ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.
Αριθ.
Διεκπ.

Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΚΣΤ΄, 16 Μαΐου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση της σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης
και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου και άλλες διατάξεις

Άρθρο 1
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου η από 19.3.2019 σύµβαση δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Γενικού
Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών
της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου για την αναδιαρρύθµιση και ανακαίνιση της Β΄ Παιδιατρικής-Νευρολογικής Κλινικής του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκοµείου Παίδων Πεντέλης, το κείµενο της οποίας έχει ως ακολούθως:
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Άρθρο 2
Ρυθµίσεις θεµάτων µετατάξεων
και αποσπάσεων νοσηλευτικού
και παραϊατρικού προσωπικού
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 50 του ν. 4368/2016
(Α΄ 21) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Καταργούνται όλες οι διατάξεις, γενικές και ειδικές, που ρυθµίζουν θέµατα αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην διοικητικού και
των ιατρών Ε.Σ.Υ., µεταξύ των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) των Δ.Υ.Πε., µε εξαίρεση τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 35 του
ν. 4461/2017 (Α΄38) και τις διατάξεις για λόγους υγείας.»
2. Μετά την παράγραφο 9 του άρθρου 50 του
ν. 4368/2016 (Α΄21) προστίθεται παράγραφος 10 ως εξής:
«10. Νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.), που είναι
σύζυγοι των προσώπων της παραγράφου 1 του άρθρου
21 του ν. 2946/2001 (Α΄224), επιτρέπεται να αποσπώνται, κατά σειρά προτεραιότητας, σε Φ.Π.Υ.Υ. στην πόλη
που υπηρετεί ο/η σύζυγός τους ή σε Φ.Π.Υ.Υ. που απέχει
έως και είκοσι πέντε (25) χιλιόµετρα από την πόλη που
υπηρετεί ο/η σύζυγος, ανάλογα µε τις υπηρεσιακές ανάγκες των Φ.Π.Υ.Υ. της περιοχής.
Οι αποσπάσεις του ως άνω προσωπικού, εάν διενεργούνται εντός της ίδιας Δ.Υ.Πε., γίνονται µε απόφαση
του Διοικητή της Δ.Υ.Πε. και εάν διενεργούνται µεταξύ
δύο Δ.Υ.Πε., µε κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων Δ.Υ.Πε., µετά από γνώµη του Υπηρεσιακού Συµβουλίου του φορέα προέλευσης του υπαλλήλου. Αρνητική
γνωµοδότηση δικαιολογείται µόνο για σοβαρό υπηρεσιακό λόγο, που διαπιστώνεται και αιτιολογείται επαρκώς από το Υπηρεσιακό Συµβούλιο.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικασία των ανωτέρω αποσπάσεων.»
3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 του ν. 4461/2017
(Α΄38) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Επιτρέπεται η µετάταξη και η απόσπαση νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού, πλην του διοικητικού και των ιατρών Ε.Σ.Υ., των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Φ.Π.Υ.Υ.) µη παραµεθόριων περιοχών σε
Φ.Π.Υ.Υ. παραµεθόριων περιοχών, µετά από αίτηση του
υπαλλήλου στην Δ.Υ.Πε. του Φ.Π.Υ.Υ. υποδοχής, η οποία υποβάλλεται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Η µετάταξη και η απόσπαση διενεργείται, ύστερα από
γνώµη του Διοικητή του Φ.Π.Υ.Υ. προέλευσης του υπαλλήλου, µε απόφαση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.Πε., εάν η µετάταξη ή απόσπαση διενεργείται εντός της ίδιας
Δ.Υ.Πε. ή µε κοινή απόφαση των Διοικητών των οικείων
Δ.Υ.Πε., εάν διενεργείται µεταξύ δύο Δ.Υ.Πε. και σε περίπτωση διαφωνίας των δύο Διοικητών, µε απόφαση του
Υπουργού Υγείας.
Η µετάταξη διενεργείται σε κενή θέση του ίδιου κλάδου και κατηγορίας του υπαλλήλου και µε υποχρέωση
παραµονής στον Φ.Π.Υ.Υ. υποδοχής για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον πέντε (5) ετών. Η απόσπαση διενεργείται για δύο (2) έτη, µε δυνατότητα παράτασης ενός (1) ακόµη έτους.
Με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε άλλη περαιτέρω λεπτοµέρεια για τη διαδικα-

σία των ανωτέρω µετατάξεων και αποσπάσεων.
Οι αιτήσεις των υπαλλήλων για µετάταξη ή απόσπαση
σε παραµεθόριο περιοχή, οι οποίες εκκρεµούν κατά τη
δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εξετάζονται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος.»
Άρθρο 3
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4223/2013
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2.Α. του άρθρου 7
του ν. 4223/2013 (Α΄287) αντικαθίσταται ως εξής:
«Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000)
ευρώ και η µείωση του προηγούµενου εδαφίου δεν υπερβαίνει τα εκατό (100) ευρώ, εφαρµόζεται η µείωση
κατά τριάντα τοις εκατό (30%) του πρώτου εδαφίου. Όταν η συνολική αξία της ως άνω ακίνητης περιουσίας υπερβαίνει το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ
και η µείωση του πρώτου εδαφίου υπερβαίνει τα εκατό
(100) ευρώ, το τελικό ποσό της µείωσης περιορίζεται
στο ποσό των 100 ευρώ, µειωµένο κατά επτά δέκατα
(0,7) του ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ ακίνητης περιουσίας για το ποσό άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ. Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωµάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισµού.»
