ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΕ΄, 5 Αυγούστου 2014,
Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών
της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω
σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Κύρωση της Σύµβασης Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού
Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» και άλλες διατάξεις

Άρθρο πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η Σύµβαση Δωρεάς µεταξύ της 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας Αττικής, του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι» και του Ν.Π.Ι.Δ. µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»», το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:
«ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
ΠΡΟΟΙΜΙΟ-ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στην Αθήνα σήµερα, 30/4/2014, στη Διοίκηση 1ης
Υ.Π.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ, επί της οδού Ζαχάρωφ 3, ΑΘΗΝΑ, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δηµοσίου, µεταξύ αφενός µεν:
του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»», το οποίο εκπροσωπείται νόµιµα από
την Πρόεδρο του Διοικητικού του Συµβουλίου Μαρία
Γρηγοροπούλου συζ. Γεωργίου Γρηγορόπουλου, κάτοχο
του υπ’ αριθµ. ΑΗ 002365 ΑΔΤ, δυνάµει του υπ’ αρ. πρωτ.
1472/20.3.2013 Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου,
καλουµένου εφεξής χάριν συντοµίας «ο Δωρητής» αφετέρου δε των 1) Ελευθερίου Μπούλια κατόχου του υπ’ αριθ. ΑΗ 503198 ΑΔΤ, Διοικητή του Γενικού Ογκολογικού
Νοσοκοµείου ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» ως εκπροσώπου αυτού δυνάµει και του υπ’ αριθ. 7ου
Θ1/29.4.2014 Πρακτικού του Διοικητικού Συµβουλίου και
2) του Βασιλείου Κοντοζαµάνη, κατόχου του υπ’ αριθ.
ΑΚ 216501 ΑΔΤ, Διοικητού της 1ης Υ.Π.Ε. Αττικής, συνεφωνήθησαν τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ
1. Ο Δωρητής απεφάσισε υπό τους κατωτέρω όρους
να προβεί µε δικές του αποκλειστικά δαπάνες στην ανέγερση διώροφου ειδικού κτιρίου µε υπόγειο για τη χρήση
ξενώνα συγγενών των ασθενών σε οικόπεδο που βρίσκεται στη θέση Καλυφτάκη στην κάτω Κηφισιά, εντός
χώρου του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκοµείου Κηφισιάς
«ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ» που θα αποτελείται από τις εξής
επιφάνειες: Β΄ υπόγειο 437,80 µ2- Α΄ ισόγειο 437,80 µ2
- ισόγειο 437,80 µ2, Α΄ όροφος 437,80 µ2 και δώµα
42,60 µ2. Η δωρεάν ανέγερση του κτιρίου θα περιλαµβάνει κάθε αναγκαία κατασκευή που αφορά στους χώρους
αυτούς και έχει σχέση µε το αντικείµενο των οικοδοµικών εργασιών, καθώς και των αντίστοιχων µηχανολογικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων. Το ανωτέρω
έργο εφεξής, για λόγους συντοµίας, θα καλείται «Έργο», η χωροθέτηση του οποίου, καθώς και τα αρχιτεκτονικά προσχέδια του οποίου έχουν ήδη θεωρηθεί από τη
ΔΤΥ του ΥΥΚΑ δυνάµει της υπ’ αριθµ. Πρωτ. ΔΤΥ
8/Β/Γ.Π. 84862 αποφάσεως αντίστοιχα, όπως αποτυπώνεται στη συνηµµένη µελέτη προσχεδίων.
2. Το Έργο θα ανεγερθεί εντός των ορίων του υποδειχθέντος, ήδη χωροθετηµένου οικοπέδου δυνάµει της υπ’
αριθµ. 16/3.9.2007 απόφασης του Νοσοκοµείου, επιφανείας περίπου 2.000 τ.µ., σύµφωνα µε τη συνηµµένη µελέτη προσχεδίων της κατωτέρω οµάδας Μηχανικών. Αρχιτέκτονες Μηχανικοί: Φώτος Μπέµπης, Αντώνιος Δηµόπουλος. Μηχανολόγος Μηχανικός: Στυλιανός Μέτος. Το
Έργο, µετά την αποπεράτωση της κατασκευής του, θα
παραδοθεί στο Νοσοκοµείο, προκειµένου να προωθηθούν οι διαδικασίες και να πληρωθούν οι προϋποθέσεις
για την έναρξη λειτουργίας του.
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3. Το Έργο θα ενταχθεί διοικητικά και λειτουργικά στο
Νοσοκοµείο, το οποίο και θα ασκεί την απαιτούµενη εποπτεία, παρέχοντας συγχρόνως τις αναγκαίες υπηρεσίες
υποστηρίξεως, σύµφωνα και µε τους όρους της παρούσης. Το κόστος, όµως, συντήρησης του κτιρίου, καθώς
και τα εν γένει λειτουργικά του έξοδα αναλαµβάνει, αποκλειστικά, εξ’ ολοκλήρου ο Δωρητής Σύλλογος.
4. Το Υπουργείο Υγείας και το Νοσοκοµείο δικαιούνται
να παρακολουθούν, µε εκπρόσωπό τους την εκτέλεση
του έργου σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και τη
µελέτη εφαρµογής.

Η µελέτη εφαρµογής, καθώς και οποιαδήποτε απαραίτητη συµπληρωµατική µελέτη, θεωρούνται από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.
Ο Δωρητής αναλαµβάνει ακόµη να φροντίζει για τη
διόρθωση, τροποποίηση, συµπλήρωση και γενικά συµµόρφωση των υποβαλλοµένων µελετών, σύµφωνα µε τις
παρατηρήσεις, υποδείξεις ή οδηγίες των αρµοδίων για
την έγκριση Υπηρεσιών.

Άρθρο 2
ΠΟΣΟ ΔΩΡΕΑΣ

1. Ο Δωρητής θα εκδώσει τη σχετική οικοδοµική άδεια
από την οικεία πολεοδοµία Κηφισιάς.
2. Οποιεσδήποτε πρόσθετες µελέτες τυχόν απαιτηθούν για την ολοκλήρωση του έργου, θα γίνουν µε µέριµνα και δαπάνες του Δωρητή. Η έγκριση αυτών θα γίνεται από τη Δ.Τ.Υ. του Υπουργείου Υγείας σε δυο (2) µήνες από την κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο του Υπουργείου Υγείας, µετά από σύµφωνη γνώµη του Νοσοκοµείου η οποία θα δίδεται το αργότερο εντός δέκα (10) ηµερών από την υποβολή του φακέλου. Σε περίπτωση που η
µελέτη επιστραφεί στον µελετητή για διόρθωση ή συµπλήρωση, οι προαναφερθέντες χρόνοι θα συντέµνονται στο ήµισυ, µετά την επανακατάθεση του φακέλου
στις αρµόδιες υπηρεσίες.
3. Ο Δωρητής δικαιούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνει σε µικροαλλαγές των µελετών, κατόπιν ενηµερώσεως τόσο του εκπροσώπου του Υπουργείου Υγείας, όσο και του εκπροσώπου του Νοσοκοµείου, σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 4 του άρθρου 1 της παρούσης. Οι εν λόγω µικροαλλαγές, δεν µπορεί να αφορούν σε αλλαγές υλικών και
δεν θα επηρεάζουν τη συνολική µορφή και διαρρύθµιση
του κτιρίου ή τη λειτουργικότητά του, ούτε θα συνιστούν
οποιαδήποτε επέκταση στο χώρο.
4. Ο Δωρητής υποχρεούται κατά τη διάρκεια της κατασκευής να φροντίζει για τη λήψη όλων των απαραίτητων
αδειών και εγκρίσεων που απαιτούνται για την κατασκευή των έργων γενικώς, σύµφωνα µε την ισχύουσα
νοµοθεσία, όπως άδεια κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από την αρµόδια Δηµοτική Αρχή, τήρηση των κανόνων Δηµόσιας Τάξης κ.λπ..

