαλιστικών ζητηµάτων των ιατρών.
3. Το προσωπικό του Ινστιτούτου Επιστηµονικών Ερευνών προσλαµβάνεται µε απόφαση του Δ.Σ. του Π.Ι.Σ. και
αποτελείται από εµπειρογνώµονες µε ειδικές ιατρικές
γνώσεις, νοµικούς, εµπειρογνώµονες επί ασφαλιστικών
θεµάτων και διοικητικό προσωπικό.
4. Στον εσωτερικό κανονισµό που θα καταρτισθεί από
τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο θα ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν στη σύσταση και λειτουργία του, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια.
Άρθρο 62
Εποπτευόµενος σταθµός ΟΔΥΣΣΕΑΣ
Η πιλοτική εφαρµογή από τον Οργανισµό Κατά των
Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) της συµβουλευτικής και της εκπαίδευσης στην ασφαλέστερη χρήση ναρκωτικών ου-

σιών και τη µείωση της βλάβης, της προµήθειας υλικού
ασφαλούς χρήσης και της εποπτευόµενης ασφαλέστερης χρήσης για την αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας
µε στόχο τη µείωση των θανάτων από τον λόγο αυτόν,
που αφορά την οργάνωση και λειτουργία σταθµού στην
Αθήνα για την προστασία της υγείας των ενεργών χρηστών, έγκαιρης παρέµβασης για την αντιµετώπιση της υπερδοσολογίας (overdose) και προετοιµασίας ένταξης
σε προγράµµατα θεραπείας, διενεργείται στο πλαίσιο
της περίπτωσης α΄ των άρθρων 51 και 53 του ν. 4139/
2013 (Α΄74) και θεωρείται νόµιµη από την έναρξη λειτουργίας του προγράµµατος ΟΔΥΣΣΕΑΣ και µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος.
Άρθρο 63
Εργαζόµενοι στα κέντρα πρόληψης
Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 61 του ν. 3459/2006
(Α΄ 103), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«…εφόσον δε δεν έχει ενταχθεί, εντάσσεται στις διατάξεις του ν. 4024/2011 από 1.1.2014 και εποπτεύεται από το Υπουργείο Υγείας.»
Άρθρο 64
Παράταση έναρξης ισχύος ορίων Υ.Πε. και έκδοσης
των οργανισµών τους
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 1 του ν. 4052/2012, όπως ισχύουν, αναστέλλεται
έως 30.12.2015.
2. Η προθεσµία της παρ. 3 του άρθρου 55 του ν. 4238/
2014, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.3.2015.
3. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄221), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης
αρχίζει την 1.7.2015.»
Άρθρο 65
Διεύρυνση πεδίου επιλογής υπαλλήλων για την Εθνική
Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής
Ε.Α.Ι.Υ.Α.
1. Η παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
Έξι (6) θέσεις των Κλάδων ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού ή ΠΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΤΕ Διοικητικού –
Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού ή ΔΕ Διοικητικών Γραµµατέων, οι οποίες κατανέµονται µε απόφαση
του Προέδρου της αρχής. Προσόντα διορισµού ορίζονται τα προβλεπόµενα από το άρθρο 4 του π.δ. 50/2001
(Α΄39), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει κάθε φορά. Επιπλέον απαιτείται η άριστη γνώση τουλάχιστον της αγγλικής γλώσσας και η γνώση Η/Υ.»
2. Το άρθρο 6 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«Συνιστώνται οι ακόλουθες θέσεις µόνιµου προσωπικού:
Τρεις (3) θέσεις του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας. Προσόν
διορισµού ορίζεται το οµώνυµο ή αντίστοιχο κατά περίπτωση ειδικότητας πτυχίο ΑΕΙ της ηµεδαπής ή ισότιµο
της αλλοδαπής, κατεύθυνσης επικοινωνίας, δηµοσιογραφίας και ΜΜΕ ή µεταφραστών ή κοινωνικών ή φιλολογικών ή παιδαγωγικών επιστηµών. Απαιτείται επίσης
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άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και γνώση Η/Υ. Με
την προκήρυξη των θέσεων αυτών µπορεί να απαιτείται,
ως πρόσθετο προσόν, επαγγελµατική πείρα στα αντίστοιχα πεδία ή κατοχή µεταπτυχιακού διπλώµατος ή διδακτορικού τίτλου.»
3. Στο άρθρο 10 του π.δ. 10/2009 προστίθεται δεύτερη
παράγραφος ως εξής:
«Η πλήρωση όλων των θέσεων του προσωπικού των υπηρεσιακών µονάδων της Γραµµατείας, δύναται να γίνει
και µε απόσπαση ή µε µετάταξη υπαλλήλων οι οποίοι βάσει του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) κατέχουν βαθµό Ε΄, Δ΄,
Γ΄, Β΄ µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας του Δηµοσίου,
των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. µε αίτηση των µετατασσόµενων ή αποσπώµενων υπαλλήλων.»
4. Η εσωτερική τρίτη παράγραφος της παραγράφου 1
του άρθρου 21 του ν. 4272/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του
κάθε φορά αρµόδιου Υπουργού δύναται να αποσπώνται
υπάλληλοι για τη στελέχωση των υπηρεσιακών µονάδων
της γραµµατείας χωρίς να απαιτείται σύµφωνη γνώµη
των οικείων υπηρεσιακών συµβουλίων, κατά την πλήρωση των θέσεων για πρώτη φορά, για την κάλυψη των αναγκών της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής από την κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, από τα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ., από τους εποπτευόµενους φορείς του Υπουργείου Υγείας και από
τους υπόλοιπους φορείς του Δηµοσίου, για χρονικό διάστηµα έως τρία (3) έτη.
Το προσωπικό που θα καλύψει τις θέσεις της Γραµµατείας πρέπει να κατέχει τα αντίστοιχα προσόντα ή συναφή µε το αντικείµενο της Ε.Α.Ι.Υ.Α.. Σε περίπτωση µη
πλήρωσης των θέσεων δύναται να επιλεγεί προσωπικό
άλλων συναφών κατηγοριών και κατώτερων κατηγοριών.
Στην περίπτωση πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης
κατηγορίας από υπάλληλο κλάδου κατώτερης κατηγορίας, η θέση µεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.»
5. Το άρθρο 13 του π.δ. 10/2009 αντικαθίσταται ως εξής:
«α) Του Τµήµατος Διοίκησης, Οικονοµικής Διαχείρισης
και Γραµµατειακής Υποστήριξης προΐσταται υπάλληλος
του κλάδου ΠΕ Διοικητικού – Οικονοµικού και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
β) του Τµήµατος Μηχανογραφικών Εφαρµογών
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής
και στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν κατώτερων
κατηγοριών.
γ) Του Τµήµατος Επικοινωνίας και Διεθνών Σχέσεων
προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Επικοινωνίας και
στην περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή
κατώτερων κατηγοριών.
δ) Του Τµήµατος Επιστηµονικής Ανάπτυξης και Έρευνας προΐσταται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του κλάδου
Βιολογίας, Ιατρικής και συναφών Επιστηµών και στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
ε) Του Τµήµατος Δικαίου και Βιοηθικής προΐσταται υπάλληλος του κλάδου ΠΕ Νοµικών και στην περίπτωση
που δεν είναι δυνατόν άλλου κλάδου ή κατώτερων κατηγοριών.
Όπου στο παρόν άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα

πλήρωσης θέσης κλάδου ανώτερης κατηγορίας από υπάλληλο κλάδων κατώτερης κατηγορίας η θέση µεταφέρεται αυτοδίκαια στην κατηγορία αυτή.»
Άρθρο 66
1. Στο τέλος της περίπτωσης 1 της παραγράφου 3 του
άρθρου 3 του ν. 2194/1994 προστίθεται η φράση «καθώς
και τον ορισµό µεταβατικού καθεστώτος».
2. α. Το εδάφιο α΄ της παρ. 22 του άρθρου 11 του
ν. 2889/2001 αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο Υπουργείο Υγείας καταρτίζεται κατάλογος επικουρικών ιατρών ανά ειδικότητα για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων. Στον κατάλογο αυτόν
εγγράφονται µε αίτησή τους ειδικευµένοι ιατροί που δεν
κατέχουν καµία άλλη έµµισθη θέση στον στενό ή στον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ιατροί οι οποίοι µετά την εγγραφή τους στον κατάλογο καταλαµβάνουν θέση στον
στενό ή στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα οφείλουν µε αίτησή τους να διαγραφούν από τον κατάλογο των επικουρικών. Τα ανωτέρω δεν αφορούν ιατρούς που απασχολούνται στον ιδιωτικό τοµέα.
Η προτεραιότητα µεταξύ αυτών καθορίζεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2β εδάφιο β΄ του
ν. 3868/3.8.2010 και του άρθρου 3 της Υ10α/Γ.Π. οικ.
114191/17.9.2010 (Β΄ 1579).
Οι ιατροί αυτοί δεν µπορούν να παραµείνουν στον κατάλογο περισσότερο από πέντε (5) έτη.»
β. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2β του άρθρου 2
του ν. 3868/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Αν υποβάλλονται περισσότερες από µία αιτήσεις για
συγκεκριµένη θέση του Β΄ Καταλόγου, και µόνο αυτού
αυτή καλύπτεται µε βάση: α. το διάστηµα που υπηρέτησαν σε περιοχή του πρώτου καταλόγου.»
3. Οι συµβάσεις των θεραπευτών ιατρών και όσων εντάχθηκαν στο δίκτυο των συµβεβληµένων µε τον ΕΟΠΥΥ µε τις διατάξεις του άρθρου 182 παράγραφος 6 του
ν. 4261/2014 (Α΄ 107), ανανεώνονται κατόπιν έγκρισης
της επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει για µία µόνο
φορά και για µεγίστη χρονική διάρκεια έξι µηνών. Λήγουν δε αυτοδικαίως µε την προκήρυξη από τον Οργανισµό της σύναψης νέων συµβάσεων µε ιατρούς.»
4. Οι περιπτώσεις α΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 6 του άρθρου
11 του ν. 3172/2003 (Α΄ 197) αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Τον Γενικό Διευθυντή Δηµόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση έλλειψης ή κωλύµατος από τον
Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Διοικητικής Υποστήριξης.
δ) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. µε
βαθµό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας.
ε) Έναν (1) ιατρό κλάδου Δηµόσιας Υγείας Ε.Σ.Υ. µε
βαθµό Διευθυντή, ο οποίος υπηρετεί σε οποιαδήποτε
Περιφέρεια και ο οποίος προτείνεται από την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.»
5. Οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης και ο ΕΟΠΥΥ αποζηµιώνουν απευθείας τους προµηθευτές για τα φίλτρα
µαζί µε τις αρτηριοφλεβικές γραµµές που τα συνοδεύουν και για τις βελόνες fistula που χρησιµοποιούν οι Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης εκτός Νοσοκοµείων και οι
Μονάδες Τεχνητού Νεφρού που λειτουργούν εντός ιδιωτικών κλινικών κατά τις συνεδρίες αιµοκάθαρσης α-
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σφαλισµένων νεφροπαθών. Δεν αποζηµιώνονται χορηγούµενα προϊόντα τα υποία δεν είναι εγκεκριµένα από
τους αρµόδιους φορείς του Δηµοσίου. Η εξόφληση γίνεται στις τιµές που αναγράφονται στο Παρατηρητήριο Τιµών κατά την ηµεροµηνία έκδοσης του τιµολογίου πώλησης. Οι προµηθευτές υποβάλλουν στο φορέα κοινωνικής
ασφάλισης ή στον ΕΟΠΥΥ τα τιµολόγια ανά ασφαλισµένο ασθενή, µαζί µε δήλωση του υπεύθυνου νεφρολόγου
ιατρού της Μονάδας που βεβαιώνει τη χρησιµοποίηση
των τιµολογηθέντων πιστοποιηµένων υλικών.
6) ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ
Στην παρ. 17 του άρθρου 13 του ν. 4052/2012, όπως
αυτή ισχύει, προστίθεται περίπτωση στ΄ ως εξής:
«στ. Οι απαιτήσεις των συµβεβληµένων θεραπόντων
ιατρών του Οίκου ναύτου για παροχή ιατρικών υπηρεσιών προς τους ασφαλισµένους του µέχρι την
31.3.2012, για τις οποίες είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά
οι αντίστοιχοι λογαριασµοί σύµφωνα µε την υπ΄ αριθ.
5001/ 20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Οίκου Ναύτου εξοφλούνται από τον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Οι ανωτέρω οφειλές εξοφλούνται µε την υποβολή στον ΕΟΠΥΥ εκ µέρους του δικαιούχου ιατρού του αντίστοιχου
πιστωτικού τιµολογίου και υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι αποδέχεται τη ρύθµιση αυτή
και παραιτείται από οποιαδήποτε άλλη αξίωση συµπεριλαµβανοµένων και των τόκων υπερηµερίας και κατόπιν
ελέγχου της προσήκουσας υποβολής των αντίστοιχων
λογαριασµών συµφώνως προς την υπ’ αριθ. 5001/
20/14.6.2010 απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Οίκου Ναύτου. Στην έννοια των ανωτέρω οφειλών δεν
περιλαµβάνονται οι παραγεγραµµένες απαιτήσεις, σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 48 του
ν.δ. 496/1974.»
7) α. Υποχρέωση Δηµοσιοποίησης
Κάθε Φαρµακευτική Επιχείρηση οφείλει να δηµοσιοποιεί ονοµαστικά στην ιστοσελίδα της και στην ειδική ιστοσελίδα του ΕΟΦ, το αργότερο εντός έξι µηνών από
το κλείσιµο εκάστου ηµερολογιακού έτους, κάθε παροχή
που χορηγεί προς τρίτους Επαγγελµατίες Υγείας και Επιστηµονικούς Υγειονοµικούς Φορείς, ενδεικτικά και όχι
περιοριστικά, δωρεές, χορηγίες, κόστος εγγραφής σε
συνέδρια και εκδηλώσεις επιστηµονικής ενηµέρωσης
της ιατρικής κοινότητας, όπως αυτές ορίζονται ειδικότερα στις εκάστοτε εγκυκλίους του ΕΟΦ, έξοδα µετάβασης και διαµονής ως και κάθε άλλη παροχή βάσει σύµβασης ή από ελευθεριότητα, αναφορικά µε την προώθηση
των συνταγογραφούµενων φαρµάκων. Οι παροχές οι οποίες αφορούν σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης, καθώς και σε µη παρεµβατικές µελέτες (µε ή χωρίς
φάρµακο) θα δηµοσιοποιούνται συγκεντρωτικά από κάθε
φαρµακευτική επιχείρηση. Ρητώς εξαιρούνται από την υποχρέωση δηµοσιοποίησης τα κόστη από τις έρευνες αγοράς, τα γεύµατα και τα ποτά, καθώς και αντικείµενα αµελητέας αξίας εφαρµογών ιατρικής και εκπαιδευτικής
χρήσης, που συνδέονται άµεσα µε τη διεξαγωγή της καθηµερινής ιατρικής πρακτικής των Επαγγελµατιών Υγείας και των Επιστηµονικών Υγειονοµικών Φορέων, σύµφωνα µε το άρθρο 126 παρ. 1 της υπουργικής απόφασης
ΔYΓ3α /ΓΠ 3221/2013 (Β΄1049). Ως αµελητέα αξία εννοείται κάθε αντικείµενο η αξία του οποίου δεν υπερβαίνει
το συνολικό ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Σύµφωνα µε τις διατάξεις της
Υ6α/28403/01/27.5.2002 κοινής απόφασης των Υπουρ-

γών Οικονοµίας και Οικονοµικών, Ανάπτυξης και Υγείας
και Πρόνοιας, η οποία εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση της
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 2519/1997 «Ανάπτυξη και
Εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας, οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών, ρυθµίσεις για το
φάρµακο», όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει µε την
Υ6α/ οικ. 121863/11.12.2002 κοινή απόφαση των ιδίων
Υπουργών, οι ενταύθα ειδικώς οριζόµενες δαπάνες εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των φαρµακευτικών εταιρειών.
β. Κυρώσεις
Η εποπτεία τήρησης του παρόντος ανήκει στις αρµοδιότητες του Εθνικού Οργανισµού Φαρµάκων. Στους παραβάτες επιβάλλονται διοικητικές κυρώσεις από 30.000
έως 100.000 ευρώ υπέρ του δηµοσίου ταµείου.
8) Η παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4272/2014, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου επικουρικών ιατρών
µέχρι 30.6.2015, εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί, υπό
την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό του νοσοκοµείου.»
9) Για λόγους δηµοσίου συµφέροντος και κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης περί εφοδιασµού
φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, µε αιτιολογηµένη
απόφαση του Διοικητή κάθε Υγειονοµικής Περιφέρειας
(Υ.ΠΕ.), παρέχεται η δυνατότητα εφοδιασµού των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ, από τους προµηθευτές των Νοσοκοµείων εποπτείας κάθε Υ.ΠΕ. µε επέκταση των αντιστοίχων
συµβάσεων, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις. Οι
πρόσθετες αυτές πράξεις θα υπογράφονται από τον Διοικητή της οικείας Υ.ΠΕ. και τον προµηθευτή και θα πληρώνονται σε βάρος των πιστώσεων των προϋπολογισµών ΥΠΕ-ΠΕΔΥ έτους 2015. Η ρύθµιση αυτή ισχύει µέχρι την 30ή Ιουνίου 2015.
Με απόφαση του Διοικητή κάθε Υ.ΠΕ. ορίζονται τα Νοσοκοµεία αναφοράς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια ως
προς τον εφοδιασµό και διάθεση των φαρµάκων των φορέων ΥΠΕ-ΠΕΔΥ.
Άρθρο 67
Ίδρυση Παρατηρητηρίου Άνοιας, βελτίωση Περιγεννητικής Φροντίδας και ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας
Υπουργείου Υγείας
1. Μετά την παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 1104/1980 (Α΄
298), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος ως ακολούθως:
«6. Ύστερα από προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης επιτρέπεται η ανταλλαγή τακτικών υπαλλήλων φορέων της
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994, όπως έχει τροποποιηθεί µε το άρθρο 1 του ν. 3812/2009, εξαιρούµενων
των περιπτώσεων ζ΄ και θ΄, µε υπαλλήλους των υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή των κρατών-µελών της Ε.Ε. ή άλλων χωρών στο πλαίσιο προγραµµάτων για τη µετάδοση τεχνογνωσίας σε θέµατα δηµόσιας
διοίκησης,
Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι φορείς προέλευσης των συµµετεχόντων και καθορίζεται η διαδικασία, τα κριτήρια και ο τρόπος επιλογής των υποψηφίων
για τη συµµετοχή τους στα ως άνω προγράµµατα.»
2. Οι κατέχοντες θέση Γενικού Γραµµατέα σε Γενικές
Γραµµατείες Υπουργείων κατά την προηγουµένη της έ-
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ναρξης ισχύος των οργανικών διατάξεων των Υπουργείων, που εκδόθηκαν πρώτη φορά κατ΄ εξουσιοδότηση
των διατάξεων του άρθρου 54 του ν. 4178/2014 και της
παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/2011, και οι οποίοι διορίστηκαν εκ νέου στις νέες Γενικές Γραµµατείες του ιδίου Υπουργείου, θεωρείται ότι για κάθε συνέπεια έχουν
διοριστεί στις αντίστοιχες θέσεις από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων και όχι
από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της σχετικής απόφασης διορισµού τους στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Το προσωπικό που υπηρετούσε µε απόσπαση για την υποβοήθηση του έργου των Γενικών Γραµµατέων του
προηγούµενου εδαφίου σε αντίστοιχες θέσεις κατά την
προηγούµενη της έναρξης ισχύος των οικείων οργανικών διατάξεων των Υπουργείων που εκδόθηκαν πρώτη
φορά κατ΄ εξουσιοδότηση των ανωτέρω διατάξεων, και
συνεχίζει να υπηρετεί στις αντίστοιχες θέσεις µέχρι τη
δηµοσίευση του παρόντος θεωρείται ότι έχει αποσπαστεί για κάθε συνέπεια για την υποβοήθηση του έργου
του Γενικού Γραµµατέα που διορίστηκε εκ νέου στις Γενικές Γραµµατείες κατά τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο. Προς το σκοπό αυτόν εκδίδεται σχετική διαπιστωτική πράξη από το αρµόδιο όργανο της υπηρεσίας,
στην οποία υπηρετεί το προσωπικό αυτό µε απόσπαση.
3. Οι προθεσµίες της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4024/
2011 παρατείνονται έως 30 Ιουνίου 2015.
4. Το χρονικό διάστηµα διαθεσιµότητας για τους µονίµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου υπαλλήλους που δεν υπέβαλαν αίτηση µετάταξης/µεταφοράς κατόπιν των σχετικών ανακοινώσεων
του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης χωρίς δική τους υπαιτιότητα, καθώς και για το ειδικό ένστολο προσωπικό της δηµοτικής
αστυνοµίας του άρθρου 70 του ν. 4257/2014, παρατείνεται µέχρι την 31.3.2015 εφόσον έληξε σε προγενέστερο
του παρόντος νόµου χρόνο.
5. Η παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συµβουλίου, όπως αντικαταστάθηκε από την υπ΄ αριθµ. 6/5.5.2009 Πράξη Υπουργικού Συµβουλίου, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α. Για τους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού έως την 31η
Ιανουαρίου κάθε έτους εκδίδεται κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η οποία
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και µε
την οποία καθορίζεται ο µέγιστος επιτρεπόµενος αριθµός ατόµων που θα προσληφθούν µε σύµβαση εργασίας
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ή θα συνάψουν σύµβαση µίσθωσης έργου, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής
του άρθρου 2 παράγραφος 1 της παρούσας. Η ως άνω απόφαση δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
6. Αποδοχές που καταβλήθηκαν σε Προϊσταµένους
οργανικών µονάδων, κατά την άσκηση των καθηκόντων
τους και των οποίων η επιλογή ακυρώθηκε για τυπικό λόγο µε απόφαση Διοικητικού Δικαστηρίου, δεν αναζητούνται. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω ποσά έχουν ήδη
βεβαιωθεί και καταλογισθεί, οι σχετικές πράξεις παύουν
να. ισχύουν.
7. Στην παρ. 9 του άρθρου 1 του ν. 4038/2012 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου του προηγούµενου
εδαφίου για τις οποίες προβλέπεται από τις οικείες δια-

