ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΘ΄, 19 Φεβρουαρίου 2013,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Κύρωση της από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
«Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξης της Χώρας» και άλλες διατάξεις

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται, και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 18 Δεκεµβρίου
2012 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατεπείγουσες
ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη της Χώρας», που
δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 246 Φύλλο της Εφηµερίδας
της Κυβερνήσεως (τεύχος Α΄), που έχει ως εξής:
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις για την οικονοµική ανάπτυξη
της χώρας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 44 παρ. 1 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για τη διευκόλυνση της οικονοµικής ανάπτυξης της χώρας.
3. Την πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ρυθµίσεις για την απλοποίηση
των διαδικασιών ΕΣΠΑ
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.
3614/2007 (Α΄ 267), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«1. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
που εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού προγράµµατος και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-

κτύων, δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης, οι οποίοι αναλαµβάνουν την
άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής
αρχής επιχειρησιακού προγράµµατος ενεργώντας σε
σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της διαχειριστικής αρχής,
σύµφωνα µε το άρθρο 59 παρ. 2 του Κανονισµού.»
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 5 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων εγκρίνεται κανονισµός λειτουργίας των ειδικών υπηρεσιών
του παρόντος νόµου, ο οποίος καταρτίζεται µε µέριµνα
της ΜΟΔ Α.Ε.»
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 12 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«5. Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού
και µετά από σύµφωνη γνώµη της οικείας διαχειριστικής
αρχής συγκροτείται η επιτροπή παρακολούθησης του επιχειρησιακού προγράµµατος και ορίζονται ο πρόεδρος,
τα µέλη και οι αναπληρωτές τους.»
4. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του καθ’ ύλην αρµόδιου Υπουργού που
εποπτεύει την οικεία διαχειριστική αρχή επιχειρησιακού
προγράµµατος ή το φορέα διαχείρισης πράξεων κρατικών ενισχύσεων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, δύναται να διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό µε χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους, να ορίζονται τα ποσά, τα ποσοστά και τα
είδη των ενισχύσεων και να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο των επιχειρησιακών προγραµµάτων του ΕΣΠΑ.»
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5. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με όµοια απόφαση δύνανται να ρυθµίζονται θέµατα
που αφορούν:»
6. Το πρώτο εδάφιο του στοιχείου α) της παρ. 1 του
άρθρου 18 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«α) Η µετακίνηση υπηρετούντος προσωπικού ή η απόσπαση προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, γίνεται µε απόφαση
του αρµόδιου Υπουργού ή Περιφερειάρχη ή µε κοινή απόφαση των αρµόδιων υπουργών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του ν. 4057/2012, χωρίς να απαιτείται γνώµη
του υπηρεσιακού συµβουλίου, ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόµενου υπαλλήλου ή µετά από διαπίστωση
σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, και κατόπιν ερωτήµατος
του Γενικού ή Ειδικού Γραµµατέα στον οποίο υπάγεται η
ειδική υπηρεσία προς την επιτροπή αξιολόγησης. Το
προσωπικό της ΜΟΔ ΑΕ δύναται να αποσπάται από τη
ΜΟΔ ΑΕ ή από µια ειδική υπηρεσία στην οποία υπηρετεί
σε άλλη ειδική υπηρεσία, για την κάλυψη θέσεων ίδιας
βαθµίδας, µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόµενου υπαλλήλου ή µετά από διαπίστωση σχετικής υπηρεσιακής ανάγκης, χωρίς να απαιτείται νέο ερώτηµα και κρίση της επιτροπής
αξιολόγησης. Για την ως άνω απόσπαση δεν απαιτείται η
έκδοση διακριτής απόφασης άρσης της απόσπασης από
την υπηρεσία απ’ όπου θα γίνει η απόσπαση. Η άρση της
απόσπασης ενσωµατώνεται στην απόφαση της νέας απόσπασης».