Η δαπάνη ολοκληρώσεως του έργου, κατά τα ανωτέρω, υπολογίζεται στο ποσόν της τάξεως των δύο εκατοµµυρίων τριακοσίων χιλιάδων (2.300.000) ευρώ, το οποίο και θα αναλωθεί για την κατασκευή του κτιρίου και
των Η/Μ (Ηλεκτροµηχανολογικών) εγκαταστάσεων,
σύµφωνα µε τη συνηµµένη και θεωρηµένη, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, µελέτη προσχεδίων.
Σε κάθε περίπτωση ο Δωρητής αναλαµβάνει να καλύψει τη δαπάνη για την ανέγερση του κτιρίου ανεξαρτήτως ύψους.
Άρθρο 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
1. Η πρώτη (1η) Υγειονοµική Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει στην αποκλειστική κυριότητα και νοµή το χώρο
(άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 3527/2007, όπως τροποποιεί την
παρ. 5 του ν. 3329/2005) που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 της παρούσης, συγκατατίθεται και
συµφωνεί στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου.
2. Το Γενικό Ογκολογικό Νοσοκοµείο Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι», το οποίο έχει την αποκλειστική χρήση
του ανωτέρω χώρου, µε την έναρξη ισχύος της παρούσης, σύµφωνα µε το ακροτελεύτιο άρθρο αυτής, παραχωρεί κατά χρήση το χώρο αυτόν, κατά τη διάρκεια της
κατασκευής, στον Δωρητή άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγµατος για την εγκατάσταση του Εργοταξίου προς το
οποίο θα παρέχει χωρίς αντάλλαγµα ηλεκτρικό ρεύµα,
νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση. Μετά την αποπεράτωση του έργου, λήγει η παραχώρηση της χρήσης αυτής.
Άρθρο 4
ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το Έργο θα κατασκευασθεί µε βάση:
α) τη συνηµµένη µελέτη προσχεδίων, η οποία συντάχθηκε σύµφωνα µε τις διεθνείς προδιαγραφές και η οποία ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, β) τους ισχύοντες όρους δόµησης (Δ΄ 201/26.3.1999) και γ) σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς οπλισµένου σκυροδέµατος, αντισεισµικού κανονισµού Η/Μ εγκαταστάσεων και κάθε συναφούς ισχύουσας νοµοθεσίας, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές του Υπουργείου Υγείας για τις Η/Μ εργασίες και
τις διατάξεις πυρασφαλείας.

Άρθρο 5
ΑΔΕΙΕΣ- ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Άρθρο 6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
Ο εξοπλισµός του Έργου θα γίνει µε µέριµνα και δαπάνες του Δωρητή. Η διαδικασία για την απόκτηση του συνόλου του απαιτούµενου εξοπλισµού για τη λειτουργία
του πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δεκαοκτώ (18)
µηνών από την παράδοση του Έργου της Δωρεάς στο
Νοσοκοµείο, υπό τον όρο πλήρωσης των προϋποθέσεων
που θέτουν οι συναφείς κείµενες διατάξεις και µε τη ρητή επιφύλαξη επιµήκυνσης του εν λόγω χρονικού διαστήµατος, συνεπεία της υποβολής ενστάσεων, προσφυγών και/ή εκδίκασης των ενδίκων βοηθηµάτων, οποιονδήποτε τρίτων στοιχειοθετήσουν, έννοµο συµφέρον, αναφορικά µε την υλοποίηση και ολοκλήρωση της ως άνω
αναφερθείσης διαδικασίας και δράσης (απόκτησης του
απαιτούµενου για τη λειτουργία του έργου, εξοπλισµού).
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Άρθρο 7
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΟΥ - ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΩΡΕΑΣ
1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου της δωρεάς ενέργειες (όπως ενδεικτικά, κάθε είδους συµβάσεις, αναθέσεις µελετών και εργολαβιών,
παραγγελίες και αγορές υλικών και µηχανηµάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των περιλαµβανοµένων, παραλαβή υλικών, παραλαβή κτιρίου από τον κατασκευαστή) θα γίνονται από τον Δωρητή ή από πρόσωπο ή πρόσωπα φυσικά ή νοµικά, ρητώς από αυτόν (τον Δωρητή) εξουσιοδοτηθέντα και ελευθέρως ανακλητά.
2. Δεδοµένου ότι ο Δωρητής αναλαµβάνει την υποχρέωση να καλύψει τη δαπάνη κατασκευής του Έργου ανεξαρτήτως του τελικού ύψους αυτής, ρητώς συνοµολογείται ότι οι εν λόγω απαραίτητες (για την πραγµατοποίηση του έργου της Δωρεάς) ενέργειες θα γίνονται, από
τον Δωρητή χωρίς τους περιορισµούς, τις διαδικασίες
και τον έλεγχο που επιβάλλουν αι σχετικοί νόµοι - προκειµένου περί εκτελέσεως έργου ή προµηθειών χρηµατοδοτούµενων από το Δηµόσιο, ή άλλους Δηµόσιους
Οργανισµούς, ή από νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου
ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των
δαπανών και λογαριασµών. Ειδικότερα, η µελέτη και κατασκευή του έργου της Δωρεάς (το οποίο συνίσταται κατά βάση στην κατασκευή του κτιρίου του και των Η/Μ εγκαταστάσεών του), µέχρι του χρόνου παραδόσεως του
στο Νοσοκοµείο, είναι έργο ιδιωτικό και δεν έχουν επ’
αυτού εφαρµογή οι διατάξεις των σχετικών νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων ή άλλων διατάξεων
επί έργων χρηµατοδοτούµενων αιτώ το Δηµόσιο ή Δηµόσιους Οργανισµούς.
Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΩΡΕΟΔΟΧΟΥ
1. Ο ξενώνας που θα ανεγερθεί θα λειτουργεί αποκλειστικά προς το σκοπό της φιλοξενίας των άπορων
συγγενών ασθενών που επισκέπτονται για ολίγες ηµέρες για εξετάσεις το Νοσοκοµείο, καθώς και των συγγενών εκτός Λεκανοπεδίου Αττικής των ασθενών που νοσηλεύονται σε αυτό.
2. Το Δηµόσιο, όπως εκπροσωπείται στην παρούσα από την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Νοσοκοµείο υποχρεούται
να παρέχει κάθε διοικητική συνδροµή προς τον Δωρητή
για την αποπεράτωση του έργου σε σύντοµο χρόνο, να
χορηγεί άδειες και εγκρίσεις, να εκδίδει πράξεις, αποφάσεις και γενικά να προβαίνει σε κάθε άλλη ενέργεια απαραίτητη για την προώθηση και ταχεία αποπεράτωση του
έργου της Δωρεάς, τηρουµένων των επιταγών της νοµιµότητας.
Άρθρο 9
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ-ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Η αποπεράτωση του Έργου θα πραγµατοποιηθεί κατ’ ανώτατο χρονικό όριο και υπό τον όρο πλήρωσης
των όρων της παρούσης - εντός τριάντα (30) µηνών από
την έναρξη των εργασιών. Η παράδοση στο Ελληνικό
Δηµόσιο, και δη στο Νοσοκοµείο και την 1η ΥΠΕ Αττικής,
θα πραγµατοποιηθεί µε πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής συνοδευόµενο από τα κατασκευαστικά σχέδια
των Η/Μ εγκαταστάσεων. Η παράδοση θα γίνει µετά την
ολοκλήρωση της ανέγερσης του κτιρίου και της απόκτη-