τάξεις δυνατότητα ανανέωσης, εφόσον έχουν ανανεωθεί, εντός του έτους 2014, ισχύουν από την ηµεροµηνία
λήξης της ανανεούµενης σύµβασης, έστω και αν η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως γίνει µεταγενέστερα, υπό την προϋπόθεση ότι στο δηµοσιευµένο κείµενο διαλαµβάνεται ρήτρα αναδροµής ισχύος τους στην
ηµεροµηνία λήξης της ανανεούµενης σύµβασης.
8. α. Η παρ. 10 του άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄
131), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 56 παρ. 2 του
ν. 3979/2011 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Οι φορείς αποστέλλουν ηλεκτρονικά, µε χρήση
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, στο Εθνικό Τυπογραφείο τα προς δηµοσίευση κείµενα µαζί µε το
σύνολο των εγγράφων που είναι στοιχεία του κειµένου
και δηµοσιεύονται, όπως παραρτήµατα, πίνακες ή σχεδιαγράµµατα, υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των
προς δηµοσίευση κειµένων και των ανωτέρω εγγράφων
φέρει προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή. Εφόσον δεν
πληρούται η προϋπόθεση αυτή, οι φορείς καταθέτουν ή
αποστέλλουν ταχυδροµικά στο Εθνικό Τυπογραφείο τα
προς δηµοσίευση κείµενα και τα ανωτέρω έγγραφα, τα
οποία κατατίθενται ή αποστέλλονται υποχρεωτικά και σε
ψηφιακή µορφή µαζί µε βεβαίωση του αρµόδιου φορέα
αποστολής ότι κάθε ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή
απεικόνιση της έντυπης έκδοσης. Σε περίπτωση που το
προς δηµοσίευση κείµενο δεν συνοδεύεται από ηλεκτρονικό αρχείο ή από βεβαίωση του αρµόδιου φορέα αποστολής, ότι το ηλεκτρονικό αρχείο αποτελεί πιστή απεικόνιση της έντυπης έκδοσης, επιστρέφεται στο φορέα αποστολής αδηµοσίευτο. Τα κείµενα που δηµοσιεύονται στο τεύχος Διακηρύξεων Δηµοσίων Συµβάσεων
(Δ.Δ.Σ.) γίνονται δεκτά και µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου µε τήρηση των οριζοµένων στο άρθρο 14
του ν. 2672/1998 (Α΄ 290).»
β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 13 του
ν. 3496/2006 αντικαθίσταται ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, δοκίµια, που περιέχουν κείµενα τα οποία έχουν παραληφθεί και έχουν λάβει Κωδικό Αριθµό
Δηµοσίευσης (ΚΑΔ) από το Εθνικό Τυπογραφείο τον τελευταίο µήνα εκάστου έτους, φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης έως και την τελευταία εργάσιµη ηµέρα του έτους.»
γ. Η περίπτωση 25 της παρ. 1Α του άρθρου 199 του ν.
4281/2014 (Α΄ 160) καταργείται.
δ. Από 1.3.2015 καταργούνται οι διατάξεις της περίπτωσης ιθ΄ της παρ. 2 του άρθρου 5, της περίπτωσης ι΄
της παρ. 1 του άρθρου 6 (τεύχος ΔΔΣ), της παρ. 10 του
άρθρου 7, του εδαφίου δ΄ της παρ. 10 και της παρ. 5 του
άρθρου 9 του ν. 3469/2006 (Α΄131).
9. Για την εφαρµογή των διατάξεων περί προσλήψεων
προσωπικού του ν. 2190/1994, του ν. 2643/1998 ως και οποιασδήποτε άλλης διάταξης που αναφέρεται στην ιδιότητα του πολυτέκνου, ως πολύτεκνος γονέας (και τέκνο
πολυτέκνου) νοείται ο κατά τις οικείες διατάξεις του νόµου περί πολυτέκνων οριζόµενος, της πολυτεκνικής ιδιότητας αποδεικνυόµενης από πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήµου ή κοινότητας, στα
δηµοτολόγια των οποίων είναι γραµµένοι, συνοδευόµενο από πιστοποιητικό της Ανωτάτης Συνοµοσπονδίας
Πολυτέκνων Ελλάδος, ως ορίζει η διάταξη του άρθρου 6
του ν. 3454/2006. Κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόµου,
προεδρικού διατάγµατος, υπουργικής απόφασης κ.λπ.
καταργείται.
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Άρθρο 68
1. Α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 48 του ν. 4250/
2014 (Α΄74) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Το προσωπικό των Κεφαλαίων Αποζηµίωσης Φορτοεκφορτωτών που διαλύονται σύµφωνα µε την παρούσα
παράγραφο, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία οριστικής
παύσης λειτουργίας τους δεν έχει ολοκληρωθεί η έκδοση Κανονισµού Λειτουργίας του ΕΚΑΦ και η µεταφορά
του προσωπικού σε αυτό σύµφωνα µε την παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), τίθεται σε διαθεσιµότητα σύµφωνα µε τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ζ2
της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222) µε απόφαση του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής του ΚΑΦ. Μετά τη θέση τους σε διαθεσιµότητα οι υπάλληλοι υπάγονται στις διατάξεις της υποπαραγράφου
Ζ1 της παρ. Ζ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄
222). Για την εφαρµογή των ανωτέρω ως υπηρεσία προέλευσης νοείται το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Μετά την οριστική παύση λειτουργίας του ΚΑΦ σύµφωνα µε τα παραπάνω, οι αναφερόµενες στις υποπαραγράφους Ζ1 και Ζ2 της παρ. Ζ΄
του άρθρου πρώτου του ν. 4093/ 2012 (Α΄222) αποφάσεις εκδίδονται από τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας αναλαµβάνει να καλύψει τη δαπάνη µισθοδοσίας τους για το διάστηµα που οι παραπάνω υπάλληλοι
θα βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιµότητας, καθώς και
τις αποζηµιώσεις αυτών. Η παρούσα ρύθµιση καταλαµβάνει όλα τα ΚΑΦ που έχουν οριστικά καταργηθεί ή διαλυθεί µετά την 1.3.2014. Σε περίπτωση λειτουργίας του
ΕΚΑΦ οι ανωτέρω δαπάνες για µισθούς και αποζηµιώσεις βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ν.Π.Δ.Δ. (ΕΚΑΦ)
και θα αποδίδονται από αυτό στον Κρατικό Προϋπολογισµό.»
Β. Οι προθεσµίες του άρθρου 48 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) παρατείνονται µέχρι 30.6.2015.
2. Στις υποπεριπτώσεις 1α, 1γ, 2α, 2β, 2γ και 3α, 3β
της περίπτωσης VI του άρθρου 53 του π.δ. 113/2014 (Α΄
180) «Οργανισµός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» και στη στήλη «Κατηγορία-Κλάδος-Ειδικότητα» προστίθεται η φράση «-ΤΕ Υγείας».
3. Τα εδάφια τρίτο και τέταρτο της παρ. 5 του άρθρου
16 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιούνται ως ακολούθως:
«Παράλειψη της δήλωσης συνεπάγεται καταλογισµό
σε βάρος του συνταξιούχου του ποσού που έπρεπε να
του παρακρατηθεί, συµφώνως µε το παρόν άρθρο, κατά
το χρονικό διάστηµα της εργασίας του ή κατά το διάστηµα της αυτοαπασχόλησης, που επιβαρύνεται µε ετήσιο
επιτόκιο 4,56%, ο δε φορέας δικαιούται να συµψηφίζει
το ποσό µε µελλοντικές συντάξεις και µέχρι του ύψους
του 1/4 της συντάξεως.
Για δηλώσεις που η υποχρέωση υποβολής τους ανάγεται µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, ο προβλεπόµενος καταλογισµός του προηγούµενου εδαφίου µειώνεται κατά 50%.»
4. α. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 34 του ν. 4144/
2013 (Α΄ 88) προστίθεται περίπτωση η΄, που έχει ως ακολούθως:
«η) η προβλεπόµενη από τις παραγράφους 2, 3 και 5
του άρθρου 69 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) και την παρ. 6
του άρθρου 20 του ν. 4255/2014 (Α΄ 89) εισφορά υπέρ

του «Ειδικού Λογαριασµού Επαγγελµατικής Εστίας», τα
οποία διατίθενται για τους θεσπισµένους µε τις διατάξεις αυτές σκοπούς.»
β. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παρ. 6 του
άρθρου 34 του ν. 4144/2013 (Α΄ 88) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«β) Η εισφορά 1,35% και οι λοιποί ανωτέρω αναφερόµενοι πόροι υπό στοιχεία β΄, δ΄, ε΄, στ΄, ζ΄ και η΄ της
παραγράφου 4 διατίθενται αποκλειστικά και καλύπτουν:».
5. Στον Οργανισµό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Σ.Θ.) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων
της κείµενης νοµοθεσίας, µέχρι τις 31.12.2017, υπό την
προϋπόθεση της µηνιαίας καταβολής από 1.1.2015 ποσού που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2,75% των καθυστερούµενων κύριων ασφαλιστικών οφειλών προς το Ίδρυµα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ.) περιόδων
απασχόλησης µέχρι τις 31.7.2014, καθώς και της καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών από
1.8.2014 και εφεξής. Κατά το χρονικό διάστηµα από
1.8.2014 έως και 31.12.2017: α) αναστέλλονται κατά της
επιχείρησης, καθώς και των κατά νόµο υπευθύνων αυτής, πάσης φύσεως κατά τον ΚΕΔΕ ή κάθε άλλη κείµενη
διάταξη, πράξεις διοικητικής ή αναγκαστικής εκτέλεσης
για τις οφειλές τους στους ασφαλιστικούς φορείς, β) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων
κατά τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως ισχύει, γ) αναστέλλεται ο χρόνος παραγραφής των οφειλών, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 2 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270).
6. Η διάταξη της παρ. 1.ΣΤ α του άρθρου 180 του ν.
4261/2014 (Α΄ 107) τροποποιείται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εκδίδεται Κανονισµός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των ταµείων
Επαγγελµατικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του
ν. 3029/2002 (Α΄ 160), µε τον οποίο ρυθµίζονται θέµατα
όπως, ο τρόπος διοίκησης, τα προσόντα προέδρου και
µελών Δ.Σ., οι απαγορεύσεις κατοχής ταυτοχρόνως και
άλλων θέσεων, η άσκηση δραστηριοτήτων δυνάµενων
να εµποδίσουν ή να επηρεάσουν την αµερόληπτη και απρόσκοπτη άσκηση των καθηκόντων τους, η εκπαίδευση
των µελών Δ.Σ. και προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο
θέµα σχετικό.»
Άρθρο 69
1. Τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 1 της υποπαραγράφου
ΙΓ.1 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίστανται ως εξής:
«Αποστολή του Εθνικού Συντονιστή είναι:
α) η διαµόρφωση Εθνικής Στρατηγικής: αα) για την καταπολέµηση της διαφθοράς σε όλα τα επίπεδα του δηµόσιου τοµέα (πολιτικό, κυβερνητικό, δικαστικό, διοικητικό) και ββ) για την καταπολέµηση της απάτης κατά των
οικονοµικών συµφερόντων του Ελληνικού Δηµοσίου και
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: «απάτης»),
β) η παρακολούθηση και η αξιολόγηση της εφαρµογής
της στρατηγικής αυτής και
γ) ο συντονισµός όλων των φορέων που εµπλέκονται
στην εφαρµογή της ανωτέρω εθνικής στρατηγικής.
Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται στο έργο του α-
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πό: α) τη Συντονιστική Επιτροπή για την Καταπολέµηση
της Διαφθοράς και της Απάτης και β) το Συµβουλευτικό
Σώµα».
2. Στην παρ. 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ο Εθνικός Συντονιστής απολαµβάνει ανεξαρτησίας
στην άσκηση των καθηκόντων του».
3. Στην παρ. 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.1 της παρ. ΙΓ΄
του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η κατάσταση του Εθνικού Συντονιστή εξοµοιώνεται
για κάθε δηµοσιονοµική συνέπεια µε αυτή του Γενικού
Γραµµατέα Υπουργείου».
4. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παρ.
ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Εθνικός Συντονιστής:
α) Καταρτίζει σχέδιο εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη και την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης. Στην κατάρτιση του ως άνω σχεδίου, ιδιαίτερη µέριµνα λαµβάνεται στον τοµέα της πρόληψης του φαινοµένου της διαφθοράς και της απάτης.
β) Εξειδικεύει τη στρατηγική αυτή µε µέτρα και δράσεις κατά Υπουργείο και φορέα.
γ) Επικαιροποιεί την εθνική στρατηγική και τις εξειδικεύσεις της οποτεδήποτε παρίσταται ανάγκη.
δ) Παρακολουθεί την εφαρµογή του σχεδίου, ελέγχει
την τήρησή του και επεµβαίνει στις περιπτώσεις που διαπιστώνονται αποκλίσεις.
ε) Συντονίζει όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπλέκονται στην εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής
για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.
Προς το σκοπό αυτόν αναλαµβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες και ενέργειες για τη διασφάλιση της συνεκτικότητας και της αποτελεσµατικότητας της εθνικής στρατηγικής, εξαιρουµένου του συντονισµού των ελεγκτικών
σωµάτων, και ορίζεται ως η αρµόδια αρχή για το συντονισµό της καταπολέµησης της απάτης, (AFCOS) σύµφωνα µε το άρθρο 325 της Συνθήκης για τη λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατά την έννοια της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Κανονισµού (EE, ΕΥΡΑΤΟΜ) αριθµ. 883/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 11ης Σεπτεµβρίου 2013.
στ) Αξιολογεί την εφαρµογή και την πρόοδο της εθνικής στρατηγικής και των αποτελεσµάτων της και ενηµερώνει σχετικά τον Πρωθυπουργό και τη Βουλή.
ζ) Συνεργάζεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο µε διεθνείς
οργανισµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών για την εκπόνηση, ανάληψη, χρήση, υλοποίηση προγραµµάτων-στρατηγικών σχεδίων για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης.
η) Συνάπτει συµβάσεις, συµφωνίες συνεισφοράς ή
µνηµόνια συνεργασίας µε διεθνείς οργανισµούς και όργανα ή/και υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων
κρατών, µε σκοπό την παροχή ή λήψη τεχνικής βοήθειας
στο πεδίο της καταπολέµησης της διαφθοράς και της απάτης.»
5. Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ. 2 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ο Εθνικός Συντονιστής για την άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων και την εκπλήρωση της αποστολής
του, προβαίνει ιδίως στις ακόλουθες ενέργειες:

α) Συνεργάζεται µε τους Υπουργούς, οι οποίοι αµέσως
ή εµµέσως εµπλέκονται, και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε τη διαµόρφωση ολοκληρωµένης πολιτικής για
τον εντοπισµό των εστιών διαφθοράς και απάτης, την
πρόληψη και την καταστολή της διαφθοράς και της απάτης, και την καλύτερη εφαρµογή του σχετικού σχεδίου,
καθώς και το συντονισµό των διαφόρων εµπλεκόµενων
υπηρεσιών και φορέων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας
αυτής εισηγείται στους αρµόδιους Υπουργούς νοµοθετικές και κανονιστικές ρυθµίσεις.
β) Συνεργάζεται µε τις Υπηρεσίες και τους φορείς που
εµπλέκονται στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της
απάτης και συντονίζει τη δράση τους σε σχετικά θέµατα.
γ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες διοικητικές υπηρεσίες και τους εµπλεκόµενους φορείς στατιστικά στοιχεία, καθώς και άλλα στοιχεία και πληροφορίες σχετικά
µε υποθέσεις διαφθοράς και απάτης και να απευθύνει
προς αυτές, τις αναγκαίες για το συντονισµό του έργου
τους, συστάσεις.
δ) Μπορεί να ζητεί από τις αρµόδιες δικαστικές και εισαγγελικές αρχές στατιστικά στοιχεία, καθώς και πληροφορίες για τη δικονοµική πορεία των υποθέσεων διαφθοράς και απάτης και να λαµβάνει αντίγραφα βουλευµάτων, δικαστικών αποφάσεων και άλλων πράξεων των
δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
ε) Συνεργάζεται µε τους διευθύνοντες τις δικαστικές
και εισαγγελικές αρχές όλων των βαθµών και ανταλλάσσει απόψεις σχετικά µε θέµατα της αρµοδιότητάς του.
στ) Μεριµνά για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού σχετικά µε τους κινδύνους που συνεπάγεται
το φαινόµενο της διαφθοράς και της απάτης, για το κοινωνικό σύνολο.
ζ) Εκδίδει γενικές οδηγίες για την ορθή εφαρµογή από
τους συντονιζοµένους φορείς της εθνικής στρατηγικής
κατά της διαφθοράς και της απάτης, καθώς και της σχετικής νοµοθεσίας.
η) Μπορεί να αίρει συγκρούσεις και να επιλύει ζητήµατα επικαλύψεων αρµοδιοτήτων µεταξύ υπηρεσιών ή φορέων που εµπλέκονται στην εφαρµογή της εθνικής
στρατηγικής.
θ) Εξασφαλίζει µε την έκδοση γενικών οδηγιών, συστάσεων και την παρέµβασή του, όπου απαιτείται, την ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υπηρεσιών και των
φορέων κατά της διαφθοράς και της απάτης και εν γένει
τη διαλειτουργικότητά τους.
ι) Μπορεί να συγκροτεί οµάδες εργασίας από λειτουργούς και προσωπικό των συντονιζοµένων υπηρεσιών ή
φορέων για τη µελέτη σχετικών µε τις αρµοδιότητές του
θεµάτων, τα µέλη των οποίων δεν λαµβάνουν αποζηµίωση.
κ) Μπορεί κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής να ορίζει µε απόφασή του, ως εµπειρογνώµονες για την υποβοήθηση του
έργου του, εν ενεργεία ή συνταξιούχους λειτουργούς ή
υπαλλήλους φορέων του στενού ή του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Τα εν λόγω πρόσωπα δεν λαµβάνουν αποζηµίωση για τις υπηρεσίες που παρέχουν.»
6. Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 3 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
µετά τη λέξη «διαφθοράς» προστίθενται οι λέξεις «και
της απάτης».
7. Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 5 της υποπαραγράφου ΙΓ.2 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
οι λέξεις «το πρώτο δίµηνο» αντικαθίστανται µε τις λέ-
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ξεις «στο τέλος του πρώτου εξαµήνου».
8. Η υποπαράγραφος ΙΓ.3 της παραγράφου ΙΓ΄ του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
« ΙΓ.3.: ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ
1. Η Συντονιστική Επιτροπή αποτελείται από:
1. Τον Εθνικό Συντονιστή
2. Τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
3. Τον Γενικό Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων
4. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
5. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Ανάπτυξης
και Ανταγωνιστικότητας και Υποδοµών, Μεταφορών και
Δικτύων
6. Τον Γ ενικό Γραµµατέα Διαθρωτικών Ταµείων και ΕΣΠΑ
7. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
8. Τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
9. Ένα µέλος της Επιτροπής του άρθρου 225 του
ν. 4281/2014 (Α΄ 160) αποκλειστικής απασχόλησης
10. Τον προϊστάµενο της Αρχής Καταπολέµησης της
Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης
11. Τον Συνήγορο του Πολίτη
12. Τον Γενικό Επιθεωρητή Δηµόσιας Διοίκησης
13. Τον Εισαγγελέα Οικονοµικού Εγκλήµατος
14. Τον Εισαγγελέα Εγκληµάτων Διαφθοράς
15. Τον Ειδικό Γραµµατέα του ΣΔΟΕ
16. Τον Διευθυντή της Οικονοµικής Αστυνοµίας
17. Τον Διευθυντή Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας
Της Συντονιστικής Επιτροπής προεδρεύει ο Εθνικός
Συντονιστής.
2. Κάθε µέλος της Συντονιστικής Επιτροπής µπορεί να
συνοδεύεται και από ένα στέλεχος από καθέναν από
τους κατά τα ανωτέρω φορείς, το οποίο έχει ειδικές
γνώσεις και παρακολουθεί τα θέµατα καταπολέµησης
της διαφθοράς ή της απάτης, στα οποία εµπλέκεται ο οικείος φορέας. Τα πρόσωπα που συνοδεύουν µέλη της
Συντονιστικής Επιτροπής κατά το προηγούµενο εδάφιο,
δεν µετέχουν στις συζητήσεις της.
3. Στις συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής
µπορεί να προσκαλούνται, κατά περίπτωση, εκπρόσωποι
άλλων συναφών υπηρεσιών ή φορέων η εµπειρογνώµονες προκειµένου να συµµετάσχουν στις συζητήσεις ορισµένων θεµάτων και να διατυπώσουν τη γνώµη τους.
4. Η Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει, µε τη συµµετοχή όλων ή ορισµένων µόνο µελών σύµφωνα µε την
παράγραφο 5, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου
της σε τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από τον
ίδιο. Έκτακτη σύγκληση µπορεί να γίνεται σε περίπτωση
αντιµετώπισης κατεπείγοντος θέµατος. Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί να συγκαλεί σύσκεψη των στελεχών
που αναφέρονται στην παράγραφο 2 για την επεξεργασία θεµάτων που ορίζονται από τον ίδιο.
5. Ο Εθνικός Συντονιστής µπορεί οποτεδήποτε να συγκαλέσει την Επιτροπή µε τη συµµετοχή ορισµένων µόνο µελών της για την αντιµετώπιση συγκεκριµένων θεµάτων εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής και συντονισµού, που αφορούν τις Υπηρεσίες ή τους φορείς που εκ-

προσωπούν τα µέλη αυτά.
6. Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής είναι η υποστήριξη του Εθνικού Συντονιστή στην εκτέλεση του έργου
του. Ειδικότερα συµβάλλει µε συζητήσεις και προτάσεις
στη διαµόρφωση και αποτελεσµατική εφαρµογή της εθνικής στρατηγικής για την καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης και το συντονισµό των εµπλεκόµενων Υπηρεσιών και Φορέων.
7. Τα µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής:
α) Παρέχουν στον Εθνικό Συντονιστή όλες τις διαθέσιµες πληροφορίες, στοιχεία και δεδοµένα των Υπηρεσιών
ή φορέων που εκπροσωπούν, που είναι αναγκαία για το
σχεδιασµό, την εφαρµογή και την αξιολόγηση της εφαρµογής της εθνικής στρατηγικής κατά της διαφθοράς και
της απάτης.
β) Συµβάλλουν στο συντονισµό της δράσης και των
πρακτικών των Υπηρεσιών ή των φορέων που εκπροσωπούν στα θέµατα που τους ζητείται από τον Εθνικό Συντονιστή ή που ανακύπτουν από τις συζητήσεις κατά τις
συνεδριάσεις της Συντονιστικής Επιτροπής.»
9. Η παράγραφος 1 της υποπαραγράφου ΙΓ.4 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:
«1.Ο Εθνικός Συντονιστής και η Συντονιστική Επιτροπή υποστηρίζεται από Συµβουλευτικό Σώµα, ο αριθµός
των µελών του οποίου δεν υπερβαίνει τα εννέα (9) Μέλη
του Συµβουλευτικού Σώµατος ορίζονται πρόσωπα µε ειδικές γνώσεις και εµπειρία στην καταπολέµηση της διαφθοράς και της απάτης ή στη λειτουργία της Δηµόσιας
Διοίκησης, όπως καθηγητές Πανεπιστηµίων και ειδικοί επιστήµονες µε συναφές γνωστικό αντικείµενο, δικαστικοί λειτουργοί, πρόσωπα που διαθέτουν εµπειρία σε συναφή θέµατα ή εκπρόσωποι ηµεδαπών ή αλλοδαπών φορέων που ασχολούνται µε την καταπολέµηση της διαφθοράς ή της απάτης.»
10. Η υποπαράγραφος ΙΓ.5 της παραγράφου ΙΓ΄ του
ν. 4152/2013 (Α΄ 107), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 7 του ν. 4198/2013 (Α΄ 215), αντικαθίσταται ως εξής:
«ΙΓ.5.: ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΕΣΕΩΝ
1. Συνίσταται Διεύθυνση Υποστήριξης Εθνικού Συντονιστή, καθώς και αυτοτελές Τµήµα Νοµικής Υποστήριξης
και Παρακολούθησης Νοµοθετικού Έργου το οποίο υπάγεται απευθείας στον Εθνικό Συντονιστή.
Η Διεύθυνση Υποστήριξης του Εθνικού Συντονιστή
διαρθρώνεται στα ακόλουθα τµήµατα:
α) Τµήµα Διοικητικό, Οικονοµικό, Δηµοσίων Σχέσεων
και Επικοινωνίας.
β) Τµήµα Συντονισµού για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς.
γ) Τµήµα Συντονισµού για την Καταπολέµηση της Απάτης.
Η οργάνωση και η λειτουργία της Διεύθυνσης, οι αρµοδιότητες των Τµηµάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια ρυθµίζονται στον Οργανισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή, ο οποίος εκδίδεται µε απόφαση του Πρωθυπουργού κατόπιν εισήγησης του Εθνικού Συντονιστή.
2. Για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συντονιστή συνιστώνται:
α. Έντεκα (11) θέσεις Ειδικών Συντονιστών.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης, κατά προτίµηση κατόχους µεταπτυχιακού ή/και διδακτορικού τίτλου Ελλη-
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νικού ΑΕΙ ή αναγνωρισµένου της αλλοδαπής, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον προϋπηρεσία και άριστη γνώση
της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας. Οι ήδη
υπηρετούντες υπάλληλοι στον Εθνικό Συντονιστή κατηγορίας ΠΕ, οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του
προηγουµένου εδαφίου, κατατάσσονται σε θέση Ειδικού
Συντονιστή. Οι Ειδικοί Συντονιστές εκτός των άλλων καθηκόντων τους εισηγούνται στη Συντονιστική Επιτροπή,
στο Συµβουλευτικό Σώµα, στις συσκέψεις στελεχών του
γ΄ εδαφίου της παραγράφου 4 της υποπαραγράφου ΙΓ.3,
καθώς και στον Εθνικό Συντονιστή επί θεµάτων τα οποία
ειδικώς ορίζονται από τον Εθνικό Συντονιστή.
β. Δύο (2) θέσεις Πληροφορικής.
Οι θέσεις αυτές καλύπτονται από υπαλλήλους κατηγορίας Πανεπιστηµιακής ή Τεχνολογικής ή Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τριετή τουλάχιστον
προϋπηρεσία στον τοµέα της πληροφορικής και πολύ καλή τουλάχιστον γνώση της αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας.
γ. Πέντε (5) θέσεις υπαλλήλων κατηγορίας ΔΕ από
τους οποίους τουλάχιστον τρεις πρέπει να διαθέτουν ελάχιστη προϋπηρεσία τεσσάρων ετών, καλή γνώση της
αγγλικής ή γαλλικής ή γερµανικής γλώσσας και γνώση
χειρισµού Η/Υ.
3. Οι θέσεις της προηγούµενης παραγράφου καλύπτονται µε απόσπαση µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων φορέων Δηµοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, Ανεξαρτήτων
Διοικητικών Αρχών και των Γραµµατειών των Εισαγγελιών και Δικαστηρίων. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Πρωθυπουργού, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων και χωρίς χρονικό περιορισµό. Οι θέσεις
της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να καλύπτονται
και µε µετάταξη µονίµων ή µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, Ανεξαρτήτων Διοικητικών Αρχών και των Γραµµατειών των Εισαγγελιών και
Δικαστηρίων, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων,
µε απόφαση του Πρωθυπουργού, µε την οποία καταργείται ταυτόχρονα και η αντίστοιχη θέση από το φορέα