7. Το ένατο εδάφιο του στοιχείου α) της παρ. 1 του άρθρου 18 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται από τα ακόλουθα δύο εδάφια ως εξής:
«Η µετακίνηση ή απόσπαση προσωπικού, που ανήκει
οργανικά σε φορέα του δηµόσιου ή ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα, από µια ειδική υπηρεσία σε άλλη, για την κάλυψη
θέσεων ίδιας βαθµίδας, πραγµατοποιείται µε κοινή απόφαση των αρµόδιων Υπουργών και του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης βάσει του ν. 4057/2012, χωρίς να απαιτείται ερώτηµα και σχετική κρίση της επιτροπής αξιολόγησης, εφόσον τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας υποδοχής υπερκαλύπτονται ή είναι ταυτόσηµα µε
τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της ειδικής υπηρεσίας αποχώρησης και οι υπάλληλοι έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά στο παρελθόν. Για την ως άνω µετακίνηση ή απόσπαση δεν απαιτείται η έκδοση διακριτής απόφασης
άρσης της απόσπασης από την υπηρεσία απ’ όπου θα γίνει η απόσπαση. Η άρση της απόσπασης ενσωµατώνεται
στην απόφαση της νέας απόσπασης».
8. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 3614/2007 προστίθενται παράγραφοι 14 και 15, ως ακολούθως:
«14. Κατά παρέκκλιση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990
(Α’ 43) και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, ή τυχόν αντίθετου συµβατικού όρου, επιτρέπεται µέχρι
31.12.2012 η πληρωµή αναδόχων συγχρηµατοδοτούµενων δηµοσίων συµβάσεων και δικαιούχων συγχρηµατοδοτούµενων έργων, πλην έργων κρατικών ενισχύσεων,
χωρίς την υποχρέωση προσκόµισης αποδεικτικού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενηµερότητας ή βεβαίωσης
οφειλής.
15. Κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 22
του ν. 2362/1995, καθώς και κάθε άλλης ειδικής διάτα-

ξης, δεν απαιτείται σύµπραξη του Υπουργού Οικονοµικών για την έκδοση κανονιστικών διοικητικών πράξεων
που αφορούν συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα, οι
οποίες προκαλούν δαπάνη που, αναγνωρίζεται και βαρύνει το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων».
9. Η παρ. 4 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι
φορείς διαχείρισης, πέραν αυτών που περιγράφονται
στο άρθρο 5 παράγραφος 7 σηµείο (γ) του παρόντος νόµου, οι οποίοι αναλαµβάνουν την άσκηση µέρους των
αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής του ΠΑΑ (σύµφωνα µε το άρθρο 75 παράγραφος 2 του Κανονισµού
(ΕΚ) 1698/2005). Στην ως άνω απόφαση καθορίζονται:»
10. Η παρ. 7 του άρθρου 36 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«7. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων δύναται να ορίζονται ένας ή περισσότεροι
ενδιάµεσοι φορείς διαχείρισης οι οποίοι αναλαµβάνουν
την άσκηση µέρους των αρµοδιοτήτων της διαχειριστικής αρχής Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας σε
σχέση µε δικαιούχους που εκτελούν πράξεις για λογαριασµό και υπό την ευθύνη της.»
11.
Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 37 του ν.
3614/2007, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων και του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορεί να
διατίθενται πιστώσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισµό
µε χρηµατοδοτήσεις από κοινοτικούς ή/και εθνικούς πόρους για την εφαρµογή δράσεων κρατικών ενισχύσεων
στο πλαίσιο του ΠΑΑ και του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αλιείας, και να ρυθµίζονται θέµατα εφαρµογής
κρατικών ενισχύσεων τα οποία αφορούν τις υπαγόµενες
δράσεις, το είδος ενίσχυσης, τους δικαιούχους των ενισχύσεων, τα ποσοστά ενίσχυσης, τα όρια προϋπολογισµού, το γενικό πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης
και επιλογής των δικαιούχων και το γενικό πλαίσιο της
διαδικασίας παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχυόµενων επενδύσεων και καταβολής της ενίσχυσης στους
δικαιούχους.»
Άρθρο 2
Ρυθµίσεις θεµάτων για την εφαρµογή
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων
1. Στο άρθρο 159 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) προστίθεται
παράγραφος 6 ως ακολούθως:
«6. Ο Περιφερειάρχης είναι διατάκτης των δαπανών
του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων, κατά την έννοια του κύριου διατάκτη της παραγράφου 1 του άρθρου
20 του ν.2362/1995, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Ο Περιφερειάρχης ως κύριος διατάκτης υποχρεούται
στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις
διατάξεις του π.δ 113/2010. Τα ετήσια όρια των δαπανών
αυτών καθορίζονται στον κρατικό προϋπολογισµό για
την αποκεντρωµένη διοίκηση και επιµερίζονται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, σε κάθε περιφέρεια
που ανήκει στα διοικητικά της όρια.»
2. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:
«13. Με τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων ή Μελετών,
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που εκδίδονται κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 6 του ν.δ. 2957/1954 (Α΄ 186) και του άρθρου 21
του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν, εγκρίνεται:
α) η ένταξη κάθε έργου στο πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων,
β) η ολική δαπάνη για την πραγµατοποίηση του έργου
και
γ) η διάθεση των απαιτούµενων πιστώσεων σε ετήσια
βάση για το σύνολο των έργων που περιλαµβάνει η κάθε
Συλλογική Απόφαση µε ανάλυση για κάθε έργο.
Η ετήσια πίστωση που ορίζεται µε τις ως άνω αποφάσεις για τη Συλλογική Απόφαση δύναται να ανακατανέµεται σε κάθε έργο που είναι ενταγµένο σε αυτή µε αποφάσεις του αρµόδιου Υπουργού ή του προβλεπόµενου
από τις οργανωτικές διατάξεις οργάνου του φορέα της
Γενικής Κυβέρνησης είτε άλλου εξουσιοδοτηµένου από
αυτούς οργάνου που ορίζεται ως διατάκτης της Συλλογικής Απόφασης. Με όµοια απόφαση δύναται να ανακατανεµηθούν τα όρια των ετήσιων συνολικών πιστώσεων
µεταξύ των έργων των Συλλογικών Αποφάσεων εντός
του συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΠΔΕ του ίδιου
διατάκτη, εφόσον διατηρείται το ίδιο συνολικό τους άθροισµα, καθώς και εντός του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ,
του ιδίου διατάκτη, εφόσον διατηρείται το ίδιο συνολικό
τους άθροισµα. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται τα κριτήρια, τα όρια, οι προϋποθέσεις ανακατανοµής των πιστώσεων (ανά Γενική Γραµµατεία και ανά υποπρόγραµµα του ΠΔΕ κ.ά.), καθώς και οι
σχετικές λεπτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας.
Στην περίπτωση ανακατανοµής των αρχικών πιστώσεων τίτλο για την ανάληψη υποχρεώσεων σε βάρος του
Προϋπολογισµού Δηµοσίων Επενδύσεων αποτελεί η απόφαση έγκρισης/τροποποίησης της Συλλογικής Απόφασης συνοδευόµενη από την ως άνω απόφαση του διατάκτη.». Η παρούσα ισχύει από 1ης Ιανουαρίου 2013.
3. Στο άρθρο 21 του ν. 2362/1995, όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3871/2010, αντικαθίσταται το
τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 ως εξής:
«Με όµοια απόφαση µπορεί να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων ετήσιων πιστώσεων σε Συλλογικές Αποφάσεις µεταξύ διαφορετικών φορέων ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης και απορρόφησης των έργων.»
Άρθρο 3
Παράβολο και διάρκεια ισχύος
πιστοποιητικού ασφάλειας σιδηροδροµικής
επιχείρησης και έγκρισης ασφάλειας
διαχειριστή υποδοµής
1. Σιδηροδροµικές επιχειρήσεις που εµπίπτουν στην
κατηγορία «Μεγάλη Επιχείρηση» (άνω των διακοσίων
πενήντα ατόµων), σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙΙ του Κανονισµού 653/2007 της Επιτροπής της 13ης Ιουνίου 2007
και υποβάλλουν αίτηση για πιστοποιητικό ασφάλειας,
καθώς επίσης και διαχειριστής υποδοµής που υποβάλλει
αίτηση για έγκριση ασφάλειας στην Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων, σύµφωνα µε το π.δ. 160/2007 (Α΄ 201) όπως ισχύει, συνυποβάλλουν παράβολο υπέρ του Δηµοσίου, ως ανταποδοτικό τέλος για την κάλυψη του διοικητικού κόστους της εξέτασης του φακέλου τους και των
σχετικών ελέγχων, ύψους:
α) είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €) για αρχική χορήγηση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας,
β) δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 €) για αρχική χορή-

γηση πιστοποιητικού ασφάλειας µέρους Β, σε σιδηροδροµική επιχείρηση η οποία διαθέτει πιστοποιητικό ασφάλειας σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή
κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σκοπεύει
να εκτελέσει συµπληρωµατικές υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών στην Ελλάδα,
γ) δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000 €) για ανανέωση πιστοποιητικού ασφάλειας ή έγκρισης ασφάλειας που έχουν χορηγηθεί από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων,
δ) έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) για ανανέωση πιστοποιητικού ασφάλειας µέρους Β, που έχει χορηγηθεί από
την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων σε σιδηροδροµική
επιχείρηση, που διαθέτει πιστοποιητικό ασφάλειας σε ισχύ και το οποίο έχει εκδοθεί από αρµόδια αρχή κράτους
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εκτελεί συµπληρωµατικές υπηρεσίες σιδηροδροµικών µεταφορών στην
Ελλάδα,
ε) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000) για ουσιώδη επικαιροποίηση ή τροποποίηση πιστοποιητικού ασφάλειας, έγκρισης ασφάλειας ή πιστοποιητικού ασφάλειας µέρους Β,
είτε αυτή γίνεται µε πρωτοβουλία της σιδηροδροµικής επιχείρησης ή του διαχειριστή υποδοµής, είτε αυτή επιβάλλεται από την Αρχή Ασφάλειας Σιδηροδρόµων, εξαιτίας της απαίτησης ουσιώδους τροποποίησης του συστήµατος διαχείρισης της ασφάλειας, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του π.δ. 160/2007 (Α΄ 201),
όπως ισχύει.
2. Όλα τα παραπάνω ποσά αναπροσαρµόζονται στο ήµισυ προκειµένου για Σιδηροδροµικές Επιχειρήσεις κάτω
των 250 ατόµων.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων δύναται να αναπροσαρµόζονται τα ύψη των παραβόλων της παραγράφου 1, για
την προσαρµογή στο πραγµατικό κόστος πιστοποίησης ή
να δηµιουργούνται διαφορετικές κατηγορίες ύψους παραβόλων ανάλογα µε τις πραγµατικές ανάγκες της σιδηροδροµικής αγοράς.
4. Τα πιστοποιητικά ασφάλειας σιδηροδροµικών επιχειρήσεων και η έγκριση ασφάλειας διαχειριστή υποδοµής έχουν ισχύ για πέντε (5) χρόνια.
5. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 27 του
ν. 3534/2007 (Α΄ 40) καταργούνται.
Άρθρο 4
Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των ρυθµίσεων του άρθρου 6 του β.δ. 748/1966 (Α΄179) και του άρθρου 1 του
β.δ. 750/1971 (Α΄259), όπως αυτά ισχύουν, η προαιρετική λειτουργία των επιχειρήσεων και των παντός είδους
καταστηµάτων την Κυριακή 23 Δεκεµβρίου 2012 και την
Κυριακή 30 Δεκεµβρίου 2012, εντός του προβλεπόµενου
ωραρίου και τηρουµένων των διατάξεων της εργατικής
νοµοθεσίας.
Άρθρο 5
Αναστολή πλειστηριασµών
1. Η προθεσµία της αναστολής των πλειστηριασµών, οι
οποίοι επισπεύδονται για την ικανοποίηση απαιτήσεων
που δεν υπερβαίνουν το ποσό των διακοσίων χιλιάδων
(200.000) ευρώ, από πιστωτικά ιδρύµατα και εταιρείες
παροχής πιστώσεων, καθώς και από τους εκδοχείς των
απαιτήσεων αυτών, όπως περιγράφεται στην παράγρα-
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φο 1 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου της 16ης Δεκεµβρίου 2011 ( Α΄ 262) και όπως η Πράξη αυτή κυρώθηκε µε το πρώτο άρθρο του ν. 4047/2012
(Α΄ 31), παρατείνεται έως την 31η Δεκεµβρίου 2013.
2. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 3869/2010
(Α΄ 130), όπως ισχύει, η φράση «µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2012» αντικαθίσταται από τη φράση «µέχρι την
31η Δεκεµβρίου 2013».
Άρθρο 6
Η προθεσµία της παρ. 4 του άρθρου 17 του ν. 3853/
2010 (Α΄ 90) παρατείνεται µέχρι την 31.12.2013.
Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 18 Δεκεµβρίου 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ»
Άρθρο δεύτερο
1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 1 της από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του παρόντος νόµου, καταργείται.