σης του ξενοδοχειακού εξοπλισµού.
2. Η εργολαβική σύµβαση θα υπογραφεί εντός δύο (2)
µηνών από τη δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως του νόµου που θα κυρώνει την παρούσα σύµβαση.
Η υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης θα γνωστοποιηθεί στο Νοσοκοµείο προκειµένου αυτό µε έγγραφό του
να ορίσει ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών.
3. Ο Δωρητής αναλαµβάνει όλες τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινωνικής
ασφάλισης των εργαζοµένων του Εργοταξίου και περί υγιεινής και ασφάλειας. Το Υπουργείο Υγείας, το Νοσοκοµείο και η 1η ΥΠΕ Αττικής ουδεµία φέρουν σχετική υποχρέωση.
4. Ο Δωρητής ευθύνεται για τα πραγµατικά ελαττώµατα, εµφανή και κεκρυµµένα ή για την έλλειψη συµφωνηµένων ιδιοτήτων του κτιρίου επί δύο έτη µετά την αποπεράτωσή του, υποχρεούµενος σε αποκατάστασή τους
µε δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως και εντός χρονικού διαστήµατος ενός µηνός ενηµερωθεί από το Νοσοκοµείο. Ευθύνη, πάντως, δεν υφίσταται εφόσον αποδεδειγµένα τα ελαττώµατα αυτά προέρχονται από εργασίες ή γενικότερα επεµβάσεις τρίτων ατόµων που δεν έχουν σχέση µε τον Δωρητή.
5. Μετά την αποπεράτωση του Έργου και των Η/Μ εγκαταστάσεών του και την παράδοσή του στο Νοσοκοµείο, το Νοσοκοµείο δεν θα προχωρεί σε σοβαρές µετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθµίσεις που
σχετίζονται µε τη λειτουργία του, χωρίς προηγούµενη
γραπτή συµφωνία του Δωρητή.
Άρθρο 10
ΕΥΘΥΝΗ ΔΩΡΗΤΗ - ΔΩΡΕΟΔΟΤΟΥ
Ο Δωρητής υποχρεούται να καλύψει κάθε δαπάνη µέχρι ολοκληρώσεως του έργου της Δωρεάς, έστω και αν
αυτή υπερβαίνει το προϋπολογιζόµενο ποσό. Μετά την
ανέγερση, την κατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, την
αποπεράτωση, την παράδοση και την παραλαβή του (συντασσοµένου του σχετικού πρωτοκόλλου), ο Δωρητής
«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»» υποχρεούται
να καλύπτει εξ ιδίων χρηµάτων και εξ ολοκλήρου το κόστος λειτουργίας και συντήρησης του Ξενώνα.
Άρθρο 11
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ
1. Ο Δωρητής έχει το δικαίωµα, µε έγγραφη αιτιολογηµένη δήλωσή του, να αναστείλει την πρόοδο της εκτελέσεως της παρούσης Δωρεάς, σε περίπτωση µη τηρήσεως, από πλευράς του Δηµοσίου, των όρων της συµβάσεως, µέχρις ότου η σχετική διαφορά ρυθµισθεί (προσωρινά ή οριστικά) από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα από το άρθρο 13 της παρούσης, παρεκτός αν τίθεται εν κινδύνω η οµαλή λειτουργία
και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του Νοσοκοµείου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης, εάν τυχόν ήθελε
αποδειχθεί, αναστολής, ο Δωρητής υπέχει αστική ευθύνη έναντι του Δηµοσίου.
2. Εάν η πρόοδος της εκτελέσεως του έργου της Δωρεάς ήθελε παρ’ ελπίδα ανασταλεί εκ πράξεων ή παραλείψεων υπαιτιότητας του Δηµοσίου, η δε αναστολή
διαρκέσει επί χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των έξι µηνών - παρά την προσφυγή του Δωρητή στα αρµόδια δι-
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καιοδοτικά όργανα - ο Δωρητής δύναται να προσφύγει
εκ νέου στα αρµόδια, κατά το άρθρο 13 της παρούσης,
δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της
Δωρεάς (Κατασκευή του Έργου).
3. Οίκοθεν νοείται και συνοµολογείται ότι ο Δωρητής
ουδεµία αξίωση διατηρεί κατά του Δηµοσίου (και ειδικότερα κατά του Νοσοκοµείου και του Υπουργείου Υγείας,
ακόµη και για λόγους αδικαιολόγητου πλουτισµού επί
του πραγµατοποιηθέντος µέρους της δωρεάς, καθώς ουδεµία συνεισφορά στην πρόοδο του κοινού καλού και
την εξυπηρέτηση του δηµοσίου συµφέροντος µπορεί να
θεωρηθεί ως αδικαιολόγητη.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα σε
τρία (3) αντίτυπα, όσα και τα συµβαλλόµενα µέρη - και αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε κατανοητή και
αποδεκτή από τους συµβαλλοµένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Άρθρο 12
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
1ης Υ.Π.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Δωρητής δεν φέρει ευθύνη αν η εκτέλεση του έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη εκ λόγων
ανωτέρας βίας, Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστηµα διαρκή η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση
της παρούσης συµβάσεως. Εάν οι λόγοι ανωτέρας βίας
διαρκέσουν πέραν του ενός έτους ή υπάρξει άρδην µεταβολή των συνθηκών, ο Δωρητής µπορεί να προσφύγει
εκ νέου στα αρµόδια, κατά το άρθρο 13 της παρούσης,
δικαιοδοτικά όργανα και να ζητήσει την απαλλαγή του από κάθε περαιτέρω υποχρέωση προς ολοκλήρωση της
Δωρεάς παρεκτός και αν τίθεται εν κινδύνω η οµαλή λειτουργία και η εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του
Νοσοκοµείου.
Άρθρο 13
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Κάθε διαφορά µεταξύ Δηµοσίου (όπως, ιδίως, αυτό εν
προκειµένω εκπροσωπείται από το Νοσοκοµείο και την
1η ΥΠΕ Αττικής) και Δωρητή, περί την ερµηνεία ή εκτέλεση της συµβάσεως, η οποία δεν µπορεί να διευθετηθεί
εξωδίκως, θα επιλύεται µε προσφυγή στη διαιτησία, σύµφωνα µε τους όρους και τη διαδικασία που προβλέπονται
από τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας. Κάθε ένα εκ των µερών (δηλ. το Δηµόσιο - όπως εκπροσωπείται στο παρόν από την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Νοσοκοµείο - νοείται ως ένα µέρος και ο Δωρητής ως το άλλο
µέρος) θα ορίσει από έναν Διαιτητή, ενώ το τρίτο µέλος
του Διαιτητικού Δικαστηρίου - ο Επιδιαιτητής - θα ορισθεί µε κοινή απόφαση των δύο Διαιτητών. Σε περίπτωση διαφωνίας τους, ο Επιδιαιτητής θα ορισθεί από τον
Πρόεδρο του Αρείου Πάγου και θα είναι είτε ανώτατος
δικαστικός (π.χ. Αρεοπαγίτης) είτε µέλος ΔΕΠ, πρώτης
βαθµίδας, κατά προτεραιότητα, καθηγητής Εµπορικού ή
Αστικού Δικαίου.
Άρθρο 14
ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ
Το Δηµόσιο και δη το Νοσοκοµείο και η 1η ΥΠΕ Αττικής, διά των εκπροσώπων τους, απεδέχθη σαν τη Δωρεά, µε τους αναφερόµενους ως άνω όρους.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
ΓΟΝΚ «ΟΙ ΑΓΙΟΙ
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»

ΜΑΡΙΑ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΜΠΟΥΛΙΑΣ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΝΤΟΖΑΜΑΝΗΣ»