προέλευσης.
4. Κατά την πρώτη εφαρµογή του νόµου, ο Εθνικός Συντονιστής τοποθετεί Προϊστάµενο της Διεύθυνσης και
προϊσταµένους των τµηµάτων και του αυτοτελούς τµήµατος από τους υπαλλήλους που κατέχουν θέση Ειδικού
Συντονιστή µε απόφασή του, κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων. Ο τρόπος επιλογής προϊσταµένου διεύθυνσης και των προϊσταµένων τµηµάτων και του αυτοτελούς τµήµατος προβλέπεται στον ως άνω αναφερόµενο Οργανισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού
Συντονιστή. Ειδικότερα, στο αυτοτελές τµήµα νοµικής υποστήριξης προβλέπεται µία θέση προϊσταµένου και
τρεις (3) θέσεις προσωπικού, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ως άνω αναφερόµενο Οργανισµό Λειτουργίας της Υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή.
5. Η δαπάνη µισθοδοσίας των υπαλλήλων που αποσπώνται στον Εθνικό Συντονιστή, καθώς και κάθε άλλη
µισθολογική διαφορά που προκύπτει από πρόσθετες αποδοχές, επιδόµατα και τυχόν λοιπές απολαβές που
τους καταβάλλονται µε βάση την οργανική τους θέση,
βαρύνει την υπηρεσία προέλευσης. Σε κάθε δε περίπτωση οι αποδοχές των υπαλλήλων του Εθνικού Συντονιστή
δεν υπολείπονται του συνόλου των αποδοχών και των
λοιπών πρόσθετων αµοιβών που τους καταβάλλονταν από την οργανική τους θέση, µε τις προϋποθέσεις χορήγησής τους.
6. Με απόφαση του Πρωθυπουργού καθορίζεται η έδρα της υπηρεσίας του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέµηση της Διαφθοράς εντός του Νοµού Αττικής.
7. Με κοινή υπουργική απόφαση του Πρωθυπουργού
και του Υπουργού Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται αποζηµίωση των Ειδικών Συντονιστών εισηγητών σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 21 παρ. 3 του
ν. 4024/2011».
11. Η παράγραφος 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.6 της παραγράφου ΙΓ΄ του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίσταται
ως εξής:
«2. Ο Εθνικός Συντονιστής υποστηρίζεται για θέµατα
προµηθειών αγαθών και υπηρεσιών από το Υπουργείο
Οικονοµικών.»
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Άρθρο 71
1. Παραµονή στην υπηρεσία ιατρών µέχρι τη συµπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους ηλικίας
Μετά το β΄ εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 15 του
ν. 3528/2007 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Ιατροί του ΕΣΥ µε αίτησή τους, που υποβάλλεται έξι
(6) µήνες πριν τη συµπλήρωση του ορίου ηλικίας υποχρεωτικής αποχώρησης µπορούν να ζητήσουν να παραµείνουν στην υπηρεσία µέχρι τη συµπλήρωση κατ’ ανώτατο όριο του 67ου έτους της ηλικίας τους. Κατά την
πρώτη εφαρµογή της διάταξης, η αίτηση γίνεται δεκτή εφόσον υποβληθεί εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη
δηµοσίευση του παρόντος νόµου.»
2. Μετακίνηση από µονοθέσια περιφερειακά ιατρεία
Η παρ. 5 του άρθρου 43 του ν. 1759/1988, όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Ιατροί του ΕΣΥ µε ειδικότητα και οδοντίατροι του
ΕΣΥ που υπηρετούν σε Κέντρα Υγείας, Νοσοκοµεία ή
περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναµα ή µονοθέσια), κατόπιν αιτήσεώς τους, µπορούν να µετατίθενται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας διατηρώντας το βαθµό που κατέχουν στην προηγούµενη θέση τους σε Νοσοκοµεία,
Κέντρα Υγείας ή περιφερειακά ιατρεία (πολυδύναµα ή
µονοθέσια) άγονων Α΄ περιοχών σε κενή θέση, εφόσον
αυτή υπάρχει.»
3. Υποχρέωση συµµόρφωσης νοσοκοµείων σε συµβατικούς όρους
Η περίπτωση ι΄ του άρθρου 28 του ν. 2519/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«ι) Tα έσοδα από εκµετάλλευση χώρων και εγκαταστάσεων για µη ιατρικές υπηρεσίες σε νοσηλευοµένους,
επισκέπτες, καθώς και στο προσωπικό, εκτός αν άλλως
έχει συµφωνηθεί συµβολαιογραφικώς, σε περιπτώσεις
κληρονοµιών, κληροδοσιών ή δωρεών υπό όρο. Τα νοσοκοµεία δύνανται να λειτουργούν ή να εκµισθώνουν χώρους και εγκαταστάσεις τους ως κυλικεία, ανθοπωλεία
κ.λπ. µε την εξαίρεση της ανωτέρω συµβολαιογραφικής
δεσµεύσεως.»
Άρθρο 72
Ρύθµιση θεµάτων εκπαιδευτικών
1. Προστίθεται παράγραφος 14 στο άρθρο 16 του
π.δ. 50/1996 (Α΄ 45) ως ακολούθως:
«14. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται
και όταν ο εκπαιδευτικός έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.»
2. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010
(Α΄ 71) προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Ο χρόνος κτήσης του πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη
µεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο µετά από
συµµετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η κτήση του πτυχίου πραγµατοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική
περίοδο (εξεταστική περίοδος, χειµερινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου) για τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη ο βαθµός του πτυχίου,
µετά η βαθµολογία τους σε διαγωνισµό του Α.Σ.Ε.Π και
τέλος ο χρόνος κτήσης του πτυχίου.»
3. Προστίθενται εδάφια στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141) ως ακολούθως:
«Η ηµεροµηνία λήψης του πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη µεταξύ υποψηφίων που απέκτησαν το πτυχίο µετά

από συµµετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η
κτήση του πτυχίου πραγµατοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου) για τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία
τους και σε περίπτωση ισοβαθµίας ο χρόνος λήψης του
πτυχίου τους.»
4. Προστίθενται εδάφια γ΄ και δ΄ στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν. 3027/2002 (Α΄ 152) ως ακολούθως:
«Η ηµεροµηνία κτήσης του πτυχίου δεν λαµβάνεται υπόψη µεταξύ αιτούντων που απέκτησαν το πτυχίο µετά
από συµµετοχή τους στην ίδια εξεταστική περίοδο. Αν η
κτήση του πτυχίου πραγµατοποιήθηκε στην ίδια εξεταστική περίοδο (εξεταστική περίοδος χειµερινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος εαρινού εξαµήνου ή εξεταστική περίοδος Σεπτεµβρίου) για τη σειρά κατάταξης
των υποψηφίων αυτών λαµβάνεται υπόψη η βαθµολογία
τους και σε περίπτωση ισοβαθµίας ο χρόνος λήψης του
πτυχίου τους.»
5. Η παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2946/2001 (Α΄ 224) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Τακτικοί υπάλληλοι και υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου δηµοσίων υπηρεσιών και νοµικών
προσώπων δηµοσίου δικαίου, που κατέχουν οργανικές
θέσεις και είναι σύζυγοι στρατιωτικών των Ενόπλων Δυνάµεων, ένστολου προσωπικού της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού, Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, του προσωπικού των Καταστηµάτων
Κράτησης, καθώς και θρησκευτικών λειτουργών της Ανατολικής Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος (ιερέων
και διακόνων) που υπηρετούν ως διδάσκαλοι ή καθηγητές οποιασδήποτε βαθµίδας και µε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείµενο στην πρωτοβάθµια, δευτεροβάθµια και
τριτοβάθµια εκπαίδευση, επιτρέπεται να αποσπώνται,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, σε υπηρεσίες του στενού δηµόσιου τοµέα κατά προτεραιότητα
και σε περίπτωση έλλειψης υπηρεσιακών αναγκών σε υπηρεσίες του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, στην περιοχή
που υπηρετεί ο σύζυγός τους.»
Άρθρο 73
Ρύθµιση θεµάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
1. Προστίθεται παράγραφος 24 στο άρθρο 80 του
ν. 4009/2011 ως ακολούθως:
«24. Για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015 κάθε φοιτητής
δικαιούται να εξεταστεί µετά το πέρας του χειµερινού εξαµήνου σε όλα τα µαθήµατα που διδάχθηκε σε προηγούµενα εξάµηνα.»
2. Στο άρθρο 7 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) προστίθενται
παράγραφοι 11 και 12 ως ακολούθως:
«11. Ιδρύονται τµήµατα πρώτου κύκλου σπουδών στα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα µε πρόγραµµα σπουδών, όπου η διδασκαλία των µαθηµάτων θα γίνεται εν όλω σε ξένη γλώσσα. Στα τµήµατα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
δεν είναι κάτοχοι απολυτηρίου ελληνικού λυκείου. Οι
αλλοδαποί φοιτητές που θα επιλέγονται για φοίτηση θα
συµµετέχουν οικονοµικά στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών. Με το προεδρικό
διάταγµα της παραγράφου 6 του παρόντος ρυθµίζεται η
ονοµασία των τµηµάτων αυτών και τα ειδικότερα θέµατα
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που θα αφορούν τη λειτουργία των τµηµάτων αυτών, τη
στελέχωσή τους, τη διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονοµικής αυτής συµµετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
12. Στο Πανεπιστήµιο Κρήτης και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύονται τµήµατα πρώτου κύκλου τουριστικών
σπουδών, στο Πανεπιστήµιο Αιγαίου ιδρύεται τµήµα
πρώτου κύκλου ναυτιλιακών σπουδών και στο Δηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης ιδρύεται τµήµα πρώτου κύκλου ελληνικών σπουδών σύµφωνα µε την ανωτέρω παράγραφο 11. Το πρόγραµµα σπουδών των παραπάνω
τµηµάτων θα διδάσκεται εν όλω στην αγγλική γλώσσα.
Στα τµήµατα αυτά θα εισάγονται αποκλειστικά αλλοδαποί φοιτητές, οι οποίοι δεν έχουν ιθαγένεια κράτους-µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν είναι κάτοχοι απολυτήριου ελληνικού λυκείου. Οι αλλοδαποί φοιτητές που
θα επιλέγονται για φοίτηση θα συµµετέχουν οικονοµικά
στην κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των προγραµµάτων αυτών. Με το προεδρικό διάταγµα της παραγράφου
6 του παρόντος ρυθµίζεται η ονοµασία των τµηµάτων
αυτών και τα ειδικότερα θέµατα που θα αφορούν τη λειτουργία των τµηµάτων αυτών, τη στελέχωσή τους, τη
διαδικασία εισαγωγής των αλλοδαπών φοιτητών, το ύψος της οικονοµικής συµµετοχής αυτών, τον τρόπο καταβολής της οικονοµικής αυτής συµµετοχής και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»
3. Στο τέλος του άρθρου 39 του ν. 4301/2014 (Α΄223)
προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Η µεταφορά θέσης επιτρέπεται, εξαιρετικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2014-2015, σε αντίστοιχο Τµήµα ή Σχολή του ιδίου ΑΕΙ που εδρεύει σε διαφορετικές πόλεις της
ίδιας Περιφέρειας, για τους φοιτητές που, µετά από την
υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης που πραγµατοποιήθηκε το χρονικό διάστηµα από 9 έως 17 Οκτωβρίου
2014, έχουν συµπεριληφθεί στους πίνακες µεταφοράς
θέσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων.»
4. Στην παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 4264/2014 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ στην περίπτωση γ΄ ως ακολούθως:
«γστ) που οι ίδιοι ανήκουν στην κατηγορία ατόµων ειδικών αναγκών επειδή έχουν κινητικά προβλήµατα οφειλόµενα σε αναπηρία 67% και άνω και αποδεικνύονται µε
πιστοποιητικά αναπηρίας του οικείου Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ).»
5. Στο άρθρο 38 του ν. 4009/2011 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Επιτρέπεται η συµµετοχή στο Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών αλλοδαπών φοιτητών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι δεν έχουν ισοτιµία από το
ΔΟΑΤΑΠ, µε απόφαση της κοσµητείας, η οποία θα διενεργεί και το σχετικό έλεγχο.»
6. Το εδάφιο β΄ της παρ. 17 του άρθρου 8 του ν. 4009/
2011 αντικαθίσταται, ως ακολούθως:
«Με την απόφαση ορισµού των αναπληρωτών πρυτάνεων καθορίζεται η σειρά µε την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει
ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο και ασκούν τα καθήκοντά του µέχρι την εκλογή
νέου πρύτανη.»

Άρθρο 74
Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), όπως
τροποποιήθηκε µε τα άρθρα 6 και 20 παρ. 3 του ν. 4147/
2013 (Α΄ 98), αντικαθίσταται ως εξής:
«2.α. Το Παρατηρητήριο συγκροτείται µε απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών και αποτελείται από έναν Σύµβουλο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ως Πρόεδρο, τον Γενικό Διευθυντή Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Γενικό Διευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, τον Διευθυντή
της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του
Υπουργείου Εσωτερικών, έναν εµπειρογνώµονα εγνωσµένου κύρους, έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών, έναν εκπρόσωπο της Κεντρικής Ένωσης Δήµων
Ελλάδας, προκειµένου για δήµους, ή έναν εκπρόσωπο
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, προκειµένου για περιφέρειες, οι οποίοι ορίζονται µε απόφαση των οικείων
Διοικητικών Συµβουλίων τους. Οι ανωτέρω ορίζονται µε
τους αναπληρωτές τους. Σε όλες τις συνεδριάσεις του
Παρατηρητηρίου µετέχουν ως µέλη, χωρίς δικαίωµα ψήφου, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Ε-Προϋπολογισµού
της Διεύθυνσης Προϋπολογισµού της Γενικής Κυβέρνησης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Οικονοµικής Διοίκησης και Προϋπολογισµού και ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικονοµικών Στοιχείων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών. Για τις
ανάγκες λειτουργίας του Παρατηρητηρίου απασχολούνται ως Γραµµατείς του δύο (2) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών.
β. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζεται αποζηµίωση για τον Πρόεδρο, τα
µέλη, τους Γραµµατείς, καθώς και για τα µετέχοντα χωρίς δικαίωµα ψήφου µέλη του Παρατηρητηρίου, η οποία
βαρύνει τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εσωτερικών.»
Άρθρο 75
To άρθρο 174 παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του ν. 4270/
2014 (Α΄ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν ο Ο.Τ.Α. δεν αποστέλλει το προβλεπόµενο στο
άρθρο 149 Ο.Π.Δ. εντός των προθεσµιών που ορίζονται
µε την κοινή απόφαση της παραγράφου 5 του παρόντος
άρθρου, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, που εκδίδεται ύστερα από αιτιολογηµένη εισήγηση του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α., είναι
δυνατόν να επιβάλλεται παρακράτηση και µη απόδοση
µέρους ή του συνόλου της µηνιαίας τακτικής επιχορήγησης του Ο.Τ.Α. από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους
(Κ.Α.Π.), για όσο χρόνο καθυστερεί η αποστολή του
Ο.Π.Δ..
3. Σε περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριµηνιαίους δηµοσιονοµικούς στόχους άνω του δέκα τοις εκατό (10%), ενηµερώνει εντός
ενός µηνός από τη λήξη του τριµήνου τον Ο.Τ.Α., την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή και το Υπουργείο Εσω-
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τερικών, παρέχοντας οδηγίες και εισηγούµενο µεθόδους
για τη διόρθωση της απόκλισης ή συστάσεις για ρεαλιστικότερη αποτύπωση των στόχων κατά την κατάρτιση
του Ο.Π.Δ., εφόσον εκτελείται προϋπολογισµός που δεν
αντιστοιχεί σε αυτό.
4. Εφόσον το Παρατηρητήριο διαπιστώσει µε οποιονδήποτε τρόπο ότι: α) ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του πρόσωπο
έχει αδυναµία κατάρτισης τουλάχιστον ισοσκελισµένου
αρχικού προϋπολογισµού ή αδυναµία ισοσκέλισης κατόπιν αναµόρφωσής του, ή και β) ένας Ο.Τ.Α. ή νοµικό του
πρόσωπο έχει µεν επικυρωµένο προϋπολογισµό από την
αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή, αλλά έχει εγγράψει
σε αυτόν πλασµατικά ή υπερεκτιµηµένα έσοδα ή και δεν
έχει εγγράψει τις υποχρεωτικές του δαπάνες, συµπεριλαµβανοµένων των απλήρωτων υποχρεώσεών του στο
πραγµατικό ύψος τους, γεγονός που οδηγεί και πάλι σε
αδυναµία ισοσκέλισης του προϋπολογισµού, ζητά από
τον Προϊστάµενο Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. ή
νοµικού του προσώπου αντίστοιχα, σε προθεσµία που
αυτό ορίζει, περαιτέρω αξιολόγηση των οικονοµικών
στοιχείων τους και σύνταξη έκθεσης, στην οποία καταγράφονται αναλυτικά:
α) ο συνολικός δανεισµός, το ανεξόφλητο κεφάλαιο
και το ετήσιο κόστος εξυπηρέτησης της δηµόσιας πίστης, καθώς και τυχόν εγγυήσεις που έχει παραχωρήσει
ο Ο.Τ.Α. για τη συνοµολόγηση δανείων και για ρυθµίσεις
οφειλών από νοµικά του πρόσωπα,
β) οι λοιπές βραχυπρόθεσµες και µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, µε διακριτή αναφορά στις ληξιπρόθεσµες,
καθώς και τις διεκδικήσεις τρίτων,
γ) οι υποχρεώσεις και απαιτήσεις που µπορεί να προκύψουν από δίκες που βρίσκονται σε εξέλιξη και από τυχόν αναδοχή οφειλών νοµικών του προσώπων,
δ) οι λοιπές εν γένει απαιτήσεις,
ε) εκτίµηση της δυνατότητας εξυπηρέτησης των υποχρεώσεων και των µέτρων που πρέπει να ληφθούν, και
στ) οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται από το Παρατηρητήριο ή από τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του Ο.Τ.Α. αναγκαίο να αξιολογηθεί.
Το Παρατηρητήριο αξιολογεί την παραπάνω έκθεση
και τα προτεινόµενα και τυχόν εφαρµοζόµενα από τον
Ο.Τ.Α. µέτρα για την οικονοµική του εξυγίανση και, εφόσον κρίνει ότι εξακολουθεί να υφίσταται αδυναµία ισοσκέλισης του προϋπολογισµού του, µε αιτιολογηµένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, ο Ο.Τ.Α. υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραµµα
Εξυγίανσης.
Μετά την ένταξη του Ο.Τ.Α. σε πρόγραµµα εξυγίανσης, το Παρατηρητήριο καλεί τον Ο.Τ.Α., εντός προθεσµίας που αυτό ορίζει, να συντάξει Σχέδιο Οικονοµικής
Εξυγίανσής του (Σ.Ο.Ε.), το οποίο ψηφίζεται µε απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου,
που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών του.
Το Σ.Ο.Ε. περιλαµβάνει ιδίως:
α) την υφιστάµενη οικονοµική κατάσταση του Ο.Τ.Α.,
β) την καταγραφή του προσωπικού του Ο.Τ.Α. και ακριβή αριθµό και ποσοστό περιορισµού των προγραµµατισµένων προσλήψεων,
γ) συγκεκριµένα µέτρα για την αύξηση των ιδίων εσόδων,
δ) συγκεκριµένα µέτρα περιορισµού εν γένει των δαπανών,