2. H παράγραφος 1 του άρθρου 2 της από 18 Δεκεµβρίου 2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που κυρώνεται µε το άρθρο πρώτο του παρόντος, αντικαθίσταται ως εξής:
«Στο άρθρο 7 του ν. 2362/1995 προστίθεται παράγραφος ως ακολούθως:
«9.α. Οι πιστώσεις για το Πρόγραµµα Δηµοσίων Επενδύσεων Περιφερειακού Επιπέδου (ΠΔΕ) εγγράφονται
στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
κατανέµονται µε απόφαση του Υπουργού σε κάθε περιφέρεια τόσο για το εθνικό όσο και για το συγχρηµατοδοτούµενο σκέλος. Εντός των ορίων των ανωτέρω πιστώσεων οι περιφέρειες µε βάση το αναπτυξιακό πρόγραµ-

µα περιφερειακού επιπέδου:
i) προτείνουν την έκδοση των ετήσιων Συλλογικών Αποφάσεων Έργων Περιφερειακού Επιπέδου (ΣΑΕΠΕ), οι
οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων,
ii) προβαίνουν στην κατανοµή των χρηµατοδοτήσεων
από το ΠΔΕ στα έργα των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου, µε την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων για τα έργα του ΕΣΠΑ,
iii) παρακολουθούν την εκτέλεση των ετήσιων Προγραµµάτων Δηµοσίων Επενδύσεων περιφερειακού επιπέδου και ανακατανέµουν εφόσον απαιτείται στα έργα
τις ετήσιες πιστώσεις που έχουν εγκριθεί για το σύνολο
της κάθε συλλογικής απόφασης, σύµφωνα µε την παρ.
13 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995,
iv) προτείνουν τις λοιπές τροποποιήσεις των ΣΑΕΠΕ
πέραν της προηγούµενης περίπτωσης, οι οποίες εγκρίνονται από τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων.
β. Οι πιστώσεις των έργων των συλλογικών αποφάσεων περιφερειακού επιπέδου, µετά την ανωτέρω κατανοµή, εγγράφονται στους ετήσιους προϋπολογισµούς των
οικείων φορέων.
γ. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, ρυθµίζονται οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των ανωτέρω διατάξεων.
δ. Ειδικά για το οικονοµικό έτος 2013, µε απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών µεταφέρονται οι πιστώσεις που
έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων για τις Αποκεντρωµένες Διοικήσεις στον αντίστοιχο προϋπολογισµό του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων κατανέµονται κατά Περιφέρεια οι ανωτέρω πιστώσεις.»»
Άρθρο τρίτο
Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 4109/2013
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 2 του
ν. 4109/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου του Ι.Ο.Κ. λόγω της εξειδίκευσής του
και των προσόντων του µεταφέρεται αυτοδικαίως µε την
ίδια σχέση εργασίας στην Εταιρεία µε την επωνυµία
«Ο.Σ.Κ. Α.Ε.».»
2. Στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 4109/2013,
προστίθεται περίπτωση δ΄, ως εξής:
«δ. Όλες οι αρµοδιότητες του Ι.Ο.Κ., οι συναφείς προς
τις διαδικασίες οικονοµικής διαχείρισης και εκκαθάρισης, όπως αυτές προσδιορίζοµαι από τον ιδρυτικό του
νόµο και τον Κανονισµό Λειτουργίας του, ασκούνται από
τη Διεύθυνση Οικονοµικών Υποθέσεων και Προµηθειών
της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσίων Έργων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, µε την επιφύλαξη των διατάξεων
του ν. 4109/2013.»
3. Στο άρθρο 2 του ν. 4109/2013 προστίθεται παράγραφος 4, ως εξής:
«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων ρυθµίζονται όλα τα ειδικότερα θέµατα της κατάργησης του
Ι.Ο.Κ..»

5
Άρθρο τέταρτο
Η παράγραφος 10 του άρθρου 2 του ν. 4052/2012 (Α΄
41), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Η ισχύς της παρούσας διάταξης άρχεται την
1.1.2013, εκτός του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου που ισχύει από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθώς και των παραγράφων
4, 5 και των τριών πρώτων εδαφίων της παραγράφου 6

του παρόντος άρθρου, η ισχύς των οποίων άρχεται από
1.4.2013, εφαρµοζοµένων µέχρι τότε των σχετικών διατάξεων του ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει.»
Άρθρο πέµπτο
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δηµοσίευσή του
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα,

2013
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