Άρθρο 4
1. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019
(Α΄43) προστίθεται, από τότε που ίσχυσε, εδάφιο ως εξής:
«Έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής ορίζεται η 1η Σεπτεµβρίου 2019.».
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019
(Α΄43) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«5. α) Οι αρµοδιότητες του ΚΕ.Σ.Υ. που αφορούν την
έγκριση για διενέργεια ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεµβάσεων ασθενών περιέρχονται
στο Ανώτατο Υγειονοµικό Συµβούλιο (Α.Υ.Σ.). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, µετά από πρόταση του Διοικητικού Συµβουλίου του Εθνικού Οργανισµού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), συστήνονται στο Α.Υ.Σ.
ειδικές, µη αµειβόµενες, επιτροπές, µε έργο τις εγκρίσεις του προηγούµενου εδαφίου. Με την ίδια ή όµοια απόφαση εξειδικεύονται οι αρµοδιότητες και το έργο κάθε επιτροπής και καθορίζεται ο αριθµός, τα προσόντα και
η διάρκεια της θητείας των µελών της, η σύγκληση και ο
τρόπος λειτουργίας της, καθώς και κάθε άλλο σχετικό
θέµα.
β) Μέχρι τη σύσταση των επιτροπών της περίπτωσης
α΄, τα αιτήµατα της διενέργειας ειδικών εξετάσεων, ειδικών θεραπειών και ειδικών επεµβάσεων ασθενών εξακολουθούν να υποβάλ(Αριθµ. Βιβλ. Επερ. 14, Επίκ. 11, ηµερ. κατάθ. 17.5.2019)ονται στο ΚΕ.Σ.Υ. και να εξετάζονται από τις υφιστάµενες ειδικές επιτροπές αυτού.»
3. Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
166 του ν. 4600/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ως γραµµατείς
των Εξεταστικών Επιτροπών ορίζονται, δηµόσιοι υπάλληλοι, κλάδου Διοικητικού - Οικονοµικού Π.Ε., µόνιµοι ή
µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποί-
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οι υπηρετούν στην έδρα του Προέδρου της Επιτροπής ή
στο νοσοκοµείο όπου διενεργούνται οι εξετάσεις και
προτείνονται αντιστοίχως από τον Πρόεδρο ή τον Διοικητή του Νοσοκοµείου. Η θητεία των γραµµατέων ακολουθεί τη θητεία των εξεταστικών επιτροπών, στις οποίες ορίζονται.»
4. Η παράγραφος 4 του άρθρου 83 του ν. 2071/1992
(Α΄123), όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 42 του
ν. 3418/2005 (Α΄287), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. α) Οι ιατρικές εξειδικεύσεις είναι αµειβόµενες για
τους ιατρούς, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της εξειδίκευσής τους δεν ασκούν άλλη επαγγελµατική δραστηριότητα. Οι αποδοχές των ιατρών αυτών είναι ίσες µε εκείνες
των ειδικευόµενων ιατρών. Οι ιατροί, οι οποίοι ήδη υπηρετούν στο Δηµόσιο, σε ΝΠΔΔ ή σε νοσοκοµεία που αποτελούν ΝΠΙΔ και τοποθετούνται για εξειδίκευση, διατηρούν τις αποδοχές της οργανικής τους θέσης.
β) Οι ειδικευµένοι ιατροί κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ., οι οποίοι έχουν αποκτήσει ή αποκτούν τίτλο εξειδίκευσης µετά την ένταξή τους στο Ε.Σ.Υ., µπορούν να
διεκδικήσουν θέση κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ.
για την οποία απαιτείται ο τίτλος εξειδίκευσής που απέκτησαν, χωρίς να παραιτηθούν από τη θέση που ήδη κατέχουν.
γ) Ιατροί ή οδοντίατροι κλάδου ιατρών - οδοντιάτρων
Ε.Σ.Υ., οι οποίοι αποκτούν αντιστοίχως τίτλο ιατρικής εξειδίκευσης ή οδοντιατρικής ειδικότητας, δεν µπορούν
να παραιτηθούν και να αποχωρήσουν από το Ε.Σ.Υ. πριν
τη συµπλήρωση πραγµατικής υπηρεσίας πέντε (5) ετών
από την ηµεροµηνία λήψης του τίτλου αυτού.»
Άρθρο 5
1. Στην περίπτωση ιστ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου
1 του ν. 4469/2017 (Α΄62) οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου
2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεµβρίου
2018».
2. Στην περίπτωση ιζ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 4469/2017 η ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου 2017»
αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Δεκεµβρίου
2018».
3. Η περίπτωση ιη΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 1
του ν. 4469/2017 αντικαθίσταται ως εξής:
«ιη) Ως «οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης» νοούνται οι απαιτήσεις των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης, που βεβαιώθηκαν έως τον χρόνο υποβολής
της αίτησης του άρθρου 4 και γεννήθηκαν έως την 31η
Δεκεµβρίου 2018 ή ανάγονται σε χρόνο έως την 31η Δεκεµβρίου 2018, µε τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσµης καταβολής κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης
του άρθρου 4».
4. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 4469/2017 οι λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2018».
5. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 του ν. 4469/2017 οι
λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2017» αντικαθίστανται από τις
λέξεις «31η Δεκεµβρίου 2018».
6. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται στις αιτήσεις που υποβάλλονται µετά την έναρξη ισχύος του. Αιτήσεις, στις οποίες
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος η διαδικασία έχει
περατωθεί ως άκαρπη, µπορούν να επανυποβληθούν, εφόσον συµπεριλαµβάνουν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθµισης, σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5. Σε αιτήσεις που είναι εκκρεµείς κατά τη

δηµοσίευση του παρόντος νόµου, οι οφειλέτες µπορούν
να ζητήσουν τη διαγραφή της αίτησής τους µε ταυτόχρονη επανυποβολή της, κατά το άρθρο 4 της υπ’ αριθµ.
86768/13.8.2018 (Β΄ 3498) απόφασης χωρίς να απαιτείται η έκδοση της απόφασης της παραγράφου 2 του παραπάνω άρθρου, προκειµένου να συµπεριληφθούν οφειλές, οι οποίες καθίστανται επιδεκτικές ρύθµισης σύµφωνα µε τις παραγράφους 1 έως 5.
Άρθρο 6
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 83 του ν. 4605/2019
(Α΄52) η ηµεροµηνία «30ή Απριλίου 2019» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Μαΐου 2019».
Άρθρο 7
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 της υποπαραγράφου Γ4: ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
της ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ Γ΄: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), προστίθενται εδάφια ως εξής: «Η εξόφληση γίνεται χωρίς περαιτέρω επιβαρύνσεις, ιδία τόκους υπερηµερίας.»
2. Η παράγραφος 1 καταλαµβάνει και εκκρεµείς αγωγές πιστωτικών ιδρυµάτων κατά της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας επί των οποίων δεν έχουν εκδοθεί αµετάκλητες αποφάσεις.
Άρθρο 8
Είσπραξη και Απόδοση της εισφοράς σε χρήµα
του άρθρου 52 του ν. 3982/2011 (Α΄143)
Η προβλεπόµενη στην παράγραφο 6 του άρθρου 52
του ν. 3982/2011, όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4605/2019 (Α΄52)
διαδικασία της απόδοσης της εισφοράς σε χρήµα για τα
ποσά που έχουν ήδη βεβαιωθεί προς είσπραξη υπό τον
ΚΑΕ 3541 «Έσοδα υπέρ Ε.ΑΝ.Ε.Π. από εισφορές σε
χρήµα για τη δηµιουργία κοινόχρηστων χώρων και έργων υποδοµής των Επιχειρηµατικών Πάρκων (άρθρο 52,
παράγραφος 6, του ν. 3982/2011)», καθώς και υπό τον
ΑΛΕ 1140906001 «Εισφορές σε χρήµα για επιχειρηµατικά πάρκα», γίνεται µε µόνο δικαιολογητικό τη βεβαίωση
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε το καθαρό εισπραχθέν ποσό του Κρατικού Προϋπολογισµού, υπό τον
κωδικό αριθµό εσόδου 3541, καθώς και υπό τον αναλυτικό λογαριασµό εσόδου 1140906001, σύµφωνα µε τα απολογιστικά στοιχεία για κάθε διαχειριστική περίοδο.
Άρθρο 9
Τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν. 3226/2004 (Α΄24)
Η παράγραφος 1 του άρθρου 15 του ν. 3226/2004
(Α΄24) τροποποιείται ως εξής:
«α) Στο εδάφιο ε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15
του ν. 3226/2004 (Α΄24), η φράση «οι κρατήσεις που
προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 61 του Κώδικα
Δικηγόρων» αντικαθίσταται από τη φράση «οι κρατήσεις
που προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 61 και 62
του Κώδικα Δικηγόρων».
β) Μετά το τέλος του εδαφίου στ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 15 του ν. 3226/2004 (Α΄24) προστίθεται φράση που έχει ως εξής: «Οµοίως, οι κρατήσεις των άρθρων
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61 και 62 του Κώδικα Δικηγόρων αποδίδονται στους οικείους φορείς µέσω των Δικηγορικών Συλλόγων».
Αρθρο 10
1. Στους υπαλλήλους φύλαξης και εξωτερικής φρούρησης των καταστηµάτων κράτησης καταβάλλεται, για
το έτος 2019, έκτακτο επίδοµα, για την κάλυψη αναγκών
προµήθειας στολής, ύψους εκατόν είκοσι (120) ευρώ,
κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης . Το
έκτακτο επίδοµα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο στα
χέρια του Δηµοσίου ή τρίτων κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε
κράτηση, δεν δεσµεύεται και δεν συµψηφίζεται µε βεβαιωµένα χρέη στη φορολογική διοίκηση και στο υπόλοιπο Δηµόσιο, τα ασφαλιστικά ταµεία ή τα πιστωτικά ιδρύµατα. Η σχετική δαπάνη βαρύνει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων.
2. Το πρώτο εδάφιο, του σηµείου Β΄ της παραγράφου
1 του άρθρου 139 του ν. 4472/2017 (Α΄74) αντικαθίσταται ως εξής:
«Β. Στους Ιατροδικαστές, ειδικό επίδοµα ιατροδικαστικής υπηρεσίας, οριζόµενο ως εξής:
Ιατροδικαστής Α΄Τάξεως χίλια εκατό (1.100) ευρώ,
Ιατροδικαστής Β΄ Τάξεως χίλια (1.000) ευρώ,
Ιατροδικαστής Γ΄ Τάξεως εννιακόσια (900) ευρώ,
Ιατροδικαστής Δ΄ Τάξεως οκτακόσια (800) ευρώ.»