ε) δράσεις χρηµατοδότησης µε στόχο τον περιορισµό
του χρέους,
στ) εκτίµηση των µεσοπρόθεσµων εσόδων και δαπανών του, καθώς και του ύψους των απλήρωτων και ληξιπροθέσµων υποχρεώσεών του,
ζ) αναλυτικό χρονοδιάγραµµα ενεργειών.
Εάν ο Ο.Τ.Α. δεν καταθέσει εγκαίρως το Σ.Ο.Ε. ή αυτό
που καταθέσει δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις ή
κρίνεται ανεπαρκές, αυτό συντάσσεται ή τροποποιείται
αναλόγως από το Παρατηρητήριο και µε την προσθήκη
ενδεχοµένως παρεµβάσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 6, αποστέλλεται στον Ο.Τ.Α. προκειµένου να
ψηφισθεί χωρίς καθυστέρηση από το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο. Το Παρατηρητήριο παρακολουθεί την
εφαρµογή του Σ.Ο.Ε. και µπορεί να προτείνει στο οικείο
δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο την τροποποίησή
του ανάλογα µε τις ανάγκες και την πορεία εκτέλεσης
του Προγράµµατος Εξυγίανσης. Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραµµα, το ετήσιο πρόγραµµα δράσης, το τεχνικό πρόγραµµα και ο προϋπολογισµός αναµορφώνονται σύµφωνα µε το Σ.Ο.Ε..
5. Ένταξη σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης µπορεί να γίνει
και κατόπιν σχετικής αίτησης του ιδίου του Ο.Τ.Α.. Η αίτηση, στην οποία δηλώνεται αδυναµία του Ο.Τ.Α. να έχει
ισοσκελισµένο προϋπολογισµό είτε κατά την αρχική κατάρτισή του είτε µετά από αναµόρφωσή του, συνοδεύεται από: α) απόφαση του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου, η οποία λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία του συνόλου των µελών του, β) εκτίµηση
της οικονοµικής κατάστασης του Ο.Τ.Α. από τον Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών, ο οποίος συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης της προηγούµενης παραγράφου και γ) το Σ.Ο.Ε. της προηγούµενης παραγράφου.
Η αίτηση, µε τα συνοδευτικά αυτής στοιχεία αξιολογείται από το Παρατηρητήριο και µε αιτιολογηµένη απόφασή του και διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών αυτή είτε γίνεται δεκτή και ο Ο.Τ.Α. υπάγεται σε
Πρόγραµµα Εξυγίανσης, είτε απορρίπτεται.»
Άρθρο 76
Στο άρθρο 174 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) προστίθενται
παράγραφοι 6, 7, 8, 9 και 10 ως εξής:
«6. Η ένταξη στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης συνεπάγεται την εφαρµογή, κατά περίπτωση, µέρους ή του συνόλου των κάτωθι παρεµβάσεων:
α) άµεση εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων που προβλέπονται από τη νοµοθεσία για τη διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του Ο.Τ.Α. και την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής,
β) αναστολή ή περιορισµό των προσλήψεων,
γ) πρόβλεψη για εθελοντικές µετατάξεις ή επιβολή υποχρεωτικών µετατάξεων προσωπικού, µε νοµοθετική
ρύθµιση, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής
διάταξης, που προτείνεται από το Παρατηρητήριο και υποβάλλεται στους αρµόδιους Υπουργούς,
δ) πραγµατοποίηση µόνο υποχρεωτικών ή πλήρως ανελαστικών δαπανών,
ε) αύξηση των ιδίων εσόδων από φόρους, τέλη, δικαιώµατα και εισφορές,
στ) αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του
Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήµου σε ποσοστό µέ-
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χρι και 3%ο, και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το
δήµο, σύµφωνα µε το ποσοστό αυτό µέχρι την οικονοµική εξυγίανσή του. Οµοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδηµούντων από 0,5% µέχρι και 2%,
ζ) διάθεση µέρους ή του συνόλου των εσόδων από
τους Κ.Α.Π. επενδυτικών δαπανών για την αποπληρωµή
ληξιπρόθεσµων κάθε είδους οφειλών και κατά προτεραιότητα ληξιπρόθεσµων οφειλών σε τρίτους,
η) καθορισµό κατηγοριών πράξεων των συλλογικών
και µονοµελών οργάνων του Ο.Τ.Α. που αποστέλλονται
υποχρεωτικώς για τον έλεγχο νοµιµότητας από την αρµόδια για την εποπτεία του Αρχή, πέραν των ήδη προβλεπόµενων,
θ) πρόσβαση στο Λογαριασµό Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.
της παραγράφου 8 του παρόντος άρθρου,
ι) δανειοδότηση από το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, για την κάλυψη του ελλείµµατος του προϋπολογισµού, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης και µε όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών,
ια) δυνατότητα κατάρτισης και επικύρωσης από την
αρµόδια για την εποπτεία του Ο.Τ.Α. Αρχή, µη ισοσκελισµένου προϋπολογισµού,
ιβ) δυνατότητα ρύθµισης των οφειλών του προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, µε όρους και
προϋποθέσεις που τίθενται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
7.α. Οι Ο.Τ.Α. που υπάγονται σε Πρόγραµµα Εξυγίανσης συµπληρώνουν ειδικό µηνιαίο απογραφικό δελτίο,
το οποίο υποβάλλουν στη Διεύθυνση Οικονοµικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και το
περιεχόµενο του οποίου καθορίζεται µε απόφαση του
Παρατηρητηρίου. Η ως άνω Διεύθυνση µε βάση τα απογραφικά δελτία ενηµερώνει µε τριµηνιαία έκθεσή της το
Παρατηρητήριο, σχετικά µε την εν γένει πορεία του Προγράµµατος Εξυγίανσης παραθέτοντας τα βασικά οικονοµικά µεγέθη των Ο.Τ.Α. που έχουν ενταχθεί σε αυτό.
β. Εφόσον για δύο συνεχόµενα οικονοµικά έτη ο
Ο.Τ.Α. καταρτίζει - εκτελεί τουλάχιστον ισοσκελισµένο
προϋπολογισµό µε απόφαση του Παρατηρητηρίου και
διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, εξέρχεται του Προγράµµατος Εξυγίανσης.
8.α. Για τη χρηµατοδότηση του Προγράµµατος Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α. συστήνεται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων Λογαριασµός, µε την ονοµασία «Λογαριασµός Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.», τον οποίο διαχειρίζεται η Διεύθυνση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών. Το Λογαριασµό βαρύνουν ιδίως δαπάνες χρηµατοδότησης των Ο.Τ.Α. για την
κάλυψη του συνόλου ή µέρους των οφειλών τους, στο
πλαίσιο υλοποίησης ειδικού προγράµµατος αποπληρωµής τους, το οποίο εγκρίνεται µε απόφαση του Παρατηρητηρίου, και για την πληρωµή των δαπανών τους, καθώς και τυχόν εγγυήσεις για τα δάνεια της παραγράφου
6 περίπτωση ι΄ του παρόντος άρθρου.
β. Με απόφαση του Παρατηρητηρίου δύναται να ρυθµίζεται κάθε αναγκαίο ζήτηµα για τη λειτουργία και τη διαχείριση του Λογαριασµού, καθώς και οι όροι και η διαδικασία τυχόν επιστροφής των ποσών, µε τα οποία χρηµατοδοτήθηκε από αυτόν ο Ο.Τ.Α..

γ. Ο Λογαριασµός χρηµατοδοτείται σε ετήσια βάση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και συγκεκριµένα σε ποσοστό 4% επί αυτών που αποδίδονται
στους Ο.Τ.Α. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών
τους και εφόσον κριθεί απολύτως αναγκαίο, µε ισόποση
χρηµατοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, πέραν
αυτής που προορίζεται για την ενίσχυση των Κ.Α.Π.. Τα
ποσά του προηγούµενου εδαφίου µπορούν να διαφοροποιούνται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών
και Εσωτερικών µετά από πρόταση του Παρατηρητηρίου
και αφού ληφθεί υπόψη το πιστωτικό υπόλοιπο του Λογαριασµού στις 31 Δεκεµβρίου του προηγούµενου οικονοµικού έτους. Τα αδιάθετα, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, χρηµατικά διαθέσιµα του προγράµµατος
«Αυτοδιοίκηση - Κοινωνική Συνοχή - Ισόρροπη Ανάπτυξη
(ΑΚΣΙΑ)», µεταφέρονται υποχρεωτικά στο Λογαριασµό
Εξυγίανσης των Ο.Τ.Α.. Με όµοιες αποφάσεις δύνανται
τυχόν υπόλοιπα ειδικών χρηµατοδοτήσεων προς τους
Ο.Τ.Α. να µεταφέρονται προς ενίσχυση του Λογαριασµού.
δ. Ο Λογαριασµός Εξυγίανσης είναι έντοκος και οι τόκοι του πιστώνονται κάθε ηµερολογιακό εξάµηνο. Το επιτόκιο κατάθεσης είναι κυµαινόµενο για κάθε εξάµηνο και
αντιστοιχεί µε το ποσόν της απόδοσης του «Κοινού Κεφαλαίου Νοµικών Προσώπων Δηµοσίου Δικαίου και Ασφαλιστικών Φορέων», το οποίο διαχειρίζεται η Τράπεζα
της Ελλάδος, όπως αυτό διαµορφώνεται κάθε φορά κατά την τελευταία διαχειριστική χρήση του. Για τα ποσά
που κινούνται µέσω του Λογαριασµού, δεν προβλέπεται
προµήθεια του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
ε. Εντός µηνός από το τέλος του οικονοµικού έτους το
Παρατηρητήριο συντάσσει ετήσια έκθεση για τη λειτουργία του Λογαριασµού, η οποία κοινοποιείται στους
Υπουργούς Οικονοµικών και Εσωτερικών και περιλαµβάνει ιδίως:
i. το διαθέσιµο ποσό του Λογαριασµού κατά την έναρξη και το κλείσιµο της προηγούµενης διαχειριστικής χρήσης,
ii. το σύνολο των Ο.Τ.Α., που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης,
iii. τα ποσά που εκταµιεύτηκαν κατά τη διάρκεια του
προηγούµενου οικονοµικού έτους ανά Ο.Τ.Α. και ανά κατηγορία δαπανών.
Η έκθεση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών.
9. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης µε τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, τα υπαίτια αιρετά όργανα, καθώς και
οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. υπέχουν αστική και πειθαρχική
ευθύνη για σοβαρή παράβαση καθήκοντος.
10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών δύναται να ρυθµίζονται ζητήµατα λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, να προστίθενται νέες προϋποθέσεις για την ένταξη Ο.Τ.Α. στο Πρόγραµµα Εξυγίανσης, καθώς και κάθε αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.»
Άρθρο 77
Στην παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
προστίθενται περιπτώσεις γ΄ και δ΄ ως εξής:
«γ. του άρθρου 263 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
δ. του άρθρου 161 παρ. 1 του ν. 3463/2006 (Α΄ 114).»
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Άρθρο 78
Στο άρθρο 64 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) υπό το νέο τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση των προϋπολογισµών των
Ο.Τ.Α. - Ειδικό Αποθεµατικό» προστίθεται παράγραφος 2
ως εξής:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Οικονοµικών, δύναται να προβλέπεται για κάθε οικονοµικό έτος η εγγραφή πίστωσης ειδικού αποθεµατικού
στους προϋπολογισµούς των δήµων και των περιφερειών, ως ποσοστό επί του συνόλου των τακτικών εσόδων
τους. Από το αποθεµατικό αυτό δεν µεταφέρονται πιστώσεις για ενίσχυση άλλων πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό ή για εγγραφή νέων που δεν
είχαν προβλεφθεί. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται το
ύψος του ως άνω ποσοστού, το οποίο µπορεί να µεταβάλλεται εντός της χρήσης, ανάλογα µε την επίτευξη
των στόχων που αναλογούν στον ενοποιηµένο προϋπολογισµό των Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο του εκάστοτε Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, καθώς και κάθε σχετικό αναγκαίο θέµα για την εφαρµογή
του παρόντος.»
Άρθρο 79
1. Οι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές των
Ο.Τ.Α. και των νοµικών τους προσώπων, έως την 30ή Νοεµβρίου 2014, προς το Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, εφόσον καταβληθούν εφάπαξ εντός εξαµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος, απαλλάσσονται από πρόσθετους φόρους, τόκους, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και κάθε µορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών
που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου
Προστιθέµενης Αξίας. Στις οφειλές συµπεριλαµβάνονται
και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις ή διευκολύνσεις
τµηµατικής καταβολής που είναι εν ισχύ, µετά των προβλεπόµενων ως άνω απαλλαγών, επί του εναποµείναντος ποσού.
2.α) Με αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές δήµων
και περιφερειών στο Ελληνικό Δηµόσιο και τα ασφαλιστικά ταµεία, δύναται να συµψηφίζονται µε ποσά που αναλογούν σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό
(5%) επί των εσόδων τους από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) που προορίζονται για κάλυψη των
λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους για
τους δήµους και επί των εσόδων τους από τους ΚΑΠ που
προορίζονται για κάλυψη αντίστοιχων δαπανών των περιφερειών. Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις εκδίδονται
µε µέριµνα της Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών, κατόπιν αίτησης του δήµου ή της περιφέρειας
και σχετικής απόφασης του οικείου δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων µελών του και συγκέντρωσης
στοιχείων βεβαιωτικών, ως προς το ύψος και το είδος
των οφειλών, από τους δικαιούχους φορείς. Με την ίδια
απόφαση του συµβουλίου, καθορίζεται το ύψος του επι-

πλέον του πέντε τοις εκατό (5%) ποσοστού επί των εσόδων των ΚΑΠ που ο δήµος ή η περιφέρεια επιθυµεί να
παρακρατείται προς απόδοση στους ως άνω φορείς.
β) Οι οφειλές, στις οποίες συµπεριλαµβάνονται και όσες έχουν υπαχθεί σε ρυθµίσεις ή διευκολύνσεις τµηµατικής καταβολής που είναι εν ισχύ, επί του εναποµείναντος ποσού, καθώς και όσες τελούν σε αναστολή, απαλλάσσονται κατά ποσοστό από τους πρόσθετους φόρους,
τόκους, πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής, καθώς και
κάθε µορφής προσαυξήσεις και επιβαρύνσεις, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που προέκυψαν ή προκύπτουν από κάθε είδους φορολογικές παραβάσεις του πρώην Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και νυν Κώδικα Φορολογικής
Απεικόνισης Συναλλαγών και από παραβάσεις των διατάξεων περί Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ως ακολούθως:
i) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός ενός έτους, από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό
(90%).
ii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός δύο ετών, από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%).
iii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός τριών ετών, από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα τοις εκατό
(70%).
iν) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός τεσσάρων ετών, από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%).
ν) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός πέντε ετών, από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό
(50%).
νi) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται εντός έξι ετών,
από τη δηµοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης, µε
απαλλαγή κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%).
νii) Εάν ο συµψηφισµός ολοκληρώνεται µετά την πάροδο της εξαετίας δεν υπάρχουν απαλλαγές.
Στην περίπτωση που δήµος ή περιφέρεια επιλέξει, σε
οποιοδήποτε στάδιο της ρύθµισης, να εκχωρήσει προς
παρακράτηση και συµψηφισµό τέτοιο ποσοστό επί των
εσόδων των ΚΑΠ του, ώστε µε το ποσό που προκύπτει
να εξοφληθεί εφάπαξ µε τη νέα κοινή υπουργική απόφαση το υπόλοιπο ποσό της κύριας οφειλής, τυγχάνει όλων
των απαλλαγών επί του εναποµείναντος αυτού ποσού.
γ) Στους δήµους και τις περιφέρειες που υπάγονται
στο συµψηφισµό, παρέχονται για τα ποσά που ρυθµίζονται τα ακόλουθα ευεργετήµατα:
i) χορηγείται αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
ii) αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε
κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄
43) ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, διακόπτεται. Αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήµατος κατά το χρονικό
διάστηµα της αναστολής της ποινικής δίωξης, κατά παρέκκλιση των χρονικών περιορισµών του άρθρου 113
του ΠΚ,
iii) αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η
συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης. Οι
ήδη επιβληθείσες κατασχέσεις στα χέρια τρίτων αίρο-
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νται µετά από αίτηση του δήµου ή της περιφέρειας,
ιν) δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 14 του
ν. 2523/1997 (Α΄ 179) και του άρθρου 20 του ν. 2648/
1998 (Α΄ 238) πλην της παραγράφου 2.
δ) Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,
µπορεί να καθορίζονται επιπλέον στοιχεία ως προς τη
διαδικασία του συµψηφισµού των οφειλών, µεταξύ του
Ελληνικού Δηµοσίου, των ασφαλιστικών ταµείων και
των δήµων και περιφερειών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.
Άρθρο 80
1. Οι ανεξόφλητες οφειλές των Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), που προέρχονται
από δευτερεύουσες συµβάσεις χρηµατοδότησης µε το
Ελληνικό Δηµόσιο για συναφθέντα δάνεια µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και τη Διεθνή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και βεβαιώθηκαν στις κατά
τόπους Δ.Ο.Υ., ρυθµίζονται εκ νέου, καταργούµενης κάθε προηγούµενης σχετικής ρύθµισης και δύναται να εξοφληθούν από κάθε είδους έσοδά τους.
2. Οφειλές που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες κατά
το χρονικό διάστηµα από 1.1.2011 και µέχρι δηµοσίευσης του παρόντος άρθρου, απαλλάσσονται από κάθε είδους φόρους, πρόστιµο και προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής. Για τις εν λόγω οφειλές οι ΔΕΥΑ και οι νόµιµοι εκπρόσωποι αυτών είναι φορολογικά ενήµερες. Τυχόν καταλογιστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί και µέτρα αναγκαστικής είσπραξης που έχουν επιβληθεί σε βάρος των παραπάνω προσώπων ή και των επιχειρήσεων
ακυρώνονται.
3. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονοµικών
και Εσωτερικών καθορίζεται, ανά ΔΕΥΑ, κάθε αναγκαίο
ζήτηµα για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Άρθρο 81
1. Επιτρέπεται η συνοµολόγηση δανείων από δήµους
και περιφέρειες µε αναγνωρισµένα πιστωτικά ιδρύµατα
ή χρηµατοπιστωτικούς οργανισµούς της Ελλάδας και
του εξωτερικού, µε αποκλειστικό σκοπό την αναχρηµατοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων τους µε έναν εκ
των ως άνω φορέων, χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1
του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87). Η σχετική απόφαση του δηµοτικού ή περιφερειακού συµβουλίου
λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών.
2. Το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, µέσω του
δεσµευµένου τοµέα δύναται να χρηµατοδοτεί τα δάνεια
της ανωτέρω παραγράφου µέσα στα πλαίσια των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3965/2011 (Α΄ 113)
και του εδαφίου iν της παρ. 1α του άρθρου 2 του π.δ.
169/2013 (Α΄ 272) για αναχρηµατοδότηση προς εξυγίανση µόνο των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθµού, των συνδέσµων,
ενώσεων και νοµικών προσώπων αυτών. Οι όροι και οι
προϋποθέσεις χρηµατοδότησης καθορίζονται κατά περίπτωση από το Διοικητικό Συµβούλιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών είναι δυνατόν να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις ένταξης
των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στη ρύθµιση

της παρούσας παραγράφου.
3. Τα πάσης φύσεως υφιστάµενα στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων (Τ.Π.Δ.) χρεωστικά ανοίγµατα των
δήµων, όπως εµφανίζονται στα λογιστικά τους βιβλία,
κατά το διάστηµα που η ταµειακή τους διαχείριση ασκείτο από το αρµόδιο Γραφείο Παρακαταθηκών και µέχρι τη
σύσταση ίδιας ταµειακής υπηρεσίας, βεβαιωµένα ή µη,
τα οποία δεν έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις
της παρ. 1γ του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, δύναται να ρυθµιστούν άπαξ µε συνοµολόγηση ισόποσων δανείων από το Τ.Π.Δ.,
χωρίς τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του
ν. 3852/2010, εντός νέας αποκλειστικής προθεσµίας έως
31.12.2015, εφόσον έχει υποβληθεί το σχετικό αίτηµα το
αργότερο εώς 30.6.2015, µε όρους και προϋποθέσεις
που θα καθοριστούν µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Τ.Π.Δ.. Με την παρέλευση άπρακτης της παραπάνω προθεσµίας τα χρεωστικά ανοίγµατα όπως εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ. βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία αυτού από
1.1.2016 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ., µε βάση τα σχετικά
στοιχεία που διαθέτει κατά του οικείου δήµου και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.. Τα χρεωστικά ανοίγµατα που ρυθµίζονται ως άνω ή βεβαιώνονται
επιβαρύνονται µε τόκους υπερηµερίας από 1.7.2013 µέχρι την ηµέρα υποβολής του σχετικού αιτήµατος. Επιπροσθέτως, για τα χρεωστικά ανοίγµατα που ρυθµίζονται, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων των οικείων δήµων.
Άρθρο 82
1. α) Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 164 του ν.δ.
187/1973 «Περί Κώδικος Δηµοσίου Ναυτικού Δικαίου»
(Α΄ 261), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα πλοία της παρούσας παραγράφου που εµπίπτουν
την 1.1.2015 στις διατάξεις της παραγράφου 1, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται µέχρι τις 31.10.2015.»
β) Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 2 του άρθρου
τρίτου του ν. 2932/2001 (Α΄ 145), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Τα πλοία του τρίτου και τέταρτου εδαφίου που εµπίπτουν την 1.1.2015 στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου, εξακολουθούν να δραστηριοποιούνται µέχρι 31.10.2015.»
Άρθρο 83
Η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 3894/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Για την πραγµατοποίηση Στρατηγικών Επενδύσεων επί εκτάσεων µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας - δηµόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις, που έχουν περιέλθει στην
αρµοδιότητα του Ταµείου Αξιοποίησης Δηµόσιας Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ), καταρτίζονται και εγκρίνονται ΕΣΧΑΔΑ κατά τις διατάξεις των άρθρων 11, 12 και επόµενα
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως ισχύουν. Για λοιπές
Στρατηγικές Επενδύσεις µε µικτό καθεστώς ιδιοκτησίας
- δηµόσιες και ιδιωτικές εκτάσεις - καταρτίζονται και εγκρίνονται Ειδικά Σχέδια Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΣΧΑΣΕ).»
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Άρθρο 84
Συµµόρφωση των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης
µε τις αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε υποθέσεις που αφορούν το περιβάλλον
1. Σε περίπτωση Απόφασης του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), η οποία εκδίδεται ή έχει ήδη
εκδοθεί κατά τη διαδικασία του άρθρου 258 ή του άρθρου 260 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε θέµατα περιβάλλοντος, ο Γενικός Γραµµατέας
της κατά τόπον αρµόδιας Αποκεντρωµένης Διοίκησης,
συντάσσει, σε συνεργασία µε τους εµπλεκόµενους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου και
δευτέρου βαθµού, Σχέδιο Δράσης προς συµµόρφωση
αυτών των Ο.Τ.Α. µε τη νοµοθεσία της οποίας η Απόφαση του ΔΕΕ διαπίστωσε παραβίαση. Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναµίας οποιουδήποτε Ο.Τ.Α. να συνεργαστεί
εντός των προθεσµιών των παραγράφων 2 έως 4 του παρόντος άρθρου, η διαδικασία συνεχίζεται και χωρίς τη
συνεργασία αυτού. Το Σχέδιο Δράσης δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Σε περίπτωση που υπάρχουν δύο ή περισσότερες αρµόδιες Αποκεντρωµένες Διοικήσεις, οι Γενικοί Γραµµατείς αυτών συντάσσουν
ένα Σχέδιο Δράσης από κοινού.
2. Με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4 του παρόντος άρθρου, οι κατά περίπτωση αρµόδιοι Γενικοί
Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης καταρτίζουν και
εκδίδουν το Σχέδιο Δράσης της παραγράφου 1 εντός εξήντα (60) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
3. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος
άρθρου, σε περίπτωση Αποφάσεων του ΔΕΕ σε θέµατα
διαχείρισης υγρών ή στερεών αποβλήτων, οι Γενικοί
Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης καταρτίζουν εντός τριάντα (30) ηµερών προτεινόµενο Σχέδιο Δράσης,
το οποίο υποβάλλεται για παροχή σύµφωνης γνώµης
στον Γενικό Γραµµατέα Συντονισµού Διαχείρισης Αποβλήτων. Η γνώµη του προηγούµενου εδαφίου του παρόντος παρέχεται το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή του προτεινόµενου Σχεδίου. Το
οριστικό Σχέδιο Δράσης εκδίδεται από τους αρµόδιους
Γενικούς Γραµµατείς Αποκεντρωµένης Διοίκησης εντός
δεκαπέντε (15) ηµερών από την παραλαβή της ως άνω
γνώµης από αυτόν.
4. Εάν Απόφαση του ΔΕΕ σε βάρος της Ελληνικής Δηµοκρατίας σε θέµατα περιβάλλοντος έχει εκδοθεί κατά
το άρθρο 258 ΣΛΕΕ τουλάχιστον έξι (6) µήνες πριν την
έναρξη ισχύος του παρόντος ή κατά το άρθρο 260 ΣΛΕΕ
οποτεδήποτε, η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 2 του παρόντος ολοκληρώνεται εντός τριάντα
(30) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, ενώ η
διαδικασία της παραγράφου 3 του παρόντος εντός σαράντα πέντε (45) ηµερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.
5. Οι κατά τόπον αρµόδιοι Γενικοί Γραµµατείς της Αποκεντρωµένης Διοίκησης εποπτεύουν τους εµπλεκόµενους Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθµού για την εντός
χρονοδιαγράµµατος υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Σε
περίπτωση άρνησης ή τεκµηριωµένης αδυναµίας οποιουδήποτε από τους αρµόδιους Ο.Τ.Α. να υλοποιήσει Σχέδιο Δράσης, ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης
Διοίκησης δύναται να αναθέσει τις σχετικές ενέργειες
σε άλλο φορέα, δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, µε την τή-