Άρθρο δεύτερο
1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Η παρ. 1 του άρθρου 51 του ν. 3601/1928, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. Β΄ του άρθρου 58 του
ν. 1539/1985 (Α΄ 64), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο Πανελλήνιος Φαρµακευτικός Σύλλογος αποτελεί
ιδιαίτερο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου, εδρεύει
στην Αθήνα και διοικείται από δεκαπενταµελές Διοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τρεις
(3) Αντιπροέδρους, έναν Γενικό Γραµµατέα, έναν αναπληρωτή Γενικό Γραµµατέα, έναν Ταµία και οκτώ (8) συµβούλους. Τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου για την εκλογή τους πρέπει την ηµέρα των αρχαιρεσιών να έχουν
την ιδιότητα του Αντιπροσώπου των Φαρµακευτικών
Συλλόγων στον Πανελλήνιο Φαρµακευτικό Σύλλογο. Η
κατανοµή των αρµοδιοτήτων µεταξύ των τριών Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραµµατέα, του αναπληρωτή Γενικού
Γραµµατέα και του Ταµία γίνεται µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου.»
2. ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ
Α) Στο άρθρο 54 του ν. 4272/2014, προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Η θητεία των επικουρικών ιατρών η οποία έληξε από
1.6.2014 ή λήγει εντός τριµήνου από της δηµοσιεύσεως
του παρόντος, δύναται να παραταθεί έως και έξι (6) µήνες εάν η θέση δεν έχει προκηρυχθεί υπό την προϋπόθεση να υπάρχει ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισµό
του νοσοκοµείου.»
Β) Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 4213/2013 (Α΄ 221)
που προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 38 του
ν. 4238/2014, τροποποιείται ως ακολούθως:
«3. Η ισχύς της παραγράφου 1 της παρούσας διάταξης αρχίζει 1.1.2015.»
Γ) Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 54 του
ν. 4272/2014 προστίθεται δεύτερο ως εξής:
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«Οι επικουρικοί ιατροί που υπηρετούν και παρατείνουν
τη θητεία τους ως άνω δύνανται να υποβάλουν υποψηφιότητα εκ νέου για θέση επικουρικού ιατρού χωρίς να
παραιτούνται της θέσεώς τους.»
Άρθρο τρίτο
Μετακινήσεις στελεχών της «Ελληνικής Εταιρείας
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου»
Οι δαπάνες για τις εκτός έδρας µετακινήσεις των στελεχών της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου» του ν. 2372/1996 (Α΄ 29), όπως ισχύει, δεν εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρ. 8 του
άρθρου 45 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66), εφαρµοζόµενων
των οικείων αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας, εφόσον
τελούν εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Το προηγούµενο εδάφιο ισχύει από τη θέση σε ισχύ της παρ. 8 του άρθρου 45 του ν. 3943/2011
(Α΄ 66).
Άρθρο τέταρτο
Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 4229/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ιδιοκτήτες ή µισθωτές χώρων, όπου δίδονται θεατρικές και άλλες οπτικοακουστικές παραστάσεις χωρίς άδεια οφείλουν µέχρι τις 9.1.2015 να λάβουν προσωρινό
ή οριστικό πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας
από την Πυροσβεστική Υπηρεσία και να υποβάλουν αίτηση για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου.
Η παρούσα διάταξη ισχύει αναδροµικά από τις
9.7.2014.»
Άρθρο πέµπτο
Απευθείας Τιµολόγηση Διαφηµιζόµενων
Το άρθρο 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159) τροποποιείται
ως εξής:
α. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 1.7.2015 η τιµολόγηση για τις πράξεις της παραγράφου 1 διενεργείται αποκλειστικά µε τιµολόγιο που
εκδίδει το Μέσο που καταχωρεί ή αναµεταδίδει τη διαφήµιση ή τη χορηγία προς τον διαφηµιζόµενο. Εξαίρεση
από τον παραπάνω κανόνα επιτρέπεται αποκλειστικά
στις περιπτώσεις που οι διαφηµιστικές και επικοινωνιακές ενέργειες διενεργούνται στο πλαίσιο σύµβασης διαφηµιστικής και επικοινωνιακής προβολής που:
α. είτε έχει συναφθεί το αργότερο µέχρι τις 30.6.2015,
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: (i) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική
αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και (ii) σε
κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο µέχρι τις 30.9.2015,
β. είτε έχει συναφθεί από το Δηµόσιο ή φορέα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας της οποίας η Διακήρυξη έχει δηµοσιευθεί µέχρι
τις 30.6.2015.
Αν για την εξόφληση του Μέσου µεσολαβεί µε οποιονδήποτε τρόπο διαφηµιστής, αυτός ενεργεί ως εκπρόσωπος του διαφηµιζόµενου, προς τον οποίο εκδίδονται και
όλα τα νόµιµα παραστατικά. Παρατάσεις συµβάσεων
που εµπίπτουν στο στοιχείο α΄ παραπάνω απαγορεύονται, ενώ παρατάσεις συµβάσεων που εµπίπτουν στο
στοιχείο β΄ επιτρέπονται υπό τους όρους της νοµοθε-