3. Η πρώτη φράση του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 7 του π.δ. 62/2014 (Α΄ 105) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Ο θεσµός της ηλεκτρονικής επιτήρησης εφαρµόζεται πιλοτικά και λήγει µε διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. Η πιλοτική εφαρµογή αφορά:».
Άρθρο 11
Τροποποιήσεις του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 (Α΄81)
1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 προστίθεται εδάφιο ως
εξής:
«Για την κάλυψη έκτακτων αναγκών που απαιτούν τη
συµπλήρωση θέσεων, δύναται να ανανεώνονται οι ως άνω κατάλογοι µε τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 6 του παρόντος άρθρου κατόπιν αιτιολογηµένου αιτήµατος των φορέων της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.»
2. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 5 του άρθρου 10 του ν. 3329/2005 προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Η δαπάνη για την αµοιβή του προσωπικού του παρόντος άρθρου δύναται να καλύπτεται και από ενωσιακούς
πόρους και συγχρηµατοδοτούµενα προγράµµατα. Στην
περίπτωση του προηγούµενου εδαφίου η διάρκεια της
σύµβασης δύναται να ανανεώνεται, πέραν της διετίας
και µέχρι τη λήξη των ως άνω προγραµµάτων.»
Άρθρο 12
Κύρωση Τροποποίησης Σύµβασης δωρεάς
Κυρώνεται η από 26.4.2019 Τροποποίηση της σύµβασης δωρεάς µεταξύ του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος που εδρεύει στο VADUZ του
LIECHTENSTEIN µε την επωνυµία Κοινωφελές Ίδρυµα

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION) και του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.) της οποίας το
κείµενο έχει ως ακολούθως:
Τροποποίηση της σύµβασης δωρεάς µεταξύ
του Ελληνικού Δηµοσίου, του Κοινωφελούς Ιδρύµατος
που εδρεύει στο VADUZ του LIECHTENSTEIN
µε την επωνυµία Κοινωφελές Ίδρυµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ.
ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC
BENEFIT FOUNDATION) και του Ωνάσειου
Καρδιοχειρουργικού Κέντρου (Ν.Π.Ι.Δ.)
Στην Αθήνα σήµερα, στις 26.4.2019 µεταξύ:
α) του Ελληνικού Δηµοσίου, νοµίµως εκπροσωπούµενου από τους Υπουργούς Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Ευτυχία Αχτσιόγλου,
Οικονοµικών Ευκλείδη Τσακαλώτο και Υγείας Ανδρέα
Ξανθό, τους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονοµικών Γεώργιο Χουλιαράκη και Υγείας Παύλο Πολάκη,
β) του Κοινωφελούς Ιδρύµατος µε την επωνυµία Κοινωφελές Ίδρυµα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Σ. ΩΝΑΣΗΣ» (ALEXANDER S. ONASSIS PUBLIC BENEFIT FOUNDATION), που
εδρεύει στο Λιχτενστάιν, Stadtle 27, Vaduz, Liechtenstein, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. κ. Αντώνη Παπαδηµητρίου και τη Γραµµατέα του
Δ.Σ. κ. Μαριάννα Μόσχου δυνάµει του από 27 Οκτωβρίου 201στ΄ 6 πρακτικού του Δ.Σ. και
γ) του Ωνάσειου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου
(Ν.Π.Ι.Δ.) που ιδρύθηκε µε τον ν. 2012/1992 (Α΄28) και εδρεύει Λεωφ. Συγγρού 356, Τ.Κ. 17674 Καλλιθέα Αττικής, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του
Δ.Σ. αυτού Δηµήτριο Νιάκα, συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αποδεκτά τα ακόλουθα:
1. Στις 26.7.2018, υπογράφθηκε µεταξύ των προαναφερόµενων συµβαλλόµενων σύµβαση δωρεάς, η οποία
κυρώθηκε µε τον ν. 4565/2018 (Α΄ 173), µε συνηµµένο
«Παράρτηµα Γ΄» στο οποίο περιλαµβάνονταν οι προτεινόµενες ρυθµίσεις τροποποίησης του ν. 2012/1992
(Α΄28), στο πλαίσιο της θεσµικής αναδιοργάνωσης του
Ω.Κ.Κ.. Οι ρυθµίσεις αυτές αποτέλεσαν αυτούσιες το Κεφάλαιο Β΄ στον ανωτέρω νόµο. Με την παρούσα τροποποίηση, προκειµένου να επιτευχθεί ενιαία και δίκαιη ρύθµιση των ζητηµάτων που σχετίζονται µε τις εργασιακές
σχέσεις του προσωπικού και του Ω.Κ.Κ., αλλά και παράλληλα να ενισχυθεί η διαφάνεια και η διοικητική όσο και
δηµοσιονοµική αποτελεσµατικότητα στη ρύθµιση των ανωτέρω θεµάτων, τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν
στην τροποποίηση του θεσµικού πλαισίου του Ω.Κ.Κ., ήτοι του ν. 2012/1992 (Α΄28) και του κυρωτικού νόµου της
δωρεάς, δηλαδή του ν. 4565/2018 (Α΄173), µε αντίστοιχη προτεινόµενη ρύθµιση που θα εισαχθεί και θα κυρωθεί στο Ελληνικό Κοινοβούλιο µε νοµοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας ως κάτωθι:
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992
(Α΄28) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η χρονική διάρκεια εργασίας, οι αποδοχές και άλλες παροχές, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθορίζονται µε σύµβαση που υπογράφεται
µεταξύ αυτών και του Πρόεδρου ή του Γενικού Διευθυντή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Είναι
δυνατή η σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης
εργασίας, η οποία εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υ-
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πουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, εφαρµοζόµενου κατά τα λοιπά του ν. 1876/1990 (Α΄27) ως προς
την ισχύ και το περιεχόµενο της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης, της παραγράφου 17 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (A΄ 150) και των παραγράφων 3, 4 και 5 του
άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (A΄ 110).»