ρηση των όρων της κείµενης νοµοθεσίας.
6. α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς
και Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς
Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη,
επιτρέπεται να µεταφέρονται σύµµεικτα αστικά στερεά
απόβλητα (ΑΣΑ) σε φορτηγά (Φ/Γ) και φορτηγά-οχηµαταγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δροµολόγια, σε δροµολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και σε ειδικά δροµολόγια µε επιβατηγά-οχηµαταγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ) άνευ επιβατών που συνδέουν τις εξυπηρετούµενες περιοχές αποστολής και παραλαβής των αποβλήτων, σε ανοιχτό και
κλειστό χώρο οχηµάτων. Η πόρτα της καρότσας θα είναι
ασφαλώς κλειστή και απαγορεύεται η φόρτωση φορτίων
επ’ αυτής. Για τη µεταφορά των σύµµεικτων ΑΣΑ απαιτείται µονάδα κλειστού τύπου σύµφωνα µε την παράγραφο 13 του άρθρου 1 του π.δ. 405/1996. Ως µονάδα
κλειστού τύπου νοείται και το απορριµµατοφόρο κλειστού τύπου.
β) Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Διεθνούς και
Ναυτιλιακού Κώδικα Επικινδύνων Ειδών Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (IMDG-IMO CODE), όπως εκάστοτε
ισχύει, κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, επιτρέπεται η φόρτωση, εκφόρτωση και η θαλάσσια µεταφορά
των χωριστά συλλεγέντων ρευµάτων αποβλήτων που εµπίπτουν στην εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001,
µε επιβατηγά-οχηµαταγωγά (Ε/Γ-Ο/Γ), φορτηγά (Φ/Γ) και
φορτηγά- οχηµαταγωγά (Φ/Γ-Ο/Γ) πλοία σε τακτικά δροµολόγια, σε δροµολόγια ειδικής ή ολικής ναύλωσης και
σε ειδικά δροµολόγια άνευ επιβατών που συνδέουν τις
εξυπηρετούµενες περιοχές αποστολής και παραλαβής
των αποβλήτων, σε ανοιχτό και κλειστό χώρο οχηµάτων,
µε την προϋπόθεση ότι το φορτίο είναι σε κατάλληλη συσκευασία.
γ) Η δαπάνη της θαλάσσιας µεταφοράς αποβλήτων
βαρύνει τους αντίστοιχους φορείς αποστολής των αποβλήτων. Για τα ρεύµατα αποβλήτων που εµπίπτουν στην
εναλλακτική διαχείριση του ν. 2939/2001, ως φορείς αποστολής νοούνται τα αρµόδια ΣΕΔ.
δ) Η οργάνωση της θαλάσσιας µεταφοράς αποβλήτων
από το φορέα αποστολής των αποβλήτων λαµβάνει υπόψη τις υφιστάµενες υποδοµές των λιµένων φόρτωσης
και εκφόρτωσης, τις δυνατότητες των πλοίων που καταπλέουν στους λιµένες φόρτωσης και εκφόρτωσης.
ε) Η θαλάσσια µεταφορά αποβλήτων υπόκειται σε περιοδικές επιθεωρήσεις από τις αρµόδιες ελεγκτικές αρχές, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ορίζονται στο ν. 1650/
1986, όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3010/2003 (Α΄ 91)
και το ν. 4014/2011 (Α΄ 209). Στα πλοία µεταφοράς των
αποβλήτων εφαρµόζονται απαιτούµενες επιθεωρήσεις
και έλεγχοι της κείµενης νοµοθεσίας.
στ) Σε περίπτωση πρόκλησης ρύπανσης της θάλασσας
µε απόβλητα ή πιθανού κινδύνου πρόκλησης αυτής, εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 743/1977 (Α΄ 319), όπως
κωδικοποιήθηκε µε το π.δ. 55/1998 (Α΄ 58) και ισχύει κάθε φορά. Στους υπεύθυνους πρόκλησης ρύπανσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τα άρθρα
13 και 14 του εν λόγω νόµου. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή άλλων κυρώσεων που προβλέπονται σε άλλες ειδικότερες διατάξεις
της κείµενης νοµοθεσίας.
7. Η παρ. 5 του άρθρου 57 του ν. 4042/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Στο άρθρο 10 της κ.υ.α. µε αριθµό Η.Π. 50910/
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2727/2003 (Β΄ 1909) προστίθεται παράγραφος 3 ως ακολούθως:
«3. Προς το σκοπό άµεσης παύσης της λειτουργίας
των χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριµµάτων που
εξακολουθούν να λειτουργούν σε Διαχειριστικές Ενότητες Περιφερειών, στις οποίες δεν υπάρχει νόµιµος εν
λειτουργία ΧΥΤΑ προβλεπόµενος από τον αντίστοιχο
Περιφερειακό Σχεδιασµό Διαχείρισης Αποβλήτων
(ΠΕ.Σ.Δ.Α.) ούτε νόµιµος εν λειτουργία χώρος αποθήκευσης κατά την παράγραφο η΄ του άρθρου 2 της κ.υ.α.
µε αριθµό 29407/3508/2002 (Β΄ 1572), ο τρόπος διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) των δήµων των αντίστοιχων διαχειριστικών ενοτήτων µπορεί,
κατά παρέκκλιση των υφιστάµενων και εγκεκριµένων
ΠΕ.Σ.Δ.Α., να καθορίζεται, για χρονικό διάστηµα που δεν
υπερβαίνει την τριετία, µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της οικείας Αποκεντρωµένης Διοίκησης ή, στην περίπτωση δύο ή περισσοτέρων εµπλεκόµενων Αποκεντρωµένων Διοικήσεων, µε κοινή απόφαση των Γενικών Γραµµατέων αυτών των Αποκεντρωµένων Διοικήσεων. Για
την έκδοση της απόφασης λαµβάνονται υπόφη ιδίως η
φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων παραλαβής των
ΑΣΑ και το συνολικό κόστος διαχείρισης των ΑΣΑ. Με
την απόφαση τίθενται όροι ιδίως για την επίσπευση των
διαδικασιών υλοποίησης που προβλέπονται από το οικείο ΠΕ.Σ.Δ.Α. υποδοµών.»
Άρθρο 85
Ρυθµίσεις για την απόσυρση οχηµάτων
1.α. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Οι διατάξεις των περιπτώσεων α΄ και β΄ εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας για τα
οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός του οποίου γίνεται η
διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων προηγούµενων
ετών.»
β. Η περίπτωση ε΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 3899/2010 (Α΄ 212), αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται
µετά από δέκα (10) ηµέρες από την έκδοση της απόφασης της προηγούµενης περίπτωσης και για αυτοκίνητα
που θα αποσυρθούν µέχρι 20.12.2015.»
γ. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 30
του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις αυτές εφαρµόζονται µόνο για αυτοκίνητα παλαιάς τεχνολογίας που θα αποσυρθούν µέχρι
20.12.2015, για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα µέχρι 31.12.2001 και για τα οποία έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του έτους εντός
του οποίου γίνεται η διαγραφή, καθώς και τυχόν οφειλοµένων προηγουµένων ετών.»
2.α. Το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20
του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:
«Η κατά τα προηγούµενα αίτηση επιστροφής κατατίθεται µέσα σε διάστηµα τριών (3) µηνών από την ταξινόµηση του οχήµατος και το αργότερο µέχρι και τις
31.12.2016.»
β. Η παρ. 2 του άρθρου 20 του ν. 4002/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 3899/
2010 και της παρ. 5 του ν. 3943/2011, εφαρµόζονται για

αυτοκίνητα οχήµατα που θα τελωνισθούν και θα καταβάλουν τις οφειλόµενες φορολογικές επιβαρύνσεις µέχρι
και 31.12.2015. Η προθεσµία αυτή εφαρµόζεται και για
τα αυτοκίνητα οχήµατα της παραγράφου 1 του παρόντος
άρθρου.»
3. α. Η ισχύς των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 8
του ν. 3899/2010 και της παρ. 5 του άρθρου 30 του
ν. 3943/2011, όπως τροποποιούνται αντιστοίχως µε τις
περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, παρατείνεται µέχρι και τις 31.12.2015.
β. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2015.
Άρθρο 86
Ρυθµίσεις για τη διαρκή ενηµέρωση
του περιουσιολογίου – Ε9
1. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 3 του άρθρου 6 του
ν. 4223/2013 (Α΄287) η ηµεροµηνία «1.1.2014» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1.1.2015».
2. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3
του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 (Α΄312) η ηµεροµηνία
«1η Ιανουαρίου 2014» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «1η Ιανουαρίου 2015» και το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της ίδιας παραγράφου αντικαθίσταται ως εξής:
«Ειδικά, η δήλωση για κάθε σύσταση, απόκτηση και
κάθε άλλη µεταβολή στοιχείων ακινήτων που έλαβε χώρα από την 1η Ιανουάριου 2014 µέχρι και την 31η Δεκεµβρίου 2014, υποβάλλεται µέχρι και την 31η Μαρτίου
2015.»
3. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3427/2005 η ηµεροµηνία «16η Νοεµβρίου 2014» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31η Μαρτίου 2015».
4. Στο πρώτο και στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄
της παρ. 3 του άρθρου 6 του ν. 4223/2013 η φράση «τη
19η Δεκεµβρίου 2014» αντικαθίσταται από τη φράση
«την 30ή Δεκεµβρίου 2014».
5. Στην παρ. 9 του άρθρου 23 του ν. 3427/2005 η φράση «των ετών 2011,» αντικαθίσταται από τη φράση «των
ετών 2010, 2011,» και η ηµεροµηνία «19η Δεκεµβρίου
2014» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30ή Δεκεµβρίου 2014».
Άρθρο 87
Ρυθµίσεις σχετικά µε την παραγραφή των δικαιωµάτων
του Δηµοσίου
Οι προθεσµίες παραγραφής του δικαιώµατος του Δηµοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και κάθε άλλης
πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίµων ή εισφορών,
που λήγουν στις 31.12.2014, παρατείνονται κατά ένα (1)
έτος από τη λήξη τους στις ακόλουθες περιπτώσεις: α)
για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία
σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη
αρχή από άλλα κράτη - µέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στα
πλαίσια αµοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδροµής ή
συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήµατος
και κεφαλαίου ή συµβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών
ή συµβάσεων διοικητικής συνδροµής για την καταπολέµηση της απάτης και της φοροδιαφυγής ή οποιασδήποτε
άλλης διαδικασίας, ή εκκρεµεί, κατόπιν αιτήµατος των ανωτέρω ελληνικών αρχών, η αποστολή στοιχείων, και β)
για υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί κατά τη δηµοσίευση του παρόντος ή θα εκδοθούν µέχρι τις
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31.12.2014 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας ή εντολές και αιτήµατα
διερεύνησης από δικαστική ή φορολογική ή ελεγκτική
αρχή, καθώς και από την Αρχή Καταπολέµησης της Νοµιµοποίησης Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και της Χρηµατοδότησης της Τροµοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.
Άρθρο 88
Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήµατος (ν. 4172/2013, Α΄ 167)
1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 (Α΄167) µετά τη λέξη «αγορά» προστίθενται οι λέξεις «ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης».
2. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις:
«, εκτός από τις περιπτώσεις όπου ο φορολογούµενος
ασχολείται κατ’ επάγγελµα µε τις ανωτέρω συναλλαγές».
3. Το πέµπτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 4172/2013 (Α΄ 167) διαγράφεται και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις καταργούνται.
4. Στον πρώτο στίχο της παρ. 1 του άρθρου 42 του
ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «εφόσον δεν συνιστά επιχειρηµατική δραστηριότητα».
5. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του
ν. 4172/2013 µετά τη λέξη «µετοχές» προστίθενται οι
λέξεις «και άλλες κινητές αξίες».
6. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 42 του
ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και οι µεταβιβαζόµενες µετοχές έχουν αποκτηθεί από την 1η Ιανουαρίου
2009 και εξής».
7. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 42 του ν. 4172/
2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά για τίτλους που αποτελούν αντικείµενο διαπραγµάτευσης σε οργανωµένη αγορά ή πολυµερή µηχανισµό διαπραγµάτευσης, οι διατάξεις της παραγράφου
αυτής έχουν εφαρµογή, εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την1η Ιανουαρίου 2009 και εξής.».
8. Στον πρώτο στίχο της παρ. 2 του άρθρου 42 του
ν. 4172/2013 οι λέξεις «περίπτωση δ΄» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «περίπτωση ε΄».
9. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 42 του
ν. 4172/2013 διαγράφονται οι λέξεις «και δεν προστίθενται ή αφαιρούνται αντίστοιχα».
10. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 42 του
ν. 4172/2013 οι λέξεις «όπως δηλώνονται στην εταιρεία
«Ελληνικά Χρηµατιστήρια Ανώνυµη Εταιρεία» (Ε.Χ.Α.Ε.)
κατά την ηµέρα διακανονισµού της συναλλαγής» αντικαθίστανται από τις λέξεις «οιοσδήποτε φορέας που διενεργεί συναλλαγές».
11. Τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 42
του ν. 4172/2013 αντικαθίστανται ως εξής:
«Αν η τιµή κτήσης δεν µπορεί να προσδιορισθεί θεωρείται ότι είναι µηδενική. Για την εφαρµογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής, για τον προσδιορισµό της τιµής κτήσης λαµβάνονται υπόψη οι εταιρικές πράξεις που
έχουν λάβει χώρα µέχρι το χρόνο της µεταβίβασης. Σε
περίπτωση διαδοχικών αποκτήσεων τίτλων, ως τιµή κτήσης λαµβάνεται η µέση τιµή κτήσης που προκύπτει από
τη συνολική αξία κτήσης των τίτλων δια της συνολικής
ποσότητας αυτών.»

12. Η παρ. 5 του άρθρου 42 του ν.δ. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Σε περίπτωση κατά την οποία ο προσδιορισµός της
υπεραξίας σύµφωνα µε τις ανωτέρω παραγράφους καταλήγει σε αρνητικό ποσό, η εν λόγω ζηµία µεταφέρεται
για τα επόµενα πέντε (5) έτη και συµψηφίζεται µόνο µε
µελλοντικά κέρδη υπεραξίας, τα οποία υπολογίζονται
σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου και
τα οποία προκύπτουν από συναλλαγές σε τίτλους της
παραγράφου 1.»
Άρθρο 89
Ρυθµίσεις σχετικά µε την απογραφή αποθεµάτων σε επιχειρήσεις µε απλογραφικά βιβλία
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται
παράγραφος 32 ως εξής:
«32. Ειδικά οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά
βιβλία και οι οποίες για τον προσδιορισµό των αποτελεσµάτων τους του οικονοµικού έτους 2014 (χρήση 2013)
εφάρµοσαν τις διατάξεις του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2238/1994
(Α΄ 151), δύνανται, αποκλειστικά για τον προσδιορισµό
του φορολογητέου εισοδήµατος του φορολογικού έτους
2014, ως απογραφή έναρξης να λάβουν ποσοστό δέκα
τοις εκατό (10%) των αγορών της διαχειριστικής χρήσης
του 2013 και ως απογραφή λήξης το δέκα τοις εκατό
(10%) των αγορών του φορολογικού έτους 2014, ανεξαρτήτως υποχρέωσης σύνταξης απογραφής εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζονται αναλόγως για τους αγρότες που πριν την 1.1.2014 τηρούσαν βιβλία και εξέδιδαν στοιχεία του Κ.Φ.Α.Σ.. Οι αγρότες και λοιποί επιτηδευµατίες που δεν έχουν υποχρέωση τήρησης βιβλίων,
δύνανται να εξάγουν το λογιστικό αποτέλεσµα του φορολογικού έτους 2014, είτε χωρίς απογραφές έναρξης
και λήξης είτε να προβούν σε αποτίµηση των εµπορεύσιµων περιουσιακών στοιχείων τους της 1.1.2014 µε οποιονδήποτε αξιόπιστο τρόπο και σε σύνταξη απογραφής
λήξης της 31.12.2014 µε τον ίδιο τρόπο, όπως και της απογραφής έναρξης σε καταστάσεις τις οποίες διαφυλάσσουν έως το χρόνο παραγραφής.».
Άρθρο 90
Αναστολή φόρου υπεραξίας ακινήτων
Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 παράγραφος 33 ως εξής:
«α. Η ισχύς του άρθρου 41 του παρόντος Κώδικα αναστέλλεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.
β. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015».
Άρθρο 91
Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα
Φορολογικής Διαδικασίας
1. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013 (Α΄ 170) η φράση «είκοσι (20) ηµερών» αντικαθίσταται από τη φράση «τριάντα (30) ηµερών».
2. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του
ν. 4174/2013 η φράση «Εντός εξήντα (60) ηµερών» αντικαθίσταται από τη φράση «Εντός ενενήντα (90) ηµερών».
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3. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για εκκρεµείς αιτήσεις αναστολής και ενδικοφανείς προσφυγές ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης για τις οποίες κατά
την ηµεροµηνία κατάθεσης στη Βουλή του παρόντος νόµου δεν έχει συµπληρωθεί η προθεσµία εξέτασής τους.
4. Στην παρ. 47 του άρθρου 66 του ν. 4174/2013 (Α΄
170) η φράση «τεσσάρων µηνών από τη δηµοσίευση του
παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «ενός έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος». Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου ισχύει από την 1.4.2014.
Άρθρο 92
Τροποποιήσεις στον Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248)
1. Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 6
του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000, Α΄ 248) αντικαθίσταται
ως εξής:
«β. ως πρώτη εγκατάσταση, η πρώτη χρησιµοποίηση
µε οποιονδήποτε τρόπο των κτιρίων ύστερα, από την ανέγερσή τους, όπως είναι η ιδιοκατοίκηση, η ιδιόχρηση,
η µίσθωση ή άλλη χρήση».
2. Το άρθρο 54 του κώδικα ΦΠΑ τροποποιείται ως εξής:
«Η προθεσµία καταβολής του φόρου ταυτίζεται µε την
ηµεροµηνία που η δήλωση υποβάλλεται εµπρόθεσµα, σε
όλες τις λοιπές περιπτώσεις, πλην των δηλώσεων που υποβάλλουν οι υπόχρεοι για κάθε φορολογική περίοδο όπως αυτή ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 38.»
Άρθρο 93
Προσθήκη στις διατάξεις του ν. 4308/2014
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 38 του ν. 4308/2014
(Α΄251) ποοστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά οι αποφάσεις κ.υ.α. πολ. 1009/4.1.2012
{Β΄ 72), κ.υ.α. πολ. 1203/2.11.2012 (Β΄ 3130), κ.υ.α. πολ.
1032/21.2.2013 (Β΄ 548), κ.υ.α. πολ. 1206/ 30.8.2013 (Β΄
2237) και κ.υ.α. πολ. 1263/ 4.12.2013 (Β΄ 3265), καθώς
και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την
εγκατάσταση ολοκληρωµένων συστηµάτων ελέγχου
εισροών - εκροών στα πρατήρια υγρών καυσίµων και
στις εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρµανσης,
καθώς και οι αποφάσεις α.υ.ο. 1093619/ 748/0015/πολ.
1212/10.8.1995 (Β΄ 719), α.υ.ο. 1128269/ 1226 /0015/
πολ. 1292/16.11.1995 (Β΄ 982), κ.υ.α. 1071467/536/
0015/πολ. 1101/31.7.2006 (Β΄1283), κ.υ.α. 1008269/52/
0015/πολ. 1009/22.1.2008 (Β΄176) και κ.υ.α. πολ. 1193/
21.12.2010 (Β΄ 2174), καθώς και κάθε άλλη σχετική απόφαση, οι οποίες αφορούν την παρακολούθηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων Καζίνο εξακολουθούν να ισχύουν και µετά την 1.1.2015.»
Άρθρο 94
Διατάξεις περί Οικονοµικού Εισαγγελέα
Στην παράγραφο 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997,
όπως ισχύει, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Στο εδάφιο 4 η φράση «από τη χρονική στιγµή της
επίδοσης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τη χρονική στιγµή της αποδεδειγµένης γνωστοποίησης».
β. Μετά το υφιστάµενο εδάφιο 4 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Ως χρονική στιγµή αποδεδειγµένης γνωστοποίησης

της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρµόδιους Οργανισµούς και Υπηρεσίες λογίζεται η ηµέρα
που γνωστοποιείται µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο,
ιδίως δε τηλεοµοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών
και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να
ενηµερώνουν αµελλητί τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
της ηµεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσίων Εσόδων, η οποία
δεν κωλύεται να λαµβάνει όλα τα σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις διασφαλιστικά µέτρα.»
γ. Μετά το υφιστάµενο εδάφιο 5 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:
«Η διάταξη ή το βούλευµα ανακαλείται, τροποποιείται
αντίστοιχα εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας
της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που
παραγγέλλεται από τον Οικονοµικό Εισαγγελέα άσκηση
ποινικής δίωξης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ.
και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσµευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις
του προηγούµενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά µέτρα που έχουν ληφθεί από τη Φορολογική Διοίκηση. Με τη σύµφωνη γνώµη του εποπτεύοντος, κατά
την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο
Εισαγγελέας Οικονοµικού Εγκλήµατος µπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρµόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύµφωνα µε τους
όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου,
οι διατάξεις της οποίας εφαρµόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών
εισάγεται στο κατά τόπο αρµόδιο Συµβούλιο Πληµµελειοδικών».
Άρθρο 95
Ρύθµιση για το ΤΑΙΠΕΔ
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3986/2011 προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ. Το Ελληνικό Δηµόσιο δύναται να συνυπογράφει
µαζί µε το ΤΑΙΠΕΔ, συµβάσεις παραχώρησης δικαιωµάτων λειτουργίας, συντήρησης και εκµετάλλευσης υποδοµών, ως προς τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις που αναλαµβάνει το ίδιο σύµφωνα µε προβλεπόµενα στην οικεία σύµβαση. Στην περίπτωση αυτή ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στην προηγούµενη περίπτωση
β΄.»
Άρθρο 96
Ρυθµίσεις για το ΤΕΚΕ
1. Σε περίπτωση που τα διαθέσιµα του Σκέλους Εξυγίανσης του Ταµείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), που προκύπτουν από τις εισφορές του άρθρου 13Α του ν. 3746/2009 δεν επαρκούν για την κάλυψη της διαφοράς, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 13 του άρθρου 141 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/2014, µε απόφαση του Υπουργού
Οικονοµικών ύστερα από εισήγηση της Τράπεζας της
Ελλάδος και σχετικό αίτηµα του ΤΕΚΕ, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας, κατόπιν αποφάσεως του
Γενικού του Συµβουλίου χορηγεί άµεσα δάνειο στο ΤΕΚΕ υπέρ του Σκέλους Εξυγίανσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζονται και εξειδικεύονται οι
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περαιτέρω όροι χορήγησης και αποπληρωµής του δανείου, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Για την εφαρµογή του προηγούµενου εδαφίου ο Υπουργός Οικονοµικών ζητά γνώµη από το ΤΧΣ και τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ). Η αποπληρωµή του δανείου πραγµατοποιείται µε καταβολή ειδικών εισφορών
από τα συµµετέχοντα στο Σκέλος Εξυγίανσης πιστωτικά
ιδρύµατα, τα οποία ευθύνονται ως εγγυητές κατ’ εφαρµογή της παρούσας και του άρθρου 13Α του ν. 3746/
2009, σύµφωνα µε την αναλογία συµµετοχής τους στην
τακτική εισφορά του προηγούµενου έτους. Οι ειδικοί όροι των εισφορών θα καθορίζονται από το Διοικητικό
Συµβούλιο του ΤΕΚΕ. Οι διαδικασίες της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται τηρούµενων των κανόνων της
Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.
2. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών µε
εισήγηση της Τράπεζας της Ελλάδος, το Ταµείο Χρηµατοπιστωτικής Σταθερότητας καταβάλλει το ποσό που θα
κατέβαλε το ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 13 του άρθρου
141 και την παράγραφο 7 του άρθρου 142 του ν. 4261/
2014. Στην περίπτωση αυτή το Ταµείο αποκτά την αξίωση και το προνόµιο του ΤΕΚΕ κατά την παράγραφο 4 του
άρθρου 13Α του ν. 3746/2009.

Από την 1.1.2015, τα κατά το Καταστατικό της Τράπεζας της Ελλάδος, δηµοσιευτέα στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως στοιχεία θα δηµοσιεύονται στο «Τεύχος Καταχώρισης πράξεων και στοιχείων λοιπών φορέων δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα» της παραγράφου 7 του άρθρου
7 του ν. 3469/2006 (Α΄ 131), όπως µετονοµάσθηκε µε
την παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74).