σίας για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
β. Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθµός και κάθε εφηµερίδα ή περιοδικό, που εδρεύει, εκπέµπει ή εκδίδεται σε οποιοδήποτε µέρος της Ελληνικής Επικράτειας,
υιοθετεί ελεύθερα την εµπορική του πολιτική για την παροχή των πράξεων της παραγράφου 1, τηρώντας τη νοµοθεσία περί ελεύθερου ανταγωνισµού. Κάθε τιµολόγιο
που αντιστοιχεί στην καταχώριση ή τη µετάδοση συγκεκριµένου αριθµού πράξεων της παραγράφου 1, συγκεκριµένης έκτασης ή χρονικής διάρκειας, για ένα συγκεκριµένο διαφηµιζόµενο, σε συγκεκριµένη κατηγορία σελίδων η ζώνης ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού προγράµµατος και για συγκεκριµένη χρονική περίοδο (τουλάχιστον
κάθε ηµερολογιακό µήνα) και σε αυτό αναγράφονται η
τιµή, η αξία της παρασχεθείσας υπηρεσίας και οι τυχόν
εκπτώσεις που έχουν παρασχεθεί από το Μέσο. Εφόσον
έχει υπάρξει συµφωνία προαγοράς χώρου ή χρόνου µεταξύ διαφηµιζοµένου και Μέσου, τότε το τιµολόγιο εκδίδεται µε βάση τα προβλεπόµενα στη συµφωνία προαγοράς. Σε περίπτωση που από υφιστάµενες διατάξεις προβλέπεται η δωρεάν παροχή χρόνου ή χώρου για προβολή προεκλογικής δραστηριότητας ή άλλο σκοπό δηµόσιας ωφέλειας, αυτή υπολογίζεται µε βάση το χρόνο ή
χώρο που υποχρεούνται να παρέχουν τα Μέσα.»
γ. Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. (α) Η αµοιβή των διαφηµιστών και των επιχειρήσεων που µεσολαβούν για την πραγµατοποίηση των πράξεων της παραγράφου 1 βαρύνει αποκλειστικά τον διαφηµιζόµενο και ουδέποτε το Μέσο.
(β) Οι διαφηµιστές, οι επιχειρήσεις που µεσολαβούν
για την πραγµατοποίηση των πράξεων της παραγράφου
και κάθε άλλο πρόσωπο που τυχόν βρίσκεται υπό κοινό
έλεγχο µε τους διαφηµιστές ή ελέγχεται από αυτούς απαγορεύεται να λάβουν για την πραγµατοποίηση των
πράξεων της παραγράφου 1 οποιαδήποτε παροχή χρηµατική ή σε είδος ή ακόµη και δωρεάν, επιστροφή, επιβράβευση (χρηµατική ή µη) ή άλλη έµµεση ή άµεση αµοιβή από το Μέσο σχετικά µε τις υπηρεσίες προβολής που
παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφηµιζόµενο.
(γ) Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω, και µόνον αφού οι
πράξεις της παραγράφου 1 έχουν ήδη τιµολογηθεί από
τα Μέσα προς τους διαφηµιζόµενους κατά τα οριζόµενα
στην παράγραφο 2, οι διαφηµιστές ή οι επιχειρήσεις που
µεσολαβούν για την πραγµατοποίηση των πράξεων της
παραγράφου 1, θα µπορούν να παρέχουν στο Μέσο κατόπιν έγγραφης συµφωνίας µε αυτό, υπηρεσίες συγκέντρωσης πελατών και υπηρεσίες εξυπηρέτησης («after
sales services»), όπως υπηρεσίες συγκέντρωσης και διαβίβασης των τιµολογίων της παραγράφου 2 από τους
διαφηµιζόµενους, στην οποία περίπτωση η διαχειριστική
αµοιβή τους δεν θα υπερβαίνει ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) κατ’ ανώτατο όριο επί της αξίας των εξοφληµένων τιµολογίων εκάστου διαφηµιζόµενου ανά ηµερολογιακό έτος.»
δ. Στο τέλος της παραγράφου 5 προστίθενται τα εξής:
«Η δωρεάν µετάδοση οπτικοακουστικών η ηχητικών
µηνυµάτων κατά την περίοδο της ψηφιακής µετάβασης
δυνάµει του άρθρου 14 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161), για
την ενηµέρωση και ορθή πληροφόρηση του κοινού, εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον και αποτελεί υποχρέωση
των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθµών. Η µετάδοση των ανωτέρω µηνυµάτων εγκρίνεται από τη Γενική
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Γραµµατεία Επικοινωνιών µε βάση συγκεκριµένο πρόγραµµα προβολής, δεν θεωρείται διαφήµιση, απαλλάσσεται της καταβολής αγγελιοσήµου και απαλλάσσεται
κάθε φόρου, τέλους ή άλλης επιβάρυνσης.»
ε. Η παράγραφος 6 αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Ο ειδικός φόρος, το αγγελιόσηµο, ο ΦΠΑ και οι άµεσοι και έµµεσοι φόροι για τις πράξεις της παραγράφου
1, καθώς και ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο για τις
ανταλλακτικές συµβάσεις µεταξύ πάσης φύσεως Μέσων
για την αµοιβαία προβολή τους, υπολογίζεται µε βάση
την τιµή που αναγράφεται στο τιµολόγιο, όπως αυτή
προκύπτει µετά την αφαίρεση της τυχόν χορηγούµενης
έκπτωσης. Στην περίπτωση των ανταλλακτικών συµβάσεων µεταξύ Μέσων, ο ΦΠΑ και οι άµεσοι και έµµεσοι
φόροι υπολογίζονται µε βάση την τιµή που αναγράφεται
στο τιµολόγιο, όπως αυτή προκύπτει µετά την αφαίρεση
της τυχόν χορηγούµενης έκπτωσης, η οποία έκπτωση,
για τους σκοπούς υπολογισµού αυτών των φόρων, δεν
µπορεί να υπερβαίνει ποσοστό ογδόντα τοις εκατό
(80%) της αρχικής αξίας. Τα ανωτέρω εφαρµόζονται για
πράξεις της παραγράφου 1 που αφορούν την προβολή επιχειρήσεων στις οποίες είτε οποιοδήποτε από τα Μέσα
έχει συµµετοχή στο µετοχικό τους κεφάλαιο είτε που τελούν υπό κοινό έλεγχο µε τα Μέσα όπου πραγµατοποιούνται οι πιο πάνω πράξεις είτε ανήκουν µαζί µε τα Μέσα σε όµιλο επιχειρήσεων, κατά την έννοια του άρθρου
42ε του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει και της κείµενης νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί ενοποίησης οικονοµικών αποτελεσµάτων εταιρειών, ως εκάστοτε ισχύουν.»
στ. Η παρ. 14 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995, όπως
διαδοχικά έχει αντικατασταθεί και συµπληρωθεί µε τις
διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 19 του ν. 2644/1998 (Α΄
233), του άρθρου 22 του ν. 3592/2007 (Α΄ 161) και του
άρθρου 31 του ν. 3634/2008 (Α΄ 9), αντικαθίσταται ως εξής:
«14. Η παράβαση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, εκτός των κυρώσεων και ποινών που τυχόν προβλέπονται από άλλες διατάξεις, επιφέρει επιπλέον και
τις κατωτέρω κυρώσεις:
α. Σε περίπτωση παραβίασης από ραδιοφωνικό ή τηλεοπτικό σταθµό επιβάλλονται και οι προβλεπόµενες από
το άρθρο 4 του παρόντος νόµου διοικητικές κυρώσεις.
β. Σε περίπτωση παραβίασης από εφηµερίδες, περιοδικά ή λοιπά έντυπα επιβάλλεται, µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού, χρηµατικό πρόστιµο ύψους µέχρι πενήντα
χιλιάδων (50.000) ευρώ, το οποίο µπορεί να διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής. Ειδικότερα, για τις εφηµερίδες σε περίπτωση που διαπιστωθεί κατ’ επανάληψη υποτροπή, µπορεί µε απόφαση του αρµοδίου Υπουργού
να επιβληθεί και η κύρωση της διαγραφής από την προβλεπόµενη στην παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3548/2007
(Α΄ 68) υπουργική απόφαση µε διάρκεια από ένα µήνα
µέχρι ένα έτος, αναλόγως της συχνότητας των υποτροπών.
γ. Σε περίπτωση παραβίασης από διαφηµιζόµενους ή
διαφηµιστές ή άλλες επιχειρήσεις που τυχόν µεσολαβούν για την πραγµατοποίηση πράξεων της παραγράφου
1, επιβάλλεται µε πράξη της οικείας Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας, χρηµατικό πρόστιµο ίσο µε το πενταπλάσιο του ποσού της διαπιστωµένης παράβασης, εάν διαπιστωθεί ότι αυτοί έλαβαν ή ωφελήθηκαν µε οποιαδήποτε
παροχή χρηµατική ή σε είδος, δωρεάν ή µη, επιστροφή,
επιβράβευση (χρηµατική ή µη) ή άλλη έµµεση ή άµεση α-