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για την εκπλήρωση γενικότερα του σκοπού του
Ω.Κ.Κ. και την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και
εκπαίδευσης, το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να συνάπτει
συµβάσεις εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης
µε µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων ή Ερευνητικών Κέντρων
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αµοιβή σε αυτές τις
συµβάσεις δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την ελάχιστη εκ του νόµου προβλεπόµενη. Ειδικά για την προώθηση των µεταµοσχεύσεων συµπαγών οργάνων η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. που ειδικεύεται στον συγκεκριµένο τοµέα. Οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού του Ω.Κ.Κ.
γενικότερα δύνανται, κατά τα διεθνή πρότυπα, να εµπεριέχουν προβλέψεις για διασύνδεση των απολαβών του
µε ατοµικούς ή οµαδικούς δείκτες που αντανακλούν την
παραγωγικότητα, το επιστηµονικό και ερευνητικό έργο,
την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών,
καθώς και την ικανοποίηση των ασθενών και µεταβάλλονται ανάλογα µε τις στρατηγικές προτεραιότητες του
Ω.Κ.Κ.. Τα ως άνω θα προβλέπονται αναλυτικότερα στον
Κανονισµό του άρθρου 15.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθορου 15 του ν. 2012/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εκδίδεται και δηµοσιεύεται στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Εσωτερικός Κανονισµός
και το Οργανόγραµµα του Ω.Κ.Κ..»
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α) Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου τρίτου του
ν. 4565/2018 (Α΄Ί73).
2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν και ισχύουν οι όροι και
οι συµφωνίες της προαναφερόµενης από 26.7.2018 σύµβασης δωρεάς. Η νοµοθετική κύρωση της παρούσας, ή η
νοµοθέτηση κατά περιεχόµενο των ρυθµίσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1, δεν αποτελεί προϋπόθεση για την υλοποίηση της σύµβασης δωρεάς, η οποία εξακολουθεί να ισχύει.
Για το Ελληνικό Δηµόσιο
Οι Υπουργοί
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ευτ. Αχτσιόγλου
Οικονοµικών
Ευκλ. Τσακαλώτος
Υγείας
Αν. Ξανθός
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί
Υγείας

Π. Πολάκης
Οικονοµικών
Γ. Χουλιαράκης
Για το Ίδρυµα Ωνάση
Αντώνης Παπαδηµητρίου
Πρόεδρος του Δ.Σ.
Για το Ω.Κ.Κ.
Δηµήτριος Νιάκας
Πρόεδρος του Δ.Σ.

Άρθρο 13
Τροποποίηση του ν. 2012/1992 (Α΄ 28)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992
(Α΄28) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η χρονική διάρκεια εργασίας, οι αποδοχές και άλλες παροχές, τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των εργαζοµένων στο Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο, καθορίζονται µε σύµβαση που υπογράφεται
µεταξύ αυτών και του Προέδρου ή του Γενικού Διευθυντή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Είναι
δυνατή η σύναψη επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης
εργασίας, η οποία εγκρίνεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας, εφαρµοζόµενου κατά τα λοιπά του ν. 1876/1990 (Α΄27) ως προς
την ισχύ και το περιεχόµενο της επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης, της παραγράφου 17 του άρθρου 66 του
ν. 3984/2011 (Α΄150) και των παραγράφων 3, 4 και 5 του
άρθρου 43 του ν. 4484/2017 (Α΄110).»
2. Η παράγραφος 12 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992
αντικαθίσταται ως εξής:
«12. Για την εκπλήρωση γενικότερα του σκοπού του
Ω.Κ.Κ. και την προώθηση της επιστηµονικής έρευνας και
εκπαίδευσης, το Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ. δύναται να συνάπτει
συµβάσεις εργασίας πλήρους ή µερικής απασχόλησης
µε µέλη ΔΕΠ Πανεπιστηµίων ή Ερευνητικών Κέντρων
της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Η αµοιβή σε αυτές τις
συµβάσεις δεν µπορεί να είναι µικρότερη από την ελάχιστη εκ του νόµου προβλεπόµενη. Ειδικά για την προώθηση των µεταµοσχεύσεων συµπαγών οργάνων η συνεργασία αυτή επεκτείνεται και στο προσωπικό των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. που ειδικεύεται στον συγκεκριµένο τοµέα. Οι συµβάσεις εργασίας του προσωπικού του Ω.Κ.Κ.