γανωµένη αγορά οµόλογα και µετοχές, αντίστοιχα.
ε) Η απόκτηση των οµολόγων και προαιρετικών µερίδων της παρούσας παραγράφου δεν προσδίδει στους
κατόχους τους την ιδιότητα του µέλους του συνεταιρισµού.
στ) Το καταστατικό µπορεί να προβλέπει σύγκληση Ειδικής Συνέλευσης για τους κατόχους των εισηγµένων οµολόγων και προαιρετικών µερίδων της παραγράφου 6
περίπτωση γ΄ του παρόντος άρθρου. Η ειδική αυτή συνέλευση µπορεί να εκφέρει γνώµη πριν από κάθε απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης που αφορά την παρ. 6 περίπτωση γ΄του παρόντος άρθρου. Η ειδική αυτή συνέλευση
µπορεί να εκφέρει γνώµη πριν από κάθε απόφαση της
Γενικής Συνέλευσης που αφορά τα δικαιώµατα και συµφέροντα αυτών των κατόχων και να γνωστοποιεί τη
γνώµη αυτή στη Γενική Συνέλευση µέσω των εντεταλµένων προς τούτο προσώπων, η οποία και καταχωρείται
στα πρακτικά. Μπορεί επίσης να προβλέπει το δικαίωµα
να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση χωρίς δικαίωµα
ψήφου.»
β. Στο άρθρο 10 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Ειδικά η συγχώνευση πιστωτικών συνεταιρισµών
που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια της
Τράπεζας της Ελλάδος πραγµατοποιείται είτε µε απορρόφηση είτε µε σύσταση νέου συνεταιρισµού εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 16 του ν.
2515/1997 (Α΄ 154) και των άρθρων 1 έως 5 του ν. 2166/
1993 (Α΄ 137).»
2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997
(Α΄ 154) διαγράφονται οι λέξεις: «και στα πιστωτικά ιδρύµατα που συνιστώνται και λειτουργούν µε τη µορφή
αµιγούς πιστωτικού συνεταιρισµού σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ν. 2076/1992
(Α΄ 130)».

Άρθρο 98
Ρυθµίσεις για τις Συνεταιριστικές Τράπεζες

Άρθρο 99
Τροποποίηση του ν.4170/2013 (Α΄ 163)

1.Στο ν. 1667/1986 (Α΄ 196) γίνονται οι ακόλουθες
τροποποιήσεις:
α. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:
« 7. α) Τα οµόλογα και οι προαιρετικές µερίδες πιστωτικών συνεταιρισµών που λειτουργούν ως πιστωτικά ιδρύµατα µε άδεια της Τράπεζας της Ελλάδος, δύνανται
να εισαχθούν σε οργανωµένη αγορά της παρ. 10 του άρθρου 2 του ν. 3606/2007 (Α΄ 195). Προς το σκοπό του
προηγούµενου εδαφίου, τα οµόλογα και οι προαιρετικές
µερίδες αποτελούν κινητές αξίες κατά την έννοια της
παραγράφου 13 του άρθρου 2 του ν. 3606/ 2007.
β) Τα οµόλογα και οι προαιρετικές µερίδες της παρούσας παραγράφου τηρούνται σε ηλεκτρονική µορφή στο
σύστηµα άυλων τίτλων (Σ.Α.Τ.) του ν. 3756/2009 (Α΄ 53),
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό Λειτουργίας
του.
γ) Ως προς τις προϋποθέσεις εισαγωγής των οµολόγων και προαιρετικών µερίδων σε οργανωµένη αγορά
και τις υποχρεώσεις του εκδότη εφαρµόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 3 έως 6, 10, 15 και 17 του
ν. 3371/2005 (Α΄ 178).
δ) Ως προς τη µεταβίβαση, τη σύσταση βαρών και την
επιβολή κατασχέσεων επί των οµολόγων και προαιρετικών µερίδων της παρούσας παραγράφου εφαρµόζονται
αναλόγως οι σχετικές διατάξεις για τα εισηγµένα σε ορ-

Στο άρθρο 80 του ν. 4170/2013 (Α΄ 163) η ηµεροµηνία
«30.6.2014» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«31.12.2015».

Άρθρο 97
Ρύθµιση για την Τράπεζα της Ελλάδος

Άρθρο 100
Ρυθµίσεις για τον ΟΔΔΗΧ
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφoυ 7 του άρθρου 27
του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου του ειδικού επιστηµονικού προσωπικού του
ΟΔΔΗΧ που λήγουν εντός του 2014 παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους µέχρι τις 31.12.2016.»
2. Οι περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2
του ν. 2628/1998 (Α΄151), όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:
«β) τον Προϊστάµενο της Γενικής Διεύθυνσης Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Προϋπολογισµού του Γενικού
Λογιστηρίου του Κράτους ως Αντιπρόεδρο, ο οποίος αναπληρώνεται σε περίπτωση νοµίµου κωλύµατος ή απουσίας του από τον νόµιµο αναπληρωτή του».
«δ) τον Πρόεδρο του Συµβουλίου των Οικονοµικών Εµπειρογνωµόνων µε αναπληρωτή τον Προϊστάµενο της
Γενικής Διεύθυνσης Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
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Άρθρο 101
Τροποποίηση του ν. 3588/2007
Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 106η του ν. 3588/2007
(Α΄153), όπως ισχύει, προστίθενται, από τότε που ισχύσαν οι διατάξεις του άρθρου αυτού, νέα εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση οι εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου
υπέρ πιστωτικών ιδρυµάτων ακολουθούν τις απαιτήσεις
υπέρ των οποίων χορηγήθηκαν όπως οι απαιτήσεις αυτές ρυθµίζονται µε τη συµφωνία. Αν δεν τηρηθεί η συµφωνία εξυγίανσης από τον οφειλέτη, το Ελληνικό Δηµόσιο ευθύνεται µόνο για την καταβολή του αντίστοιχου
εγγυηµένου ποσοστού του ανεξόφλητου κεφαλαίου.»
Άρθρο 102
Ρυθµίσεις σχετικά µε τα µισθώµατα του Δηµοσίου και
των φορέων του δηµοσίου τοµέα
Η παράγραφος 4 του άρθρου 2 του ν. 4081/2012
(Α΄184) αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Τα αναπροσαρµοσµένα ως άνω µισθώµατα δεν επιτρέπεται να αυξηθούν πριν την 1.1.2019.»
Άρθρο 103
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 παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2018.
Άρθρο 104
Ενσωµάτωση του άρθρου 5 της Οδηγίας 2008/8/ΕΚ
του Συµβουλίου της Ε.Ε.
1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε µε το
ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και
τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών
σε µη υποκείµενους στο φόρο.
Ο τόπος παροχής τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών
και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόµενων υπηρεσιών, ιδίως εκείνων που προβλέπονται στο Παράρτηµα
VII, προς µη υποκείµενο στο φόρο:
α) Είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη
υποκείµενος στο φόρο είναι εγκατεστηµένος ή έχει τη
µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του στο εσωτερικό
της χώρας.
β) Δεν είναι το εσωτερικό της χώρας, εφόσον ο λήπτης µη υποκείµενος στο φόρο είναι εγκατεστηµένος ή
έχει τη µόνιµη κατοικία ή τη συνήθη διαµονή του εκτός
του εσωτερικού της χώρας.
Το γεγονός ότι ο παρέχων την υπηρεσία και ο λήπτης
επικοινωνούν µέσω του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου δεν
σηµαίνει υποχρεωτικά ότι πρόκειται για υπηρεσία παρεχόµενη ηλεκτρονικά.»
2. Οι περιπτώσεις θ΄ και ι΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ καταργούνται.
3. Οι παράγραφοι 15 και 16 του άρθρου 14 του Κώδικα
ΦΠΑ αντικαθίστανται ως εξής:
«15. Τόπος παροχής ορισµένων υπηρεσιών για την αποφυγή διπλής φορολόγησης, µη φορολόγησης ή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού

Με σκοπό την αποφυγή διπλής φορολόγησης, µη φορολόγησης ή την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισµού:
α) Για τις υπηρεσίες για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι εκτός Ένωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις των παραγράφων 12, 13 και 14, περίπτωση ζ΄, ο τόπος παροχής
είναι το εσωτερικό της χώρας, στην περίπτωση που η
χρήση και εκµετάλλευση των υπηρεσιών αυτών πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας. Ειδικότερα για τις
υπηρεσίες µίσθωσης µεταφορικών µέσων και ενσώµατων κινητών αγαθών, η χρήση και εκµετάλλευση θεωρείται ότι πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας κατά
το µέρος που τα µισθωµένα αγαθά χρησιµοποιούνται
στο εσωτερικό της χώρας. Για τις υπηρεσίες της παραγράφου 13, η χρήση και εκµετάλλευση θεωρείται ότι
πραγµατοποιείται στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον κατά το χρόνο παροχής ο λήπτης της υπηρεσίας βρίσκεται
στην Ελλάδα.
β) Για τις υπηρεσίες µεταφοράς αγαθών σε υποκείµενους στο φόρο, για τις οποίες ο τόπος παροχής είναι το
εσωτερικό της χώρας µε βάση την παράγραφο 2 περίπτωση α΄, ο τόπος παροχής θεωρείται ότι είναι εκτός Ένωσης στην περίπτωση που οι υπηρεσίες αυτές εκτελούνται υλικά εξ ολοκλήρου εκτός Ένωσης.
16. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια χρήσης και εκµετάλλευσης, που προβλέπονται στην παράγραφο 15, ορίζεται ο
τρόπος απόδειξης της πλήρωσης των κριτηρίων αυτών,
καθώς και ρυθµίζεται κάθε διαδικαστικό θέµα και λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του άρθρου αυτού.»
4.Το άρθρο 35α καταργείται και προστίθενται τα άρθρα
47α, 47β και 47γ, ως εξής:
«Άρθρο 47α
Γενικοί ορισµοί για την εφαρµογή των ειδικών καθεστώτων φορολόγησης των τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών
σύµφωνα µε τα άρθρα 47β και 47γ
Για τους σκοπούς εφαρµογής των άρθρων 47β και 47γ
νοούνται ως:
α) «τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες», «ραδιοφωνικές και
τηλεοπτικές υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται στην παράγραφο 13 του άρθρου 14,
β) «ηλεκτρονικές υπηρεσίες» και «ηλεκτρονικά παρεχόµενες υπηρεσίες», οι υπηρεσίες που προβλέπονται
στην παράγραφο 13 του άρθρου 14, ιδίως του Παραρτήµατος VII, του Κώδικα ΦΠΑ,
γ) «κράτος-µέλος κατανάλωσης», το κράτος-µέλος
στο οποίο θεωρείται ότι πραγµατοποιείται η παροχή των
τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών ή ηλεκτρονικών υπηρεσιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου 13 του άρθρου 14,
δ) «δήλωση ΦΠΑ», η ενιαία δήλωση που περιλαµβάνει
τις απαραίτητες πληροφορίες για τον προσδιορισµό του
ποσού του ΦΠΑ που οφείλεται σε κάθε κράτος-µέλος.
Άρθρο 47β
Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο µη εγκατεστηµένους εντός της Ένωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος νοού-
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νται ως:
α) «µη εγκατεστηµένος στην Ένωση υποκείµενος στο
φόρο», ο υποκείµενος στο φόρο που δεν έχει την έδρα
της οικονοµικής δραστηριότητάς του ούτε διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος της Ένωσης και δεν απαιτείται να εγγράφει, για σκοπούς ΦΠΑ, σε οποιοδήποτε
κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) «κράτος-µέλος εγγραφής», το κράτος-µέλος το οποίο επιλέγει ο µη εγκατεστηµένος υποκείµενος στο φόρο για να δηλώσει την έναρξη της δραστηριότητάς του
ως υποκείµενου στο φόρο στο έδαφος της Ένωσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος.
2. Επιτρέπεται σε κάθε µη εγκατεστηµένο στην Ένωση
υποκείµενο στο φόρο που παρέχει τηλεπικοινωνιακές,
ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενους στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν τον τόπο της κατοικίας τους ή της συνήθους διαµονής τους στην Ελλάδα ή σε οποιοδήποτε άλλο κράτος-µέλος, να χρησιµοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς και να επιλέγει ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα.
Το ειδικό καθεστώς ισχύει υποχρεωτικά για το σύνολο
των ανωτέρω υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται εντός
της Ένωσης.
3. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να
υποβάλει µε ηλεκτρονικά µέσα δηλώσεις έναρξης της
δραστηριότητάς του, ως υποκείµενου στο φόρο, µεταβολής ή παύσης όταν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις
για την υπαγωγή του στο ειδικό αυτό καθεστώς σύµφωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου
1.
4. Οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχει ο υποκείµενος στο φόρο κατά την έναρξη της δραστηριότητάς του,
περιλαµβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
α) το ονοµατεπώνυµο ή την επωνυµία του,
β) την ταχυδροµική διεύθυνσή του,
γ) τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και ιστοσελίδες που
διαθέτει στο διαδίκτυο,
δ) τυχόν αριθµό φορολογικού µητρώου που του χορηγήθηκε στη χώρα του,
ε) δήλωση ότι δεν διαθέτει ΑΦΜ/ΦΠΑ εντός της Ένωσης.
Ο εν λόγω υποκείµενος υποχρεούται να δηλώνει κάθε
αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων.
5. Μετά την υποβολή της δήλωσης έναρξης δραστηριότητας, χορηγείται στο εν λόγω υποκείµενο στο φόρο
ατοµικός αριθµός φορολογικού µητρώου ΦΠΑ µε το πρόθεµα EU, ο οποίος του κοινοποιείται µε ηλεκτρονικά µέσα. Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρείται για το παρόν καθεστώς, στο οποίο καταχωρούνται και οι αντίστοιχοι ΑΦΜ που έχουν χορηγηθεί από τα άλλα κράτη-µέλη, τα οποία έχουν επιλεγεί ως
κράτη εγγραφής. Οι εν λόγω υποκείµενοι στο φόρο δεν
έχουν υποχρέωση ορισµού φορολογικού αντιπροσώπου,
ούτε στην Ελλάδα, ούτε στα λοιπά κράτη-µέλη στα οποία παρέχουν τις συγκεκριµένες υπηρεσίες.
6. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 διαγράφεται από
το ειδικό µητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που καλύπτονται από το καθεστώς,
β) µπορεί µε άλλο τρόπο να συναχθεί ότι η φορολογητέα του δραστηριότητα έχει τερµατισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις απαραίτητες προϋποθέσεις
που του επιτρέπουν να χρησιµοποιεί το ειδικό καθεστώς
και

δ) συστηµατικά δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες
που διέπουν το καθεστώς αυτό.
7. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποβάλλει, µε ηλεκτρονικό τρόπο, δήλωση ΦΠΑ για κάθε ηµερολογιακό
τρίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, είτε έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που
καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι.
Στη δήλωση αναγράφεται ο αριθµός φορολογικού µητρώου που του έχει χορηγηθεί και, για κάθε κράτος-µέλος κατανάλωσης στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική
αξία, χωρίς το ΦΠΑ, των εν λόγω υπηρεσιών που πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, ανά συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-µέλος, και το ποσό του αντίστοιχου φόρου, καθώς και το συνολικό ποσό
του φόρου που οφείλεται.
Η δήλωση ΦΠΑ συµπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλα νοµίσµατα, κατά τη συµπλήρωση της δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου, σύµφωνα µε τη
σχετική δηµοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ή εάν δεν υπήρξε δηµοσίευση τη συγκεκριµένη ηµέρα, η ισοτιµία που δηµοσιεύεται την επόµενη ηµέρα.
8. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή
της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε
τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται ειδικά για το σκοπό
αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ.
9. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 δεν έχει δικαίωµα
έκπτωσης του φόρου εισροών που κατέβαλε στην Ελλάδα. Ο φόρος αυτός επιστρέφεται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 34 του Κώδικα ΦΠΑ, χωρίς να
απαιτείται η πλήρωσή του όρου περί αµοιβαιότητας που
περιλαµβάνεται στην παράγραφο αυτή.
10. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να
καταχωρίζει µε επαρκείς λεπτοµέρειες στα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών
που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε
να µπορούν οι φορολογικές αρχές της Ελλάδος και των
λοιπών κρατών-µελών κατανάλωσης να επαληθεύουν
την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ.
11. Η αρµόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παραγράφου 3,
β) την επαλήθευση της εγκυρότητας των στοιχείων
του δηλούντος,
γ) τη χορήγηση και κοινοποίηση του ατοµικού αριθµού
φορολογικού µητρώου ΦΠΑ,
δ) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
ε) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόµενου φόρου,
στ) την κατανοµή στα άλλα κράτη-µέλη του φόρου που
τους αναλογεί, µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και
του λογαριασµού που προβλέπεται στην παράγραφο 8,
ζ) την παροχή στα άλλα κράτη-µέλη πληροφοριών που
αφορούν την εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείµενων στο φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
η) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων
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που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη-µέλη τα οποία έχουν επιλέξει ως κράτος εγγραφής οι µη εγκατεστηµένοι στην Ένωση υποκείµενοι στο φόρο, καθώς και το συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο
της ορθής απόδοσης του φόρου.
12. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής
ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής
της δήλωσης ΦΠΑ και το περιεχόµενό της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόµενου φόρου καθώς και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-µέλη, οι πληροφορίες των
τηρούµενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
13. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργούνται οι αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού Προϋπολογισµού και οι λογαριασµοί καταθέσεων στην Τράπεζα
της Ελλάδος και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό µε τη διαχείριση πληρωµών θέµα, τόσο για υποκείµενους στο φόρο που επιλέγουν ως κράτος εγγραφής την Ελλάδα, όσο
και γι’ αυτούς που εγγράφονται σε άλλο κράτος-µέλος.
Άρθρο 47γ
Ειδικό καθεστώς για τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχονται από υποκείµενους στο φόρο εγκατεστηµένους εντός της Ένωσης αλλά µη εγκατεστηµένους στο κράτοςµέλος κατανάλωσης
1. Για τους σκοπούς του παρόντος καθεστώτος, νοούνται ως:
α) «υποκείµενος στο φόρο µη εγκατεστηµένος στο
κράτος-µέλος κατανάλωσης», ο υποκείµενος στο φόρο
που έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του
ή µόνιµη εγκατάσταση εντός της Ένωσης, αλλά δεν έχει
την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του ούτε µόνιµη εγκατάσταση στο έδαφος του κράτους-µέλους κατανάλωσης,
β) «κράτος-µέλος εγγραφής», το κράτος-µέλος στο οποίο βρίσκεται η έδρα της οικονοµικής δραστηριότητας
του υποκείµενου στο φόρο και, εάν ο υποκείµενος στο
φόρο δεν έχει την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του εντός της Ένωσης, το κράτος-µέλος στο οποίο
έχει µόνιµη εγκατάσταση.
Στην περίπτωση που ο υποκείµενος στο φόρο δεν έχει
την έδρα της οικονοµικής δραστηριότητάς του στην Ένωση, αλλά διαθέτει περισσότερες από µία µόνιµες εγκαταστάσεις εντός της Ένωσης, κράτος-µέλος εγγραφής είναι το κράτος-µέλος µε µόνιµη εγκατάσταση, στο
οποίο ο υποκείµενος στο φόρο δηλώνει ότι θα κάνει χρήση του ειδικού καθεστώτος. Ο υποκείµενος στο φόρο δεσµεύεται από την απόφασή του αυτή για το συγκεκριµένο ηµερολογιακό έτος και για τα δύο επόµενα ηµερολογιακά έτη.
2. Κάθε υποκείµενος στο φόρο που έχει την έδρα της
οικονοµικής του δραστηριότητας στο εσωτερικό της χώρας, ο οποίος παρέχει τηλεπικοινωνιακές, ραδιοφωνικές
και τηλεοπτικές ή ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε µη υποκείµενους στο φόρο που είναι εγκατεστηµένοι ή έχουν τον
τόπο κατοικίας τους ή της συνήθους διαµονής τους σε
άλλο κράτος-µέλος εντός του οποίου δεν διαθέτει εγκατάσταση, µπορεί να χρησιµοποιεί το παρόν ειδικό καθεστώς, που ισχύει για το σύνολο των ανωτέρω υπηρεσιών. Η ανωτέρω δυνατότητα παρέχεται και σε κάθε υ-

ποκείµενο, ο οποίος δεν διαθέτει έδρα εντός Ένωσης,
αλλά διαθέτει µόνιµη εγκατάσταση στο εσωτερικό της
χώρας και σε περίπτωση που διαθέτει εγκαταστάσεις και
σε άλλα κράτη-µέλη, εφόσον επιλέξει για την εγγραφή
του στο ειδικό καθεστώς την Ελλάδα. Το ειδικό καθεστώς δεν ισχύει για τις παροχές των ανωτέρω υπηρεσιών που πραγµατοποιούνται εντός κράτους-µέλους,
στο οποίο ο υποκείµενος στο φόρο διαθέτει εγκατάσταση.
3. Ο υποκείµενος στο φόρο της παραγράφου 2 υποχρεούται να υποβάλει, µε ηλεκτρονικά µέσα, δήλωση έναρξης της δραστηριότητάς του που υπάγεται στο ειδικό
αυτό καθεστώς, µεταβολής ή παύσης της δραστηριότητας αυτής όταν δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για
την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς.
Ο εν λόγω υποκείµενος χρησιµοποιεί τον αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ, που του έχει ήδη χορηγηθεί
για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του στα πλαίσια
του κανονικού καθεστώτος. Τα εν λόγω πρόσωπα καταχωρούνται σε ειδικό µητρώο που τηρείται για το παρόν
καθεστώς.
4. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 διαγράφεται από
το ειδικό µητρώο, εάν:
α) γνωστοποιήσει ο ίδιος ότι δεν παρέχει πλέον υπηρεσίες που καλύπτονται από το παρόν καθεστώς,
β) µπορεί µε άλλον τρόπο να συναχθεί ότι οι φορολογητέες του δραστηριότητες που υπάγονται στο ειδικό
αυτό καθεστώς έχουν τερµατισθεί,
γ) δεν πληροί πλέον τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στο παρόν ειδικό καθεστώς,
δ) συστηµατικά δεν συµµορφώνεται µε τους κανόνες
που αφορούν το ειδικό αυτό καθεστώς.
5. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποβάλλει µε ηλεκτρονικό τρόπο δήλωση ΦΠΑ για κάθε ηµερολογιακό
τρίµηνο και µέχρι την 20ή ηµέρα του µήνα που ακολουθεί το τρίµηνο, είτε έχουν παρασχεθεί υπηρεσίες που
καλύπτονται από το καθεστώς είτε όχι.
Στη δήλωση περιλαµβάνεται ο αριθµός φορολογικού
µητρώου που του έχει χορηγηθεί και, για κάθε κράτοςµέλος κατανάλωσης, στο οποίο οφείλεται ΦΠΑ, η συνολική αξία, χωρίς το ΦΠΑ, των εν λόγω υπηρεσιών που
πραγµατοποιήθηκαν κατά τη φορολογική περίοδο, ανά
συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει σε κάθε κράτος-µέλος, και
το ποσό του αντίστοιχου φόρου, καθώς και το συνολικό
ποσό του φόρου που οφείλεται.
Εάν ο υποκείµενος της παραγράφου 2 διαθέτει µία ή
περισσότερες µόνιµες εγκαταστάσεις σε άλλα κράτηµέλη, από τις οποίες παρέχονται υπηρεσίες που εντάσσονται στο παρόν ειδικό καθεστώς, στη δήλωση ΦΠΑ, εκτός από τις παραπάνω πληροφορίες, περιλαµβάνεται
διακεκριµένα και η συνολική αξία των υπηρεσιών αυτών
από κάθε κράτος-µέλος εγκατάστασης και για κάθε κράτος-µέλος κατανάλωσης µαζί µε τον αριθµό φορολογικού µητρώου ΦΠΑ ή τον αριθµό φορολογικής εγγραφής
της εγκατάστασης.
Η δήλωση ΦΠΑ συµπληρώνεται σε ευρώ. Εάν η παροχή των υπηρεσιών έχει πραγµατοποιηθεί σε άλλα νοµίσµατα, κατά τη συµπλήρωση της δήλωσης λαµβάνεται υπόψη η συναλλαγµατική ισοτιµία που ισχύει την τελευταία ηµέρα της φορολογικής περιόδου, σύµφωνα µε τη
σχετική δηµοσίευση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ή εάν δεν υπήρξε δηµοσίευση τη συγκεκριµένη ηµέρα, η ισοτιµία που δηµοσιεύεται την επόµενη ηµέρα.
6. Ο φόρος καταβάλλεται συγχρόνως µε την υποβολή
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της δήλωσης και το αργότερο κατά την εκπνοή της προθεσµίας υποβολής της. Η καταβολή γίνεται σε ευρώ, σε
τραπεζικό λογαριασµό που ορίζεται ειδικά για το σκοπό
αυτόν και τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, µε αναφορά στη σχετική δήλωση ΦΠΑ.
7. Ο υποκείµενος της παραγράφου 2 υποχρεούται να
καταχωρίζει µε επαρκείς λεπτοµέρειες στα λογιστικά βιβλία τα στοιχεία των πραγµατοποιούµενων συναλλαγών
που καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς, ώστε
να µπορούν οι φορολογικές αρχές των κρατών-µελών
κατανάλωσης να επαληθεύουν την ακρίβεια της δήλωσης ΦΠΑ.
Οι καταχωρίσεις διατίθενται ηλεκτρονικά, ύστερα από
αίτηση, στο κράτος-µέλος κατανάλωσης και στη φορολογική διοίκηση της Ελλάδος και φυλάσσονται για διάστηµα 10 ετών, που αρχίζει από τις 31 Δεκεµβρίου του έτους, κατά το οποίο πραγµατοποιήθηκε η παροχή των υπηρεσιών.
8. Η αρµόδια για τη διαχείριση του καθεστώτος Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών, υποχρεούται για:
α) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων της παραγράφου 3,
β) την ηλεκτρονική παραλαβή των δηλώσεων ΦΠΑ,
γ) την επιβεβαίωση καταβολής του οφειλόµενου φόρου,
δ) την κατανοµή στα άλλα κράτη-µέλη του φόρου που
τους αναλογεί, µε βάση τα στοιχεία των δηλώσεων και
του λογαριασµού που προβλέπεται στην παράγραφο 6,
ε) την παροχή στα άλλα κράτη-µέλη πληροφοριών που
αφορούν την εγγραφή, διαγραφή/εξαίρεση από το καθεστώς, την υποβολή δηλώσεων και την καταβολή του φόρου, για την επαλήθευση της κατάστασης των υποκείµενων στο φόρο και της ακρίβειας των συναλλαγών που
καλύπτονται από το παρόν ειδικό καθεστώς,
στ) τη διαχείριση των πληροφοριών και των δηλώσεων
που διαβιβάζονται από τα άλλα κράτη-µέλη για υποκείµενους στο φόρο που έχουν εγγράφει στο ειδικό καθεστώς, καθώς και το συντονισµό των ενεργειών που απαιτούνται για τον έλεγχο της ορθής απόδοσης του φόρου.
9. Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων ορίζονται οι διαδικασίες εγγραφής και διαγραφής
ή εξαίρεσης από το ειδικό καθεστώς, ο τρόπος υποβολής
της δήλωσης ΦΠΑ και το περιεχόµενό της, ο τρόπος καταβολής του οφειλόµενου φόρου, καθώς και της απόδοσης αυτού στα άλλα κράτη-µέλη, οι πληροφορίες των
τηρούµενων λογιστικών καταχωρήσεων, καθώς και κάθε
άλλο σχετικό θέµα για τη λειτουργία του παρόντος ειδικού καθεστώτος.
10. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργούνται οι αντίστοιχοι κωδικοί του Κρατικού Προϋπολογισµού και οι λογαριασµοί καταθέσεων στην Τράπεζα
της Ελλάδος και ορίζεται κάθε άλλο σχετικό µε τη διαχείριση πληρωµών θέµα, τόσο για υποκείµενους στο φόρο που εγγράφονται στο ειδικό καθεστώς στην Ελλάδα
όσο και για αυτούς που εγγράφονται σε άλλο κράτοςµέλος.»
5. Στο άρθρο 30 προστίθεται παράγραφος 1.α, ως εξής:
«1.α. Δικαίωµα έκπτωσης δεν παρέχεται για εισροές
που αφορούν πράξεις που πραγµατοποιούνται από υποκείµενους στο φόρο που εντάσσονται σε ανάλογα των
άρθρων 47β και 47γ ειδικά καθεστώτα των άλλων κρατών-µελών.