µοιβή σχετικά µε τις υπηρεσίες προβολής που παρείχε οποιοδήποτε Μέσο στον διαφηµιζόµενο. Το ανωτέρω
χρηµατικό πρόστιµο επιβάλλεται σε καθέναν από τους υπεύθυνους διαφηµιζόµενους ή διαφηµιστές ή άλλες επιχειρήσεις ή παρένθετα πρόσωπα που τυχόν µεσολαβούν
για την πραγµατοποίηση της διαφήµισης, της χορηγίας ή
της καταχώρησης ή καταστρατηγούν τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου.»
Άρθρο έκτο
Ρυθµίσεις σχετικά µε τη λειτουργία των ηλεκτρονικών
Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης
1. Στην περίπτωση β΄ της παρ. 7 του άρθρου 3 του
ν. 3592/2007 (Α΄ 161) προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση, και πάντοτε µε την επιφύλαξη των
διατάξεων του ν. 3959/2011, επιτρέπονται συµπράξεις
µεταξύ επιχειρήσεων ηλεκτρονικών Μέσων (ενηµερωτικών ή µη) της αυτής µορφής (τηλεόραση ή ραδιόφωνο)
που συµβάλλουν στη µείωση του κόστους λειτουργίας
των συµπραττουσών επιχειρήσεων και στην πραγµατοποίηση οικονοµιών κλίµακας, ιδίως µέσω της από κοινού
αξιοποίησης οικονοµικών πόρων, τεχνολογικών µέσων,
µέσων παραγωγής και τεχνικού εξοπλισµού ή σχετικά µε
τη διαχείριση, παραγωγή, εκµετάλλευση ή διανοµή προγραµµάτων ή περιεχοµένου, τη συλλογή, διανοµή και
πρακτόρευση υλικού επικαιρότητας ή για την πρακτόρευση διαφηµιστικού χώρου ή χρόνου για περισσότερα
του ενός Μέσα, εφόσον δεν έχουν ως αντικείµενο ή ως
αποτέλεσµα την παρεµπόδιση, τον περιορισµό ή τη νόθευση του ελεύθερου ανταγωνισµού.»
2. Στο άρθρο 5 του ν. 3592/2007 προστίθεται παράγραφος 16 ως εξής:
«16. Η οργάνωση και λειτουργία, καθώς και ο επιτρεπόµενος έλεγχος, περισσοτέρων της µίας επιχειρήσεων
µέσων ενηµέρωσης ή/και ηλεκτρονικών ενηµερωτικών ή
µη µέσων, µπορούν να λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο οµίλου Μέσων µέσω συνδεδεµένων επιχειρήσεων κατά την
έννοια του άρθρου 42ε του κ.ν. 2190/1920. Στο πλαίσιο
της κοινής διεύθυνσης, και υπό τον όρο της µη παραβίασης των διατάξεων του ν. 3959/2011, τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθµοί που βρίσκονται κάτω από κοινό έλεγχο, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο παρόν άρθρο,
θα µπορούν:
α. να χρησιµοποιούν από κοινού ή να ανταλλάσσουν
πόρους, όπως διευθυντικά στελέχη και απασχολούµενο
δυναµικό, εξοπλισµό, τεχνικές και άλλες διευκολύνσεις,
β. να προωθούν στο κοινό τα προγράµµατα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητες υπηρεσιών και δραστηριοτήτων των εταιρειών του οµίλου τους µέσω των ανακοινώσεων αυτοπροβολής του άρθρου 23 παρ. 3 του π.δ.
109/2010 ως ισχύει,
γ. να χρησιµοποιούν κοινές πηγές περιεχοµένου, όπως ιδίως αρχείο οπτικοακουστικών παραγωγών, να
προβαίνουν σε συµπαραγωγές και να συνάπτουν κοινές
συµφωνίες για την παραγωγή ή χρήση περιεχοµένου.»
3. α. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 18
του ν. 4208/2013 (Α΄ 252) προθεσµία για την ολοκλήρωση της χορήγησης αδειών παρόχων περιεχοµένου ψηφιακής ευρυεκποµπής παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.12.2014.
β. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι τη χορήγηση αδειών παρόχου περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής
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ευρυεκποµπής κατά τις διατάξεις του ν. 3592/2007, οι ενηµερωτικοί τηλεοπτικοί σταθµοί που εµπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4208/2013, δύνανται να
µεταβάλουν άπαξ το χαρακτήρα του προγράµµατός τους
σε µη ενηµερωτικό µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους που κατατίθεται στο Εθνικό Συµβούλιο
Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση του πρώτου εβδοµαδιαίου προγράµµατος µε το νέο τους χαρακτήρα. Η µεταβολή ισχύει από
την αρχή του ηµερολογιακού µήνα που ακολουθεί την
κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί
τις δηλώσεις µεταβολής και τις δηµοσιεύει µε ανάρτηση
στην ιστοσελίδα του. Μετά τη µεταβολή του χαρακτήρα
του προγράµµατός τους, οι εν λόγω σταθµοί υποχρεούνται να πληρούν τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο
νέο χαρακτήρα του προγράµµατός τους.
4.α. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 17
του ν. 4208/2013 προθεσµία για την έκδοση προκήρυξης
µε αντικείµενο τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις 31.12.2014.
β. Από τη δηµοσίευση του παρόντος και µέχρι τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών κατά τις διατάξεις
του ν. 3592/2007, οι ενηµερωτικοί ραδιοφωνικοί σταθµοί
που λειτουργούν νόµιµα, δύνανται να µεταβάλουν άπαξ
το χαρακτήρα του προγράµµατός τους σε µη ενηµερωτικό µε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου τους
που κατατίθεται στο Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (Ε.Σ.Ρ.) και συνοδεύεται από συνοπτική παρουσίαση
του πρώτου εβδοµαδιαίου προγράµµατος µε το νέο τους
χαρακτήρα. Η µεταβολή ισχύει από την αρχή του ηµερολογιακού µήνα που ακολουθεί την κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης. Το Ε.Σ.Ρ. καταχωρεί τις δηλώσεις µεταβολής και τις δηµοσιεύει µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα
του. Μετά τη µεταβολή του χαρακτήρα του προγράµµατός τους, οι εν λόγω σταθµοί υποχρεούνται να πληρούν
τις προϋποθέσεις που αντιστοιχούν στο νέο χαρακτήρα
του προγράµµατός τους.
5. Στο άρθρο 3 του ν. 3592/2007 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
α. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ως συγκέντρωση ελέγχου στην αγορά νοείται το
ποσοστό επιρροής του κοινού από τα ενηµερωτικά Μέσα
κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 5 του νόµου αυτού, σε συνάρτηση µε την ιδιοκτησία ή τη συµµετοχή σε ενηµερωτικά Μέσα της αυτής ή και άλλης µορφής (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες και περιοδικά)
στη σχετική αγορά ή στις επί µέρους σχετικές αγορές όπου δραστηριοποιείται το ενηµερωτικό Μέσο ή τα ενηµερωτικά Μέσα ενηµέρωσης (τηλεόραση, ραδιόφωνο, εφηµερίδες και περιοδικά).»
β. Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου στο χώρο των ενηµερωτικών Μέσων, κατά την έννοια της παραγράφου 1, λαµβάνει χώρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
παρόντος και συµπληρωµατικώς µε τις διατάξεις του
ν. 3959/2011 (Α΄ 93) περί ελεύθερου ανταγωνισµού, ενώ
η διαπίστωση της συγκέντρωσης ελέγχου σε µη ενηµερωτικά Μέσα λαµβάνει χώρα αποκλειστικά µε τις διατάξεις του ν. 3959/2011.»
γ. Σε ολόκληρο το άρθρο 3 αντικαθίστανται οι λέξεις
«µέσο ενηµέρωσης» από τις λέξεις «ενηµερωτικό Μέσο».
6. Προστίθεται ακροτελεύτια φράση στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 3592/2007:

«Τα µη ενηµερωτικά Μέσα µπορούν να είναι γενικής ή
ειδικής στόχευσης. Γενικής στόχευσης θεωρούνται τα
µη ενηµερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραµµα συγκροτείται από µη ενηµερωτικό περιεχόµενο διαφόρων
ειδών, όπως ιδίως από συνδυασµό εκποµπών µυθοπλασίας, γενικής ψυχαγωγίας, ντοκιµαντέρ και αθλητικές
µεταδόσεις. Ειδικής στόχευσης θεωρούνται τα µη ενηµερωτικά Μέσα των οποίων το πρόγραµµα συγκροτείται
από µη ενηµερωτικό περιεχόµενο συγκεκριµένης στόχευσης όπως ενδεικτικά εκποµπών µυθοπλασίας, µουσικής, αθλητικών µεταδόσεων, ντοκιµαντέρ.»
7. Προστίθεται νέα παράγραφος 5 στο άρθρο 21 του
π.δ. 109/2010 (Α΄ 190) ως εξής:
«5. Η µετάδοση διαφηµιστικών µηνυµάτων, καθώς και
µηνυµάτων τηλεπώλησης, για υπηρεσίες αστρολογίας
ή/και µελλοντολογικών προβλέψεων, επιτρέπεται µόνο
µεταξύ των ωρών 21.00 και 07.00. Δεν επιτρέπεται η τηλεπώληση τέτοιων υπηρεσιών µέσω χρονοθυρίδων του
άρθρου 24 παράγραφος 1 του παρόντος.»
8. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του π.δ. 109/2010 αντικαθίσταται ως εξής:
«Ανακοινώσεις που γίνονται από τηλεοπτικό οργανισµό για τα δικά του προγράµµατα και δευτερεύοντα
προϊόντα που παράγονται απευθείας από τα προγράµµατα αυτά, καθώς και για τις λοιπές δραστηριότητες του
τηλεοπτικού οργανισµού και αυτές των συνδεδεµένων
κατά το άρθρο 42ε του κ.ν. 2190/1920 επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται σε Μέσα (ενηµερωτικά ή µη), ενηµερωτικές ή ψυχαγωγικές υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου, παραγωγής και διανοµής µουσικών ή/και οπτικοακουστικών έργων, τεχνική κατάρτιση για παροχή υπηρεσιών
στους ανωτέρω κλάδους, καθώς και τα κοινωνικά µηνύµατα, οι ανακοινώσεις χορηγίας και η τοποθέτηση προϊόντος, δεν προσµετρώνται στον ως άνω διαφηµιστικό
χρόνο. Οι ανακοινώσεις της παραγράφου αυτής δεν δύνανται να υπερβαίνουν τα τέσσερα (4) λεπτά ανά ώρα.
Εάν δεν εξαντληθούν τα τέσσερα (4) λεπτά, είναι δυνατή η µετακύλιση τυχόν αδιάθετων λεπτών αυτοπροβολής εντός του ιδίου µηνός, υπό τον όρο ότι η συνολική
διάρκεια δεν θα ξεπερνά τα έξι (6) λεπτά την ώρα.»
Άρθρο έβδοµο
Ρυθµίσεις για τη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. και την Ειδική Διαχείριση
της περιουσίας της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε.
1. Από τη δηµοσίευση του παρόντος µεταβιβάζονται
στη ΝΕΡΙΤ Α.Ε. αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση
κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή µετά των συστατικών και των παραρτηµάτων τους, καθώς και του συνόλου των κινητών εντός αυτών τα εξής ακίνητα της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε. που µεταβιβάστηκαν στο Ελληνικό Δηµόσιο δυνάµει της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ' αριθµ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 (Β΄ 1414) κοινής απόφασης του
Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
α) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 050021505001, στο Δήµο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 432. Από το εν λόγω δικαίωµα κυριότητας, νοµής και κατοχής
εξαιρείται το οπτικοακουστικό, έντυπο και φωτογραφικό
αρχείο της καταργηθείσας ΕΡΤ Α.Ε., επί του οποίου η
ΝΕΡΙΤ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωµα χρήσης, διαχείρισης και
εκµετάλλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 3
του άρθρου 16 του ν. 4173/2013 (Α΄ 169), όπως ισχύει.
β) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 05057000108081043, στο Δήµο
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Ιλίου, επί της Λεωφόρου Ραδιοφωνίας 51.
γ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 190444017002, στο Δήµο Θεσσαλονίκης, επί της Λεωφόρου Στρατού 51 και Καυταντζόγλου.
δ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 05009000107550149, στο Δήµο
Αθηναίων, επί της οδού Ρηγίλλης 4 και Μουρούζη 14 -16.
ε) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 05009000107550151, στο Δήµο
Αθηναίων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 136, µε την επιφύλαξη των δικαιωµάτων που έχουν παραχωρηθεί επί
του εν λόγω ακινήτου στο Υπουργείο Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη.
στ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 050022503013, στο Δήµο Αγίας Παρασκευής, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 463.
ζ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 061675710024, στο Δήµο Πατρέων, επί της οδού Παναχαΐδος Αθηνάς 93.
η) Το ακίνητο στο Δήµο Ρόδου, επί της οδού Ρόδου,
στην περιοχή Καλλιθέα.
θ) Το ακίνητο στο Δήµο Ορεστιάδας, επί της οδού Ευριπίδου και Σαράντα Εκκλησιών.
ι) Το ακίνητο στο Δήµο Ζακύνθου, επί της οδού Μουζάκη, στην περιοχή Κερί.
ια) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 151772402015, στο Δήµο Πύργου, επί της οδού Ολυµπίων 70.
ιβ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 201191213008, στο Δήµο Ιωαννίνων, επί της οδού Παπαδοπούλου και Βασιλίσσης
Όλγας.
ιγ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 210253827017, στο Δήµο Καβάλας, επί της οδού Χρυσοστόµου Σµύρνης και Ιοκάστης.
ιδ) Το ακίνητο στο Δήµο Λάρισας, επί της οδού Ηρώων
Πολυτεχνείου 1.
ιε) Το ακίνητο στο Δήµο Βόλου, επί της Πλατείας Αγίου Κωνσταντίνου.
ιστ) Το ακίνητο στο Δήµο Κοµοτηνής, στην περιοχή
Μαρώνεια.
ιζ) Το ακίνητο στο Δήµο Σερρών, επί της οδού Βενιζέλου και Ηρώων Πολυτεχνείου.
ιη) Το ακίνητο στο Δήµο Φλώρινας, επί της οδού Μεγαρόβου, στην Πλατεία Οµόνοιας.
ιθ) To ακίνητο µε ΚΑΕΚ 501340311024, στο Δήµο Χανιών, επί της οδού Έλλης 40.
κ) Το ακίνητο µε ΚΑΕΚ 240460302008, στο Δήµο Κέρκυρας, στην περιοχή Κανάλια.
Οι ανωτέρω µεταβιβάσεις, καθώς και η τυχόν υπεραξία
που προκύπτει, απαλλάσσονται από κάθε φόρο, τέλος,
εισφορά, υπέρ οποιουδήποτε. Για τα ανωτέρω ακίνητα,
δεν απαιτείται η έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του
δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της
υπ' αριθµ. ΟΙΚ.02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό.
2.α. Η παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«6.α. Για την πλήρωση των θέσεων των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., δηµοσιεύεται από
τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο ανοικτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) µήνες πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαµβάνει
αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι, προκειµένου να καλύπτουν τα κριτήρια της επιστηµονικής γνώσης και της επαγγελµατικής εµπειρίας στο αντικείµενο
της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων,