γενικότερα δύνανται, κατά τα διεθνή πρότυπα, να εµπεριέχουν προβλέψεις για διασύνδεση των απολαβών του
µε ατοµικούς ή οµαδικούς δείκτες που αντανακλούν την
παραγωγικότητα, το επιστηµονικό και ερευνητικό έργο,
την αποτελεσµατικότητα και ασφάλεια των υπηρεσιών,
καθώς και την ικανοποίηση των ασθενών και µεταβάλλονται ανάλογα µε τις στρατηγικές προτεραιότητες του
Ω.Κ.Κ.. Τα ως άνω θα προβλέπονται αναλυτικότερα στον
Κανονισµό του άρθρου 15.»
3. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 του ν. 2012/1992 αντικαθίσταται ως εξής:
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«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών ύστερα από γνώµη του Δ.Σ. του Ω.Κ.Κ., εκδίδεται
και δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ο Εσωτερικός Κανονισµός και το Οργανόγραµµα του
Ω.Κ.Κ..»
4. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται:
α) Η παράγραφος 14 του άρθρου 13 του ν. 2012/1992.
β) Η παράγραφος 1 του άρθρου τρίτου του
ν. 4565/2018 (Α΄173).
Άρθρο 14
Διαδικασία έκδοσης οικοδοµικών
αδειών ανακατασκευής
Η διαδικασία έκδοσης οικοδοµικής αδείας για την ανακατασκευή πυρόπληκτου κτίσµατος στις περιοχές της
Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που οριοθετήθηκαν µε την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/3.12.2018 (Β΄ 3255) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Υποδοµών και Μεταφορών, γίνεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α΄167), κατά την οποία
οι άδειες εκδίδονται αυτόµατα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες µελέτες που προβλέπονται
στο άρθρο 40 του ως άνω νόµου, µε τις εξής διαφοροποιήσεις:
α) Δεν απαιτείται η προηγούµενη έκδοση έγγραφης
βεβαίωσης όρων δόµησης και απαιτούµενων εγκρίσεων.
β) Για τις περιπτώσεις έκδοσης οικοδοµικών αδειών εκτός σχεδίου, υποβάλλεται στο ηλεκτρονικό σύστηµα, εκτός των λοιπών δικαιολογητικών είτε βεβαίωση της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών είτε βεβαίωση καθορισµού δικαιούχου στεγαστικής συνδροµής της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018 (Β΄ 5588) απόφασης του
Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών.
γ) Μετά την έκδοση της οικοδοµικής αδείας εφαρµόζονται τα ακόλουθα:
αα) Εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την έκδοση της οικοδοµικής άδειας, διενεργείται από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ. έλεγχος τοπογραφικού διαγράµµατος και
όρων δόµησης, µε ταυτόχρονο έλεγχο της θέσης του
κτιρίου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο από 8.2.1979 π.δ.
(Δ΄ 130), στο άρθρο 25 του ν. 4579/2018 (Α΄201) και όσα
προβλέπονται στο παρόν και στο επόµενο άρθρο. Εντός
της ίδιας προθεσµίας, διενεργείται και ο έλεγχος περί υποβολής των απαιτούµενων εγκρίσεων, όπως της βεβαίωσης της αρχαιολογικής υπηρεσίας, όπου αυτή απαιτείται, της βεβαίωσης της αρµόδιας Διεύθυνσης Δασών ή
της βεβαίωσης καθορισµού δικαιούχου στεγαστικής συνδροµής της υπουργικής απόφασης Δ.Α.Ε.Φ.Κ.ΚΕ/οικ.14531/Α321/7.12.2018.
ββ) Εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από τη λήξη
της προθεσµίας της υποπερίπτωσης αα΄, διενεργείται από την αρµόδια Υ.ΔΟΜ. ο έλεγχος καταβολής των απαιτούµενων εισφορών και κρατήσεων του έργου υπέρ του
Δηµοσίου, του Δήµου και του ΕΦΚΑ, καθώς και της καταβολής εισφοράς σε γη και χρήµα και εισφορών που µπορεί να προκύπτουν από εξαγορά θέσεων στάθµευσης. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις που εµπίπτουν στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν. 4576/2018 (Α΄196) διενεργείται έλεγχος ενδεχόµενης διακοπής οικοδοµικών εργασιών, καθώς και ανάκλησης ή ακύρωσης της προϋφι-

στάµενης άδειας.
γγ) Σε περίπτωση που κατά τον ως άνω έλεγχο εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, ενηµερώνεται ο διαχειριστής
της αίτησης και ο ιδιοκτήτης µέσω του πληροφοριακού
συστήµατος, προκειµένου να προβούν εντός προθεσµίας ενός (1) µηνός από την ενηµέρωσή τους, στις απαραίτητες διορθώσεις - συµπληρώσεις. Παρερχοµένης απράκτου της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου, καθώς
και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι, δεν ήταν δυνατή η έκδοση της άδειας ανακατασκευής, αυτή ανακαλείται.
Άρθρο 15
Ρυθµίσεις θεµάτων δόµησης
1. Οικοδοµικές άδειες στις περιοχές της Περιφέρειας
Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018
και
έχουν
οριοθετηθεί
µε
την
Δ.Α.Ε.Φ.Κ.Κ.Ε./8706/Α325/3.12.2018 (Β΄ 3255) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Υποδοµών και Μεταφορών χορηγούνται, πλέον των οριζόµενων στις διατάξεις του από 8.2.1979 π.δ.