Ειδικότερα:
α) Στην περίπτωση υποκειµένων που εντάσσονται σε
ανάλογο του άρθρου 47β ειδικό καθεστώς άλλου κράτους-µέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 34 και χωρίς να απαιτείται η πλήρωση του όρου περί αµοιβαιότητας που περιλαµβάνεται στην παράγραφο
αυτή.
β) Στην περίπτωση υποκειµένων που εντάσσονται σε
ανάλογο του άρθρου 47γ ειδικό καθεστώς άλλου κράτους-µέλους, ο ΦΠΑ των εν λόγω εισροών επιστρέφεται
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 34 και χωρίς την πλήρωση των προϋποθέσεων που
ορίζονται στην παράγραφο αυτή. Στην περίπτωση που ο
υποκείµενος στο φόρο, εκτός από τις πράξεις που πραγµατοποιεί σύµφωνα µε το καθεστώς αυτό διαθέτει
ΑΦΜ/ΦΠΑ στην Ελλάδα για άλλες πράξεις που δεν εντάσσονται στο καθεστώς, η έκπτωση του φόρου των εν
λόγω εισροών πραγµατοποιείται µε τη δήλωση ΦΠΑ που
υποβάλλεται για τις άλλες πράξεις.»
6. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από
1.1.2015
Άρθρο 105
Ρυθµίσεις για την Ε.Α.Β. Α.Ε.
1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014
(Α΄ 60), οι λέξεις «µέχρι τις 31.12.2014» αντικαθίστανται
µε τις λέξεις «µέχρι τις 31.12.2015».
2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄ 85), που προστέθηκε µε την παράγραφο 2β του άρθρου 181 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), οι λέξεις «µέχρι και τις 31.12.2014» αντικαθίστανται µε τις
λέξεις «µέχρι τις 31.12.2015».
Άρθρο 106
Τροποποιήσεις του π.δ. 111/2014 (Α΄178)
1. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του
π.δ. 111/2014 «Οργανισµός Υπουργείου Οικονοµικών»
(Α΄ 178), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προστίθεται υποπερίπτωση γγ΄ που έχει ως εξής: «Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού».
2. Ο τίτλος «Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής, Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής και Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων» του Κεφαλαίου
Γ΄ του π.δ.111/2014, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
αλλάζει σε «Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής».
3. Το άρθρο 23 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 23
Βασική διάρθρωση της Γενικής Γραµµατείας
Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και της Γενικής Γραµµατείας
Οικονοµικής Πολιτικής
1. Η Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:
(α) Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικής Πολιτικής και
Προϋπολογισµού
(β) Γενική Διεύθυνση Θησαυροφυλακίου και Δηµοσίου
Λογιστικού
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(γ) Γενική Διεύθυνση Δηµοσιονοµικών Ελέγχων
(δ) Γενική Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δηµοσίου
Τοµέα.
2. Η Γενική Γραµµατεία Οικονοµικής Πολιτικής αποτελείται από τις παρακάτω υπηρεσίες:
(α) Γενική Διεύθυνση Οικονοµικής Πολιτικής
(β) Κεντρική Μονάδα Κρατικών Ενισχύσεων
(γ) Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού.»
4. Μετά το άρθρο 24 του π.δ. 111/2014 προστίθεται
άρθρο 24Α ως εξής:
«Άρθρο 24Α
Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού
1. Η Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού αποτελεί οργανική µονάδα σε επίπεδο Διεύθυνσης, που υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Οικονοµικής Πολιτικής
και οι επιχειρησιακοί της στόχοι είναι οι ακόλουθοι:
(α) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση της ορθής και
έγκαιρης εφαρµογής των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων και του Σχεδίου Δράσης
του Υπουργείου Οικονοµικών.
(β) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών αλλά και γενικότερα της χώρας µε την
παροχή στοιχείων, πληροφοριών και στατιστικών στο
πλαίσιο της εφαρµογής των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
(γ) Ο συντονισµός και η παρακολούθηση όλων των αρµόδιων φορέων για την εφαρµογή των Δηµοσιονοµικών
και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων.
2. Οι αρµοδιότητες της Υπηρεσίας είναι οι ακόλουθες:
(α) Η υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας σε ό,τι αφορά
στο σχεδιασµό, εφαρµογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση
και επικαιροποίηση των Δηµοσιονοµικών και Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, καθώς και του Σχεδίου
Δράσης του Υπουργείου και των προτεινόµενων σε αυτά
µέτρων και δράσεων, σε συνεργασία µε τους αρµόδιους
φορείς.
(β) Ο εντοπισµός καθυστερήσεων, δυσκολιών και προβληµάτων στην υλοποίηση των Δηµοσιονοµικών και
Διαρθρωτικών Επιχειρησιακών Σχεδίων, η εισήγηση τρόπων αντιµετώπισής τους και η επισήµανση παρεµβάσεων
για την απρόσκοπτη υλοποίηση των δράσεων σε συνεργασία µε τους αρµόδιους φορείς.
(γ) Ο συντονισµός των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών για τη σύνταξη, κατάρτιση και έγκαιρη υποβολή του Σχεδίου Δράσης του Υπουργείου, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στις κείµενες διατάξεις και η παρακολούθηση
της εφαρµογής του µέσω της συγκέντρωσης στοιχείων.
(δ) Η συµβολή στην κατάρτιση των Προγραµµάτων
Σταθερότητας και Ανάπτυξης και των Εθνικών Προγραµµάτων Μεταρρυθµίσεων µέσω της παροχής πληροφόρησης προς τις επισπεύδουσες υπηρεσίες.»
5. α. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο προγραµµατισµός και εξειδίκευση των στόχων και των κατευθύνσεων της οικονοµικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο».
β. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 26
του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής: «Τµήµα Α΄ Οικονοµικού Προγραµµατισµού».
γ. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26
του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(α) Τµήµα Α΄ - Οικονοµικού Προγραµµατισµού

(αα) Ο προγραµµατισµός και εξειδίκευση των στόχων
και των κατευθύνσεων της οικονοµικής πολίτικης σε εθνικό επίπεδο, καθώς και η διασύνδεσή τους µε τους
στόχους του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής και κάθε άλλου στρατηγικού κειµένου πολιτικής που αφορά στην ανάπτυξη, στις µεταρρυθµίσεις ή
στη σταθερότητα της ελληνικής οικονοµίας.
(ββ) Η παρακολούθηση και η ανάλυση της πορείας και
των προοπτικών της ελληνικής και διεθνούς οικονοµίας,
η επισήµανση και η αξιολόγηση των αποκλίσεων από
τους στόχους και η εισήγηση σχετικά µε τη λήψη των µέτρων που ενδείκνυνται για την επίτευξη της κυβερνητικής πολιτικής. Η διερεύνηση και ανάλυση των εναλλακτικών δυνατοτήτων που υπάρχουν σχετικά µε την επιλογή µέτρων οικονοµικής πολιτικής.
(γγ) Η γνωµοδότηση αναφορικά µε τους ετήσιους και
µεσοπρόθεσµους στόχους της οικονοµικής πολιτικής,
προκειµένου να λαµβάνονται αποφάσεις πολιτικής για
την επίτευξη ικανοποιητικού ρυθµού ανόδου της οικονοµίας, την αύξηση της απασχόλησης, τη συγκράτηση του
πληθωρισµού σε ανεκτά επίπεδα, η βελτίωση της κατανοµής του εισοδήµατος και η εξισορρόπηση του ισοζυγίου πληρωµών.
(δδ) Η αξιολόγηση των οικονοµικών συνεπειών υιοθετούµενων µέτρων οικονοµικής πολιτικής σε επιµέρους
τοµείς της ελληνικής οικονοµίας.
(εε) Η συγκέντρωση και ανάλυση των διαθέσιµων στατιστικών πληροφοριών σχετικών µε την εξέλιξη του
Πρωτογενούς, Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τοµέα
της οικονοµίας, η παρακολούθηση των τάσεων/εξελίξεων των τοµέων αυτών και ο καθορισµός του πλαισίου βασικών στόχων οικονοµικής πολιτικής, σε συνεργασία µε
τα συναρµόδια Υπουργεία.
(στστ) Η πρόβλεψη των µακροχρονίων δεδοµένων της
ελληνικής οικονοµίας όπως ιδίως µελλοντικές ανειληµµένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις του κράτους, εξυπηρέτηση και αποπληρωµή δηµοσίου χρέους.»
δ. Η υποπερίπτωση ιι΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(ιι) Η σύνταξη κειµένων πολιτικής σχετικά µε τα Προγράµµατα Σταθερότητας και Ανάπτυξης».
ε. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης δ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«(εε) Ο συντονισµός, η εποπτεία και η υποβοήθηση
της ανάπτυξης των αστικών συνεταιρισµών σύµφωνα µε
το ν. 1667/1986, η υποβολή προτάσεων σε σχετικά θέµατα οργάνωσης, λειτουργίας και δράσης τους, η τήρηση
µητρώου αστικών συνεταιρισµών, η επεξεργασία και κατάρτιση προτύπων καταστατικών και η προώθηση της
συνεταιριστικής εκπαίδευσης και συνεργασίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η προώθηση της ενδοσυνεταιριστικής και διασυνεταιριστικής συνεργασίας
και αλληλεγγύης και η υποβοήθηση των εποπτικών συµβουλίων των συνεταιρισµών όλων των µορφών και βαθµών στην άσκηση των καθηκόντων τους.»
στ. Η υποπερίπτωση στστ΄ της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του π.δ. 111/2014 καταργείται.
6. Στην υποπαράγραφο 1 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 124 του π.δ.111/2014 µετά τη φράση «Στη Μονάδα
Εσωτερικού Ελέγχου» προστίθεται η φράση «στη Μονάδα Επιχειρησιακού Σχεδιασµού».
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7. α. Στο τέλος της υποπερίπτωσης γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/
2014 (Α΄ 178) προστίθεται η φράση «και το άρθρο 28 του
ν. 2470/1997 (Α΄ 40)».
β. Στο τέλος της υποπερίπτωσης ζζ΄ της περίπτωσης
α΄ και της υποπερίπτωσης στστ΄ της περίπτωσης β΄της
παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ.111/2014 (Α΄ 178)
διαγράφονται οι φράσεις «εφαρµοζοµένων κατ’ αναλογία των διατάξεων των άρθρων 16,17,19, 20 και 21 του
ν. 3492/2006».
γ. Στην υποπερίπτωση ιβιβ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 47 του π.δ. 111/2014 (Α΄ 178),
µετά τις λέξεις «του άρθρου 20» προστίθεται η φράση
«και της παραγράφου 9 του άρθρου 17».
8α. Ο τίτλος του άρθρου 42 του ανωτέρω προεδρικού
διατάγµατος, καθώς και αυτός του Παραρτήµατος I αντικαθίσταται ως εξής: «Υπηρεσίες Δηµοσιονοµικού Ελέγχου στους νοµούς, στις νοµαρχίες και στα Ν.Π.Δ.Δ..»
β. Η παρ. 3 του άρθρου 42 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Οι Υ.Δ.Ε. στους νοµούς και στις νοµαρχίες λειτουργούν σε επίπεδο Τµήµατος, πλην των Υ.Δ.Ε. που εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών σύµφωνα µε το άρθρο 3
του ν. 3852/2010 (Α΄ 87), καθώς επίσης και των Υ.Δ.Ε.
στις Νοµαρχίες Αθηνών και Πειραιώς, οι οποίες λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης.»
Άρθρο 107
Ρυθµίσεις θεµάτων Γενικής Γραµµατείας Οικονοµικής
Πολιτικής
1. α. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3691/2008 (Α΄ 166) αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµίας και Οικονοµικών» µε
τις λέξεις «Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
β. Στην περίπτωση 1.2. της Υποπαραγράφου ΙΓ.3 του
άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107) αντικαθίστανται οι
λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών» µε τις λέξεις «Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
γ. Στην υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης 1 της Υποπαραγράφου Β.5 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013 (Α΄ 107)
αντικαθίστανται οι λέξεις «του Υπουργείου Οικονοµικών» µε τις λέξεις «Οικονοµικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών».
δ. Στην τρίτη παράγραφο της περίπτωσης iν της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 4224/2013 (Α΄ 288), µετά
τις λέξεις «για τις δράσεις που θα ακολουθήσουν.» προστίθεται εδάφιο ως εξής «Προκειµένου για το Υπουργείο
Οικονοµικών, αρµόδιος Γενικός Γραµµατέας θεωρείται ο
Γεενικός Γραµµατέας Οικονοµικής Πολιτικής.»
2. α. Στο τέλος της παραγράφου Α1 του άρθρου 124
του π.δ. 111/2014 ( Α΄107), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο που έχει ως εξής: «µε την επιφύλαξη της περίπτωσης 1 της ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Β.3. του ν. 4152/2013
(Α΄ 107)».
β. Η διάταξη της παρούσας ισχύει από την έναρξη ισχύος του π.δ.111/2014.
Άρθρο 108
Λοιπές διατάξεις
Το κοινωφελές Ίδρυµα µε την επωνυµία «Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης», το οποίο συνεστήθη µε την
υπ’ αριθµ.116.850/11.3.1996 πράξη του Συµβολαιογρά-

φου Αθηνών Ιωάννου Κουγκούλου, όπως δηµοσιεύθηκε
στο υπ’ αριθµ. Α΄ 87/16.4.1966, διέπεται αποκλειστικά από τις διατάξεις της συστατικής του πράξης και από τις
διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4182/2013 κατά το µέρος
που αναφέρονται ειδικά στην υποβολή και έγκριση των
προϋπολογισµών και απολογισµών του από το Υπουργείο Οικονοµικών. Εντός τριών µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος το Ίδρυµα υποχρεούται να προβεί
σε ανάλογη τροποποίηση του Οργανισµού του.
2. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 74 του ν.3566/2007
µετά τη φράση «πρώτου και δεύτερου βαθµού» προστίθεται η φράση «, της Τράπεζας της Ελλάδος».
Άρθρο 109
1. Η προθεσµία του τρίτου εδαφίου της παρ. 12 του
άρθρου 110 του ν. 4055/2012 (Α΄51), όπως ισχύει µετά
την τροποποίησή της µε την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.
4271/2014 (Α΄144), παρατείνεται και ως προς τους Προέδρους των Ανεξάρτητων Αρχών από τη λήξη της για
διάστηµα τριών (3) µηνών.
2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
εφαρµόζεται αναδροµικά από τη λήξη της εξάµηνης παράτασης της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4271/2014.
Άρθρο 110
Θέµατα Ταµείου Ανάπτυξης Νέας Οικονοµίας Α.Ε.
1. Οι διατάξεις των επόµενων παραγράφων του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται υπό την προϋπόθεση α΄ της
εξαγοράς από την εταιρία «Ταµείο Νέας Οικονοµίας
Α.Ε.» (ΤΑΝΕΟ Α.Ε.) του συνόλου των Πιστοποιητικών Υπολειµµατικής Αξίας (Residual Certificates) εκδόσεώς
της την 3η Ιουνίου 2013 σε εύλογη αξία, (β) της λύσης
του εµπιστεύµατος (trust) που συνεστήθη επί των κοινών
µετοχών της, δυνάµει της υπ’ αριθ. 24/ 30.5.2003 απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων
(Δ.Ε.Α.), καθώς και όλων των σχετικών ή παρεπόµενων
συµβάσεων και συµφώνων και (γ) της αναµεταβίβασης
στο Ελληνικό Δηµόσιο των µετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 της από 3 Ιουνίου 2003 Σύµβασης Μεταβίβασης Μετοχών που καταρτίσθηκε µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου και της DEUTSCHE
INTERNATIONAL TRUSTEE SERVICES (C.l.) LIMITED.
2. Εντός προθεσµίας ενός µήνα από την αναµεταβίβαση στο Ελληνικό Δηµόσιο των µετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.,
σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο, η ΤΑΝΕΟ
Α.Ε. υποχρεούται να καταβάλει στο Ελληνικό Δηµόσιο
ποσό ύψους πενήντα ενός εκατοµµυρίων πεντακοσίων
χιλιάδων (51.500.000) ευρώ έναντι ισόποσης αποµείωσης της συνολικής οφειλής της (κύριας οφειλής και προσαυξήσεων, τόκων και προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής) προς το Ελληνικό Δηµόσιο, για την οποία έχει
διενεργηθεί η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταµειακή Βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ. Μετά την ανωτέρω καταβολή, η προαναφερόµενη Ταµειακή Βεβαίωση αδρανοποιείται, αναστελλοµένης επ’ αόριστον της παραγραφής, δεν υπόκειται σε επιπλέον προσαυξήσεις, τόκους
και πρόστιµα εκπρόθεσµης καταβολής κατά τις διατάξεις
του ΚΕΔΕ και δεν λαµβάνεται υπόψη για οποιαδήποτε
έννοµη συνέπεια επάγεται, κατά την κείµενη νοµοθεσία,
η ύπαρξη βεβαιωµένης και ληξιπρόθεσµης οφειλής, συµπεριλαµβανοµένης της έκδοσης αποδεικτικού ενηµερότητας ή βεβαίωσης οφειλής. Το υπόλοιπο της κατά την
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προηγούµενη παράγραφο οφειλής της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. εξοφλείται σύµφωνα µε οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο.
3. Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των συµµετοχών
της εταιρίας, µετ’ αφαίρεση της διαχειριστικής αµοιβής
της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. για τις επενδύσεις που πραγµατοποιεί
αποκλειστικά δυνάµει του άρθρου 28 του ν. 2843/2000,
διανέµεται σε εξαµηνιαία βάση, κατά µήνα Ιανουάριο και
Δεκέµβριο εκάστου έτους, αγόµενο σε µερική ή ολική αποπληρωµή υποχρεώσεων ή ικανοποίηση απαιτήσεων µε
την προτεραιότητα και υπό τους όρους που κατωτέρω ορίζονται:
α) πρώτον σε εκπλήρωση ανειληµµένων υποχρεώσεων της εταιρίας περί πραγµατοποίησης επενδύσεων, όπως οι υποχρεώσεις αυτές προκύπτουν από ισχύουσες
κατά 6.9.2013 συµβάσεις σύστασης και διαχείρισης αµοιβαίων κεφαλαίων,
β) δεύτερον, σε µερική ή ολική εξόφληση του υπολοίπου της οφειλής της εταιρίας έναντι του ελληνικού Δηµοσίου της παραγράφου 2,
και
γ) τρίτον, σε µερική ή ολική εξόφληση λοιπών υποχρεώσεων της εταιρίας.
4. Το προϊόν των ρευστοποιήσεων των επενδύσεων
της εταιρίας θα µπορεί να επανεπενδύεται µόνον µετά
την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των οφειλών της
προς το Ελληνικό Δηµόσιο κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου. Χρηµατικά διαθέσιµα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων µπορούν να επενδύονται ακώλυτα από την εταιρία κατά πάντα χρόνο. Λειτουργικές δαπάνες της
ΤΑΝΕΟ Α.Ε. καλύπτονται από τις διαχειριστικές αµοιβές
της εταιρίας και τα χρηµατικά διαθέσιµα που δεν προέρχονται από ρευστοποιήσεις επενδύσεων. Αν καταστεί αναγκαία η κάλυψη λειτουργικών δαπανών από το προϊόν
των ρευστοποιήσεων, πριν την εξόφληση των οφειλών
προς το Ελληνικό Δηµόσιο κατ’ εφαρµογή της περίπτωσης β΄ της προηγούµενης παραγράφου, η πληρωµή τους
διενεργείται κατόπιν συναίνεσης που παρέχεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονοµικών, µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση της εταιρίας. Σε περίπτωση παράβασης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και την
προηγούµενη παράγραφο, η υπ’ αριθ. 9835/6.9.2013 Ταµειακή Βεβαίωση και οι έννοµες συνέπειές της ενεργοποιούνται από το χρόνο της παράβασης και εφεξής, για
δε την προκύπτουσα οφειλή ευθύνονται αλληλεγγύως
µε την ΤΑΝΕΟ Α.Ε. όλα τα µέλη της διοίκησης αυτής, κατά τη θητεία των οποίων έλαβε χώρα η παράβαση. Με
κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονοµικών µπορεί να καθορίζεται η διαδικασία παρακολούθησης της εξόφλησης σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην παράγραφο 3, ο τρόπος διαπίστωσης
της συνδροµής των προϋποθέσεων λήξης της αδρανοποίησης της ταµειακής βεβαίωσης, καθώς και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.
5. Εντός προθεσµίας τριών (3) µηνών από την αναµεταβίβαση των µετοχών της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. στο Ελληνικό
Δηµόσιο οι κοινές µετοχές της ΤΑΝΕΟ Α.Ε. περιέρχονται στο «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», των λοιπών όρων και προϋποθέσεων της
µεταβίβασης αυτής οριζόµενων µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Με την ίδια απόφαση µπορεί να τροποποιείται