διαβιβάζονται από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύµβουλο της ΝΕΡΙΤ Α.Ε. οι υποβληθείσες υποψηφιότητες
και τα συνοδευτικά στοιχεία στον Υπουργό αρµόδιο για
θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης.
β. Τα µέλη του Εποπτικού Συµβουλίου επιλέγονται µεταξύ προσώπων εγνωσµένου ηθικού, επαγγελµατικού
και επιστηµονικού κύρους, µε απόφαση της Διάσκεψης
των Προέδρων της Βουλής, µετά από εισήγηση του Υπουργού αρµόδιου για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης. Η απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων λαµβάνεται µε απλή πλειοψηφία των παρόντων κατά τη συνεδρίαση µελών και ο διορισµός διενεργείται µε απόφαση
του Υπουργού που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης. Μέχρι την ολοκλήρωση του διορισµού των νέων µελών του Εποπτικού Συµβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων µελών του, που τυχόν έχει λήξει.
γ. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Υπουργού που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας
Ραδιοτηλεόρασης, καθορίζεται η αποζηµίωση των µελών
του Εποπτικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις
συνεδριάσεις, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
β. Η παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 4173/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«7. Η διάρκεια της θητείας των µελών του ΕΣ είναι εξαετής και ανανεώνεται κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η συνέχεια της λειτουργίας του. Ειδικότερα, κατά
την πρώτη συγκρότηση του ΕΣ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραπάνω παραγράφου 6, τρία (3) από τα µέλη
του διορίζονται για πλήρη θητεία, δύο (2) διορίζονται για
τετραετή θητεία και δύο (2) διορίζονται για διετή θητεία,
µε βάση το αποτέλεσµα κλήρωσης που διενεργείται µετά την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων του στοιχείου β΄ της παραπάνω παραγράφου 6, παρουσία του Υπουργού που είναι αρµόδιος για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης ή εκπροσώπου του, και προτού εκδοθεί η
απόφαση διορισµού των µελών του Εποπτικού Συµβουλίου.»
3. Η διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 9 του ν. 4173/2013
αντικαθίσταται ως εξής:
«9.α. Για την πλήρωση των θέσεων του Προέδρου και
Διευθύνοντος Συµβούλου και των υπόλοιπων µελών του
Διοικητικού Συµβουλίου της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., δηµοσιεύεται από τον Πρόεδρο του Εποπτικού Συµβουλίου ανοικτή
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος δύο (2) µήνες
πριν από τη λήξη της θητείας τους. Η πρόσκληση περιλαµβάνει αναλυτική κατάσταση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων, που πρέπει να διαθέτουν ο Διευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου.
Τα ανωτέρω µέλη επιλέγονται µεταξύ προσώπων εγνωσµένου ηθικού, επαγγελµατικού και επιστηµονικού κύρους, µε εξειδίκευση σε τοµείς συναφείς µε το σκοπό
και τις αρµοδιότητες της ΝΕΡΙΤ Α.Ε., µε απόφαση του Εποπτικού Συµβουλίου, µετά από εισήγηση Επιτροπής, η
οποία απαρτίζεται από ένα µέλος του Ανωτάτου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ως Πρόεδρο, ένα µέλος του
Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ένα σύµβουλο του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, που ορίζονται
από τους Προέδρους των θεσµών αυτών. Δεν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας από το ίδιο πρόσωπο παραλλήλως για τη θέση του Διευθύνοντος Συµβούλου και
τη θέση του µέλους του Διοικητικού Συµβουλίου. Μέχρι
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την ολοκλήρωση του ορισµού των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου, παρατείνεται η θητεία των υπηρετούντων µελών του, που τυχόν έχει λήξει.
β. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του αρµόδιου Υπουργού για θέµατα Δηµόσιας Ραδιοτηλεόρασης καθορίζονται η εκάστοτε προβλεπόµενη αµοιβή του Διευθύνοντος Συµβούλου, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και η αποζηµίωση
των µελών του Διοικητικού Συµβουλίου για τη συµµετοχή τους στις συνεδριάσεις αντιστοίχως, σύµφωνα µε τις
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.»
4. Προστίθεται παράγραφος 4 στο άρθρο 15 του
ν. 4173/2013 ως εξής:
«4. Δεν επιτρέπεται να προσληφθεί από τη ΝΕΡΙΤ
Α.Ε.:
α. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου ή
β. µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ορισµένου χρόνου σε θέση διευθυντή ή γενικού διευθυντή, πρόσωπο
που, κατά την ηµεροµηνία πρόσληψής του από τη ΝΕΡΙΤ
Α.Ε. είτε λαµβάνει πλήρη ή µειωµένη σύνταξη γήρατος
είτε έχει καταθέσει αίτηση για τη χορήγηση πλήρους ή
µειωµένης σύνταξης γήρατος στον οικείο ασφαλιστικό
οργανισµό.
Τυχόν συµβάσεις που εµπίπτουν στην ανωτέρω απαγόρευση και έχουν υπογραφεί µέχρι τη θέση σε ισχύ του
παρόντος, λύονται αυτοδικαίως χωρίς δικαίωµα αποζηµίωσης. Για τη διαπίστωση της συνδροµής ή µη της απαγόρευσης, ο ενδιαφερόµενος καταθέτει σχετική υπεύθυνη δήλωση πριν την πρόσληψή του στο αρµόδιο όργανο
της ΝΕΡΙΤ Α.Ε.. Κατά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, για
υπογραφείσες συµβάσεις υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόµενο εντός δέκα (10) ηµερών από
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του νόµου.»
5. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 4Α της υπ’
αριθµ. ΟΙΚ 02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού
Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό,
όπως η παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 4 του
άρθρου 24 του ν. 4203/2013 (Α΄ 235) και τροποποιήθηκε
µε την παρ. 9 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114),
οι λέξεις «µέχρι δώδεκα (12) µήνες» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι δεκαπέντε (15) µήνες».
6. Στην παρ. 6 του άρθρου 42 του ν. 4262/2014 (Α΄
114) προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
«Το προσωπικό της παραγράφου αυτής που προσλήφθηκε σε ειδικότητες σχετικές µε την παραγωγή και εκποµπή ραδιοτηλεοπτικού προγράµµατος, λογίζεται ως απασχολούµενο σε υπηρεσία που λειτουργεί όλο το εικοσιτετράωρο, όλες τις ηµέρες του µήνα, καθώς και τις Κυριακές και τις αργίες. Η υποχρέωση υποβολής των οικείων δηλώσεων που προβλέπονται από την ασφαλιστική
και εργατική νοµοθεσία, συµπεριλαµβανοµένων των ηλεκτρονικών δηλώσεων στο σύστηµα ΕΡΓΑΝΗ, που τη-

ρείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Πρόνοιας ισχύει για το ως άνω προσωπικό από την
1η Σεπτεµβρίου 2014. Στο προσωπικό που απασχολείται
κατά τις Κυριακές και τις αργίες θα παρέχεται αναπληρωµατική ηµέρα ανάπαυσης µέσα στην επόµενη εβδοµάδα.»
7. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 της υπ’ αριθµ. ΟΙΚ
02/11.6.2013 κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών και του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, όπως η
παράγραφος αυτή προστέθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου
42 του ν. 4262/2014 (Α΄ 114), οι λέξεις «εντός ενός (1)
µηνός» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι τις
31.1.2014».
Άρθρο όγδοο
Τροποποιήσεις του π.δ. 75/2011
1. Η παρ. 1 του άρθρου 9 του π.δ. 75/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Κατά τον πρώτο χρόνο της δηµοτικής περιόδου, τα
δηµοτικά συµβούλια κάθε δήµου, µετά την εκλογή του
προεδρείου, της οικονοµικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, εκλέγουν στην ίδια συνεδρίαση,
τους εκπροσώπους τους στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήµων (Π.Ε.Δ.) µε µυστική ψηφοφορία.»
2. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 10 του π.δ.
75/2011 αντικαθίστανται ως εξής:
«1. Τα µέλη του Διοικητικού συµβουλίου της Π.Ε.Δ. εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση αυτής, που συνέρχεται για αυτό το σκοπό µε πρόσκληση και υπό την προεδρία του δηµάρχου της έδρας της περιφέρειας και τούτου για οποιονδήποτε λόγο κωλυοµένου, του δηµάρχου
του µεγαλύτερου εκ των υπολοίπων σε πληθυσµό δήµου, το αργότερο µέχρι τη 10η Οκτωβρίου του πρώτου
χρόνου της δηµοτικής περιόδου.
Στην ίδια συνεδρίαση, όπως ορίζεται στο προηγούµενο εδάφιο, εκλέγονται οι εκπρόσωποι της Π.Ε.Δ. στη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελλάδας
(Κ.Ε.Δ.Ε.).
2. Η πρόσκληση προς τους εκπροσώπους των δήµων
και τους δηµάρχους, στην οποία ορίζεται ο τόπος και ο
χρόνος σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης της παραγράφου 3, αποστέλλεται δύο (2) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµέρα
κατά την οποία συγκαλείται αυτή στους δηµάρχους. Οι
δήµαρχοι κοινοποιούν αντίγραφο αυτής, στους εκπροσώπους του δήµου τους για τη Γενική Συνέλευση της
Π.Ε.Δ. µε κάθε πρόσφορο µέσο, συµπεριλαµβανοµένου
και του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 25 του π.δ. 75/2011 καταργείται.
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Άρθρο ένατο
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

2014
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