(Δ΄ 130), υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Για οικοδοµική άδεια ανέγερσης, λόγω ανακατασκευής της περίπτωσης β΄ του άρθρου 2 του από
8.2.1979 π.δ., το ανακατασκευαζόµενο κτίριο δε δύναται
να είναι κατ’ έκταση (κάλυψη), δόµηση και όγκο µεγαλύτερο του καταστραφέντος, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί
στο Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιµόρροπου
Κτιρίου (ΠΑΕΕΚ) ή στην απόφαση ασύµφορου επισκευής
από την αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών
και Μεταφορών και δεν µπορεί να υπερβαίνει διώροφη
οικοδοµή µε υπόγειο.
Η απόσταση από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου δεν
δύναται να είναι µικρότερη από τα 2.50µ.. Η ίδια απόσταση ισχύει και στην περίπτωση που επιβάλλεται η µετακίνηση του κτιρίου, λόγω των αποστάσεων που ορίζονται
στο άρθρο 5 του από 8.2.1979 π.δ. και στο άρθρο 25 του
ν. 4579/2018 (Α΄201).
Αν λόγω επιβολής της προϋπόθεσης της περίπτωσης
α΄ δεν δύναται να υλοποιηθεί το περίγραµµα του καταστραφέντος κτιρίου, τότε είναι δυνατή η αλλαγή του
σχήµατός του, χωρίς η κάλυψη, η δόµηση και ο όγκος
της νέας οικοδοµής να υπερβαίνουν τα αντίστοιχα µεγέθη της καταστραφείσας. Επίσης είναι δυνατή η ανέγερση διώροφου αντί ισογείου, αρκεί η έκταση και ο συνολικός όγκος να µην είναι µεγαλύτερος του καταστραφέντος.
β) Για οικοδοµική άδεια ανακατασκευής του άρθρου 3
του από 8.2.1979 π.δ., αυτή δύναται να χορηγηθεί είτε
µε τους όρους δόµησης που ισχύουν κατά τον χρόνο έκδοσης της οικοδοµικής άδειας στην περιοχή, τηρώντας
τις προϋποθέσεις του οικοδοµικού κανονισµού, είτε µε
τους όρους και περιορισµούς δόµησης που ίσχυαν στην
περιοχή κατά τον χρόνο ανέγερσης της οικοδοµής που
καταστράφηκε, χωρίς όµως η συνολική επιφάνεια (δόµηση) και ο όγκος της νέας οικοδοµής να είναι µεγαλύτερα
από την επιφάνεια και τον όγκο της καταστραφείσας.
Εφόσον το κτίριο ανακατασκευάζετα, σύµφωνα µε τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 του από 8.2.1979 π.δ., δεν
δύναται να είναι κατ’ έκταση και όγκο µεγαλύτερο του
καταστραφέντος, όπως αυτό έχει αποτυπωθεί από την
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και Μετα-
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φορών και πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις από τα όρια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις.
2. Για όλες τις περιπτώσεις ανακατασκευής της παραγράφου 1:
α) Η χρήση της νέας οικοδοµής πρέπει να είναι σύµφωνη µε τις επιτρεπόµενες χρήσεις γης στην περιοχή,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Σε περίπτωση που
στην καταστραφείσα οικοδοµή υφίστατο νοµίµως χρήση, µη επιτρεπόµενη από τους ισχύοντες όρους και περιορισµούς δόµησης, µε την οικοδοµική άδεια ανακατασκευής επιτρέπεται η χρήση αυτή σε επιφάνεια όχι µεγαλύτερη της υφιστάµενης στην καταστραφείσα οικοδοµή.
β) Το µέγιστο ύψος του κτιρίου δεν δύναται να υπερβαίνει τα 8,50µ. συµπεριλαµβανοµένης της στέγης ύψους 1,50µ.. Σε περίπτωση µη κατασκευής στέγης, το ύψος µειώνεται κατά 1,50µ.. Εάν ειδικές διατάξεις ορίζουν για την περιοχή µικρότερο αριθµό ορόφων και ύψος, αυτές κατισχύουν.
γ) Είναι δυνατή η κατασκευή υπογείου, το οποίο δεν
θεωρείται όροφος, ακόµα και αν δεν υπήρχε στην καταστραφείσα οικοδοµή.
δ) Οι διατάξεις του π.δ. 209/1998 (Α΄169), εφαρµόζονται µόνο στην περίπτωση που η πληγείσα οικοδοµή δεν
υφίστατο νοµίµως.
Άρθρο 16
Παύση καταβολής προστίµων
και αναστολή επιβολής κυρώσεων
1. Για τα πληγέντα κτίρια των περιοχών που οριοθετήθηκαν µε την Δ.Α.Ε.Φ.Κ.- Κ.Ε./8706/Α325/3.12.2018
(Β΄ 3255) κοινή απόφαση Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Οικονοµίας και Ανάπτυξης και Υποδοµών και
Μεταφορών, για τα οποία έχει εκδοθεί πρωτόκολλο αυτοψίας επικινδύνως ετοιµόρροπου κτιρίου είτε έχουν
κριθεί ως µη κατοικήσιµα και χρήζουν επισκευής και τα
οποία έχουν υπαχθεί στον ν. 4178/2013 (Α΄174) ή στον
ν. 4495/2017 (Α΄167), δεν οφείλονται πρόστιµα και παύει η καταβολή τυχόν υπόλοιπων δόσεων προστίµων, από
την ηµεροµηνία οριοθέτησης των περιοχών αυτών. Για
την απόδειξη της ως άνω προϋπόθεσης παύσης καταβολής προστίµου, υποβάλλεται στο πληροφοριακό σύστηµα υπαγωγής αυθαιρέτων το διοικητικό έγγραφο ΠΑΕΕΚ
ή η έκθεση αυτοψίας Τριµελούς Επιτροπής ή το Δελτίο
Επανελέγχου του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Τυχόν καταβληθέντα ποσά προστίµων δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.