και το καταστατικό της ΤΑΝΕΟ Α.Ε.. Μετά την περιέλευση των µετοχών της εταιρίας στο «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε.», η ΤΑΝΕΟ Α.Ε. δύναται να αναλαµβάνει επί συµβάσει τη διαχείριση πόρων
τρίτων φορέων προερχόµενων από διαρθρωτικά ταµεία,
ταµεία επιχειρηµατικών κεφαλαίων, το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς της προγραµµατικής περιόδου
2014-2020 αλλά και το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων. Οι πόροι αυτοί θα επενδύονται κυρίως µε κριτήριο τη
συµβολή των χρηµατοδοτούµενων επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων στην ανάπτυξη τοµέων νέας οικονοµίας και
τη χρηµατοδότηση νεοσύστατων καινοτόµων επιχειρήσεων και θα διοχετεύονται σε αυτές ως κεφάλαιο επιχειρηµατικών συµµετοχών. Η κατά τα ανωτέρω ανάληψη
της διαχείρισης πόρων γίνεται στο πλαίσιο των εκάστοτε
καταστατικών σκοπών της Εταιρίας και τελεί υπό την αίρεση της τήρησης της εφαρµοστέας νοµοθεσίας περιλαµβανοµένων και των διατάξεων του ν. 2367/1995.
Άρθρο 111
Ρύθµιση θεµάτων OMMA
1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 35 του ν. 4262/2014
(Α΄ 114), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 235 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160), η ηµεροµηνία
«31.12.2014» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία
«30.4.2015».
2. Η θητεία του Διοικητικού Συµβουλίου που έχει νοµίµως οριστεί και διοικεί τον Οργανισµό Μεγάρου Μουσικής Αθηνών κατά το χρόνο κατάθεσης του παρόντος νόµου και η θητεία του οποίου λήγει στις 24.12.2014, παρατείνεται µέχρι 30.4.2015.
Άρθρο 112
Ρύθµιση θεµάτων εκκαθάρισης «Ο.Π.Ε.Π. ΑΕ»
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 64 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προστίθεται εδάφιο στ΄ ως εξής:
«στ. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης της εταιρείας «Οργανισµός Προβολής Ελληνικού Πολιτισµού
Α.Ε.», απαγορεύεται κάθε µέτρο ατοµικής ή συλλογικής
αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εταιρείας και η λήψη
ασφαλιστικών µέτρων εναντίον της. Η απαγόρευση καταλαµβάνει και κάθε τυχόν αρξαµένη διαδικασία αναγκαστικής εκτελέσεως.»
Άρθρο 113
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 2725/1999
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 50 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Σε περίπτωση που αθλητική οµοσπονδία δεν είναι
φορολογικά ενήµερη, η κατανοµή επιχορηγήσεων της
παρούσης παραγράφου σε αθλητικά σωµατεία και ενώσεις διενεργείται κατά κλάδο άθλησης από την Γενική
Γραµµατεία Αθλητισµού µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του αρµόδιου για τον αθλητισµό Υπουργού.»
Άρθρο 114
Μετασκευασµένα µεταφορικά µέσα
που λειτουργούν ως θέατρα
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του β.δ.
15/17.5.1956 (Α΄ 123), όπως προστέθηκε µε την παρά-
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γραφο 1 του άρθρου 16 του ν. 3390/2005 (Α΄ 233), προστίθενται εδάφια ως ακολούθως:
«Για λόγους εκσυγχρονισµού, επέκτασης, ασφάλειας
και υγιεινής επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κείµενων
πολεοδοµικών διατάξεων, η εκτέλεση εργασιών επισκευής-µετασκευής και επέκτασης εντός των παραπάνω
χώρων θεάτρου, που λειτουργούν σύµφωνα µε το άρθρο
2 παρ. 5 του β.δ. της 15/17.5.1955 (Α΄ 123), καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα αυτών χώρο τόσο για τον εκσυγχρονισµό όσο και για τη βελτίωση της υγιεινής, της
λειτουργικότητας και ασφάλειας αυτών.
Οι ανωτέρω παρεκκλίσεις εγκρίνονται µε απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής µετά από γνωµοδότηση του Κεντρικού Συµβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΚΕΣΑ). Η γνωµοδότηση του ΚΕΣΑ
χορηγείται µετά από αίτηση των ενδιαφεροµένων µε την
οποία συνυποβάλλονται κατ’ ελάχιστον: α) αντίγραφο
της άδειας λειτουργίας του θεάτρου, β) αιτιολογηµένη
τεχνική έκθεση µηχανικού, στην οποία περιγράφονται οι
εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο µετασκευασµένο προς θεατρική χρήση χώρο (πλωτού, χερσαίου ή
σταθερής τροχιάς µεταφορικού µέσου), καθώς και στον
περιβάλλοντα αυτού χώρο, γ) αντίγραφο τοπογραφικού
διαγράµµατος της οικοδοµικής άδειας ή της άδειας δόµησης εφόσον υφίσταται ή του προσαρτώµενου σε δικαιοπραξία ή στο µισθωτήριο συµβόλαιο για την παραχώρηση δηµοσίας ή κοινόχρηστης έκτασης ή του συντασσόµενου κατά τις ισχύουσες προδιαγραφές, µε την
υπό κλίµακα σκαριφηµατική αποτύπωση των εγκαταστάσεων (θέση, διαστάσεις, αποστάσεις κ.λπ.), δ) κάτοψη,
τοµή και όψεις των κατασκευών - εγκαταστάσεων σε κατάλληλη κλίµακα, ε) φωτογραφίες του ως άνω χώρου και
του ακινήτου. Για την εκτέλεση των ως άνω εργασιών
δεν απαιτείται η έκδοση άδειας δόµησης αλλά έγκριση
εργασιών µικρής κλίµακας, η οποία εκδίδεται από τη Διεύθυνση Οικοδοµικών και Κτιριοδοµικών Κανονισµών
(Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής (Υ.Π.Ε.Κ.Α.). Για την έκδοση της
έγκρισης εργασιών µικρής κλίµακας υποβάλλονται όλα
τα στοιχεία α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ που συνοδεύουν την ως
άνω αναφερόµενη αίτηση για χορήγηση έγκρισης παρέκκλισης.
Σε περίπτωση που από τη φύση του προβλεπόµενου
έργου απαιτείται η εκπόνηση στατικής µελέτης ή µελέτης στατικής επάρκειας ή ηλεκτροµηχανολογική µελέτη
ή τεχνική έκθεση αρµοδίου µηχανικού για την ασφάλεια
των εγκαταστάσεων, αυτή υποβάλλεται στη Δ.Ο.Κ.Κ. συµπληρωµατικά µαζί µε δήλωση του αρµόδιου µηχανικού
µε την οποία αναλαµβάνει την ευθύνη της στατικής και
µηχανολογικής ασφαλείας της κατασκευής και των εγκαταστάσεων. Για εργασίες ενεργειακής αναβάθµισης
µε τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, εφαρµόζονται οι κείµενες κάθε φορά διατάξεις.»
Άρθρο 115
Τροποποίηση του άρθρου 1 παρ. 2 περίπτωση 7
(Νοµός Βοιωτίας) A, 1 του ν. 3852/1987 (Α΄ 2010)
«Σύσταση νέας Δηµοτικής Ενότητας»
Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήµοι:
Δήµος Τανάγρας µε έδρα το Σχηµατάρι αποτελούµενος από τους δήµους:
α. Σχηµαταρίου β. Οινοφύτων γ. Τανάγρας, δ. Δερβενοχωρίων, οι οποίοι καταργούνται και ε. Οικισµού Δηλε-

σίου του οποίου τα 2/5 ανήκουν στη Δηµοτική Ενότητα
Οινοφύτων και τα υπόλοιπα 3/5 ανήκουν στη Δηµοτική
Ενότητα Σχηµαταρίου.
Άρθρο 116
Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 2 του
ν. 3874/2010 (A΄ 151) προστίθεται νέο εδάφιο που έχει
ως εξής:
«Ειδικά για το εισόδηµα που προκύπτει από τη διαχείριση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας έως 100 KW, ο ως
άνω ορισµός της αγροτικής δραστηριότητας ισχύει και
για λόγους φορολόγησης του ως άνω εισοδήµατος.»
Άρθρο 117
1. Οι εργαζόµενοι της πρώην ΑΜΕΛ ΑΕ των οποίων η
σύµβαση έληξε από 1.1.2010 έως και 31.12.2010, δύνανται να ενταχθούν κατά παρέκκλιση κάθε αντιθέτου ειδικής ή γενικής διάταξης, στις κενές οργανικές θέσεις της
ΣΤΑΣΥ Α.Ε., σύµφωνα µε την εκπαίδευση και την εµπειρία τους, εφόσον υφίστανται αντίστοιχες ανάγκες της εταιρείας µετά από εισήγηση του ΔΣ της ΣΤΑΣΥ Α.Ε. και
τη σύµφωνη γνώµη του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
2. Η ένταξη πραγµατοποιείται µε πρόσκληση της εταιρείας και αντίστοιχο αίτηµα των ενδιαφεροµένων, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις τους όρους και τις συνθήκες
των λοιπών εργαζοµένων της ΣΤΑΣΥ Α.Ε..
3. Η νοµιµότητα της διαδικασίας και των δικαιολογητικών ελέγχεται από το ΑΣΕΠ.
4. Με την αποδοχή της θέσης, κάθε απαίτηση των προσώπων αυτών κατά της εταιρείας αποσβέννυται.
Άρθρο 118
1. Στο τέλος του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 (Α΄237)
προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Κατ’ εξαίρεση και προκειµένου να µη διαταραχθεί η
οµαλή κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ σε ιατρικό δυναµικό, ο έλεγχος των δικαιολογητικών των αγροτικών, ειδικευοµένων, εξειδικευοµένων και επικουρικών ιατρών
πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες της οικείας Δ.Υ.Πε.
ή του οικείου νοσοκοµείου του ΕΣΥ, κατά περίπτωση, εντός τριών (3) µηνών από την έκδοση της σχετικής πράξης διορισµού, πρόσληψης ή τοποθέτησης.
Για τις περιπτώσεις ιατρών που διορίζονται ή µετατάσσονται σε θέση ειδικευµένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ, κατόπιν έκδοσης πρακτικού συνεδρίασης συµβουλίου κρίσης,
το οποίο έχει αποσταλεί και εκκρεµεί η υλοποίηση του
στο Υπουργείο Υγείας έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, ο έλεγχος των δικαιολογητικών γίνεται από το οικείο συµβούλιο κρίσεων εντός τριών (3) µηνών από τη
δηµοσίευση της σχετικής πράξης διορισµού/µετάταξης.
Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών για το ιατρικό προσωπικό κλάδου ΠΕ Ιατρών - Οδοντίατρων που εντάσσεται και κατατάσσεται στον κλάδο
Ιατρών ΕΣΥ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 50
του ν. 4305/2014 πραγµατοποιείται από τις υπηρεσίες
της οικείας Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου του ΕΣΥ,
κατά περίπτωση, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της σχετικής απόφασης ένταξης και κατάταξης.
Ο έλεγχος των δικαιολογητικών ιατρών που πρόκειται
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να καταλάβουν θέση µονίµου ιατρού κλάδου ΕΣΥ πραγµατοποιείται µε ευθύνη του οικείου συµβουλίου κρίσεων.
Η διαδικασία έκδοσης πρακτικών κρίσης που εκκρεµούν στα αρµόδια Συµβούλια, κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, δεν ολοκληρώνεται πριν από την ολοκλήρωση του ελέγχου γνησιότητας των δικαιολογητικών από τα αρµόδια συµβούλια κρίσης.
Σε περίπτωση παραίτησης ή αυτοδίκαιης λύσης υπαλληλικής σχέσης ιατρού κλάδου ΕΣΥ, αυτεπάγγελτος έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών που ελήφθησαν
υπ’ όψιν για το διορισµό του, γίνεται από την υπηρεσία
προέλευσης του αιτούντος, πριν από την αποδοχή της
παραίτησης από τον οικείο Υπουργό.
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει ήδη λυθεί η υπαλληλική σχέση µε την αποδοχή παραίτησης ή λύεται
αυτοδίκαια στις 31.12.2014 ή έχει παρέλθει δίµηνο από
την υποβολή της αίτησης παραίτησης, οπότε γίνεται αυτοδίκαια αποδεκτή η παραίτηση, χωρίς να έχει προηγηθεί ή ολοκληρωθεί ο έλεγχος γνησιότητας δικαιολογητικών, ο έλεγχος γίνεται από τις υπηρεσίες της οικείας
Δ.Υ.Πε. ή του οικείου νοσοκοµείου, εντός τριών (3) µηνών από τη δηµοσίευση της σχετικής πράξης.
Αιτήσεις παραίτησης ιατρών, που εκκρεµούν κατά την
έναρξη ισχύος του παρόντος, γίνονται δεκτές µετά την
ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών που ελήφθησαν υπ’ όψιν για το διορισµό
του αιτούντος, εφόσον αυτά τα δικαιολογητικά δεν ελέγχθηκαν σε προγενέστερο χρόνο.
Οι σχετικές βεβαιώσεις αυτεπάγγελτου ελέγχου των
ως άνω περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου διαβιβάζονται άµεσα στην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου
Υγείας.»
2. Στο άρθρο 2 του ν. 3754/2009, όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερη παράγραφος ως εξής:
«Το επίσηµο ωράριο των υπηρετούντων ιατρών στις
µονάδες υγείας του Πρωτοβάθµιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (ΠΕΔΥ) είναι επτάωρο και πενθήµερο από Δευτέρα
έως Παρασκευή.»
Άρθρο 119
1. Η προβλεπόµενη στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 (Α΄ 160) ηµεροχρονολογία υποχρεωτικής ένταξης των τοµέων του
Κλάδου Επικουρικής Ασφάλισης του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και
του Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Ιδρυµάτων Εµπορικού Ναυτικού (Τ.Ε.Α.Π.Ι.Ε.Ν.) στο Ενιαίο
Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης (Ε.Τ.Ε.Α.), όπως και αυτή του τελευταίου εδαφίου περί της αυτοδίκαιης µετατροπής των ανωτέρω σε Ν.Π.Ι.Δ. παρατείνονται έως
28.2.2015.
2. Η προβλεπόµενη στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3
του άρθρου 220 του ν. 4281/2014 προθεσµία για τα Ταµεία Στρατού, Αεροπορίας, Ναυτικού, Κλάδου Πρόνοιας
ΤΕΑΠΑΣΑ, ΤΑΛΣ, καθώς και του Τ.Α.Υ.Β. κατά τα οριζόµενα στον Κανονισµό της Βουλής παρατείνεται έως τις
28.2.2015.
Άρθρο 120
Ρύθµιση θεµάτων ΕΟΠΠΕΠ
Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 προστίθεται
παράγραφος 10, ως εξής:
«10.α. Με βάση τα τηρούµενα στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σχε-

τικά αρχεία του καταργηθέντος Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Οργανισµός Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. εκδίδει «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης», «Βεβαιώσεις Χορήγησης Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης» και «Βεβαιώσεις Χορήγησης Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Κατάρτισης».
Οι ανωτέρω βεβαιώσεις χορηγούνται στους δικαιούχους
Διπλώµατος Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 1 του
ν. 2009/1992 που συµµετείχαν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης όλων των ειδικοτήτων
που διενήργησε ο Ο.Ε.Ε.Κ., έχουν το αντίστοιχο περιεχόµενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α. 2944/2014 (Β΄ 1098),
όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε
και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του
Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
β. «Βεβαιώσεις Πιστοποίησης» που εκδίδονται από
τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης που διενήργησε ο
Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρµογή του ν.
4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, έχουν το αντίστοιχο
περιεχόµενο των βεβαιώσεων της κ.υ.α. 2944/2014
(Β΄1098), όπως εκάστοτε ισχύει, αναφέροντας ρητά τον
τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που
ίσχυε και υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο
του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..
γ. Διπλώµατα Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου
Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης ή Πιστοποιητικά Επαγγελµατικής Κατάρτισης Επιπέδου 1
που εκδίδονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αφορούν σε εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελµατικής κατάρτισης που
διενήργησε ο Ε.Ο.Π.Π. και ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έως την εφαρµογή του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, υπογράφονται από τον Διευθύνοντα Σύµβουλο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,
αναφέροντας ρητά τον τίτλο επαγγελµατικής κατάρτισης του ν. 2009/1992, που ίσχυε.»
δ. Στο άρθρο 14 του ν. 4115/2013 προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«Η αρµοδιότητα πιστοποίησης των Εξειδικευµένων
Κέντρων Κοινωνικής και Επαγγελµατικής Ένταξης
(Ε.Κ.Κ.Ε.Ε.) από τον Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης
Προσόντων και Επαγγελµατικού Προσανατολισµού
(Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) και µέχρι τη δηµοσίευση του νόµου τούτου, γενόµενες πιστοποιήσεις από τον Ε.Ο.Π.Ι.Σ. ισχύουν ως πιστοποιήσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..»»
Άρθρο 121
Ρύθµιση θεµάτων Α.Ε.Ι.
Το άρθρο 15 του ν. 2454/1997 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Α.Ε.Ι. τα οποία διοικούνται από Διοικούσα Επιτροπή αποκτούν αυτοδυναµία µόλις λειτουργήσουν αυτοδύναµα δύο (2) Σχολές τους. Το αργότερο µέσα σε ένα µήνα, αφότου εξασφαλιστούν οι παραπάνω προϋποθέσεις
κινείται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής η
διαδικασία εκλογής Πρύτανη και Συγκρότησης της Συγκλήτου, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις (όπου στο
άρθρο 8 του ν. 4009/2011 αναφέρεται ο Πρόεδρος του
Συµβουλίου νοείται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.). Με το διορισµό του Πρύτανη και τη Συγκρότηση της Συγκλήτου λήγει η θητεία των µελών της Διοικούσας Επιτροπής και
παύουν να ισχύουν οι περί αυτήν διατάξεις.
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2. Σχολές των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναµη λειτουργία
εφόσον σε αυτές υπηρετούν τουλάχιστον οκτώ καθηγητές στη βαθµίδα του καθηγητή πρώτης βαθµίδας ή του αναπληρωτή καθηγητή, τέσσερις εκ των οποίων τουλάχιστον υπηρετούν στη βαθµίδα του καθηγητή πρώτης βαθµίδας.
3. Η θητεία των πρώτων εκλεγµένων οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, είναι η προβλεπόµενη από το άρθρο 12 παρ. 2 του
ν. 1268/1982, όπως ισχύει, προσαυξηµένη µε το χρονικό
διάστηµα που τυχόν απαιτείται για τη λήξη του αντίστοιχου ακαδηµαϊκού έτους της εκλογής τους.
4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου έχουν εφαρµογή στα κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος λειτουργούντα µη αυτοδύναµα Α.Ε.Ι. Σχολές και Τµήµατα,
καταργουµένων των κατά περίπτωση ισχυουσών διατάξεων.
5. Κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που ανακύπτει από την
εφαρµογή του παρόντος άρθρου ρυθµίζεται µε απόφαση
του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 122
Ρύθµιση για το Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος

Γ) Ινστιτούτο Τεχνολογίας Τροφίµων και. Αγροτικής
Παραγωγής (Ι.ΤΕ.Τ.Α.Π.), µε έδρα την Ορεστιάδα.
Άρθρο 124
Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 4224/2013 (Α΄ 288) η φράση «και για το χρονικό
διάστηµα έως 31.12.2014» αντικαθίσταται µε τη φράση
«και για το χρονικό διάστηµα µέχρις εγκαταστάσεως του
πλειοδότη».
Άρθρο 125
Απλοποίηση της διαδικασίας συνεργασίας µε ιδιώτες
ιατρούς
Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 4058/2012
προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Το ανωτέρω προσωπικό προσλαµβάνεται κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 20α του άρθρου 9 του
ν. 4057/ 2012.
Η απαιτούµενη ΠΥΣ εκδίδεται µετά από την ανωτέρω
διαδικασία προσλήψεως εντός ενός µηνός, άλλως η διαδικασία προσλήψεως καθίσταται αυτοδικαίως άκυρη.»
Άρθρο 126

Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του
ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
«Κατ’ εξαίρεση ο Πρύτανης, ο αναπληρωτής Πρύτανης και ο κοσµήτορας µπορούν να διδάσκουν στο Διεθνές Πανεπιστήµιο Ελλάδος ως επισκέπτες καθηγητές
ασκώντας παράλληλα το διοικητικό, διδακτικό, ερευνητικό και επιστηµονικό έργο τους στο ίδρυµα στο οποίο ανήκουν.»
Άρθρο 123
Οι παράγραφοι 1 και 12 του κεφαλαίου Α΄ του άρθρου
13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258), επαναδιατυπώνονται ως
εξής:
Ερευνητικά Κέντρα-Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί Φορείς
και Ερευνητικά Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
Α. Τα Ερευνητικά Κέντρα- Ινστιτούτα που διέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόµου είναι τα εξής:
1. «Αθηνά-Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίες, των Επικοινωνιών και της
Γνώσης», το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α) Ινστιτούτα Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ)
Β) Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστηµάτων (Ι.Π.ΣΥ.)
12. Ερευνητικό Κέντρο Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Ε.ΚΕ.Α.Μ.- ΘΡΑ.)- «Καραθεοδωρή» µε έδρα την Κοµοτηνή, το οποίο αποτελείται από τα εξής Ινστιτούτα:
Α. Ινστιτούτο Ενεργειακού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων (Π.Ε.Σ.Α.Α.ΦΥ.Π.), µε έδρα
την Ξάνθη,
Β) Ινστιτούτο Διαχείρισης Φυσικών και Τεχνολογικών
Καταστροφών (Ι.ΔΙ.ΦΥ.ΤΕ.ΚΑ.), µε έδρα την Αλεξανδρούπολη,

1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Επίσης στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν
συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των ξενοδοχειακών κτιρίων του άρθρου 8 της 1129485/479/Γ0013
ΠΟΛ/1996 (Β΄ 1152) απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από ξενοδοχειακές
ατοµικές επιχειρήσεις, καθώς και η αξία των δικαιωµάτων επί των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων/
διαµερισµάτων, εφόσον διαθέτουν σχετικό Ειδικό Σήµα
Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού, τα οποία ιδιοχρησιµοποιούνται από ξενοδοχειακές ατοµικές επιχειρήσεις. Δεν περιλαµβάνονται στη ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου οι
τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις (βίλες), οι τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες και τα σύνθετα τουριστικά
καταλύµατα.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 4223/2013, το οποίο προστέθηκε µε την παράγραφο 11 του δέκατου όγδοου άρθρου του ν. 4286/2014 (Α΄194 ), καταργείται.
3. Η ισχύς του παρόντος άρθρου αρχίζει από την
1.1.2015.
Άρθρο 127
Ιδρύεται µεταβατική έδρα του µονοµελούς Πληµµελειοδικείου Κοζάνης, που θα εκδικάζει τις ποινικές υποθέσεις της Επαρχίας Εορδαίας και θα συνεδριάζει στο Ειρηνοδικείο Πτολεµαΐδας σε ηµέρες και ώρες που θα καθοριστούν µε τον Κανονισµό Εσωτερικής Λειτουργίας
του Πρωτοδικείου Κοζάνης.
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Άρθρο 128
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται
διαφορετικά στα επιµέρους άρθρα.
Αθήνα,

2014
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