2. Για τα αυθαίρετα κτίρια των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου που
έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες και έχουν οριοθετηθεί µε την ΚΥΑ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018
(Β΄ 3255) και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του
ν. 4495/2017, µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου η υπαγωγή γίνεται µόνο µε την καταβολή του προβλεπόµενου παράβολου της περίπτωσης ι΄ του άρθρου
99 του ν. 4495/2017.
3. Μέχρι την οριστική οριοθέτηση και διευθέτηση των
ρεµάτων των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί πυρόπληκτες µε την ΚΥΑ Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8706/Α325/3.8.2018
(Β΄ 3255), αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων και η είσπραξη προστίµων σε αυθαίρετα κτίρια ανεγερθένστ΄ τα
προ της 28.7.2011, κατά τις διατάξεις του Τµήµατος Δ΄
του ν. 4495/2017 (Α΄167). Τυχόν καταβληθέντα ποσά
προστίµων δεν επιστρέφονται και δεν αναζητούνται.

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4576/2018 (Α΄ 196)
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5
του ν. 4576/2018 (Α΄196) τροποποιείται ως εξής:
«Στην περίπτωση αυτή ο Διευθυντής της οικείας Διεύθυνσης Δασών εκδίδει τη βεβαίωση, µε την προσκόµιση
απλού, ευκρινούς αντιγράφου της οικοδοµικής αδείας,
συνοδευόµενου απαραίτητα από υπεύθυνη δήλωση του
αιτούντα - ενδιαφεροµένου που να βεβαιώνει τη µη ανάκληση ή ακύρωση αυτής.»
Άρθρο 18
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4579/2018 (Α΄ 201)
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 25 του
ν. 4579/2018, προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στις ως άνω περιπτώσεις α΄, β΄ και γ΄, επιτρέπεται η έκδοση αδειών αναθεώρησης ως προς την αποπεράτωση εργασιών οικοδοµής,
εφόσον έχει περαιωθεί ο φέρων οργανισµός, καθώς και
η αποπεράτωση εργασιών οικοδοµής σε άδεια που βρίσκεται σε ισχύ, εφόσον έχει περαιωθεί ο φέρων οργανισµός της οικοδοµής, εξαιρουµένων των εργασιών περίφραξης.
Επίσης επιτρέπονται: η έκδοση εργασιών µικρής κλίµακας της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του
ν. 4495/2017 (Α΄167), οι οικοδοµικές εργασίες του άρθρου 30 του ίδιου νόµου, καθώς και η έκδοση αδειών εσωτερικών διαρρυθµίσεων και επισκευής, εξαιρουµένων
των εργασιών ενίσχυσης του φέροντα οργανισµού που
επιφέρουν αντικατάστασή του.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται σε νοµίµως υφιστάµενα
κτίσµατα.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4495/2017 (Α΄ 167)
1. Στο τέλος της περίπτωσης ιβ΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 36 του ν. 4495/2017 προστίθενται οι λέξεις
«εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις».
2. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 102 του ν. 4495/2017 καταργούνται.
Άρθρο 20
Τροποποίηση άρθρου 2 του ν. 4256/2014
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 2 του ν. 4256/2014 (Α΄ 92) αντικαθίσταται ως εξής:
«Με την ίδια απόφαση, µπορεί να τροποποιούνται οι
προθεσµίες των παραγράφων 4 και 5 του παρόντος άρθρου και του άρθρου 15.»
2. Οι λέξεις «µέσα σε προθεσµία έξι (6) µηνών» του
δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης β΄, του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης ε΄ και του τρίτου εδαφίου της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του
ν. 4256/2014, καθώς και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 15 του ίδιου
νόµου αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέσα σε προθεσµία δέκα (10) µηνών».
3. Η έναρξη ισχύος των παραγράφων 1 και 2 αρχίζει από 14.5.2019.
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Άρθρο 21
Σύσταση Ενιαίας Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
Σωµάτων Ασφαλείας
1. Στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη συνιστάται
ενιαία αυτοτελής ειδική υπηρεσία, υπαγόµενη απευθείας
στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, η οποία ονοµάζεται «Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας» (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.), η οποία λειτουργεί σε επίπεδο
Διεύθυνσης και έχει έδρα τον Νοµό Αττικής. Παράρτηµα
της Υπηρεσίας αυτής λειτουργεί στη Βόρεια Ελλάδα, µε
έδρα τη Θεσσαλονίκη, και ονοµάζεται «Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας Βορείου
Ελλάδας» (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε.).
2. Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.) έχει ως αποστολή τη διερεύνηση,
εξιχνίαση και δίωξη των εγκληµάτων που προβλέπονται
από την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2713/1999
(Α΄89), την παράγραφο 2 του άρθρου 49 του
ν. 2935/2001 (Α΄ 162), την παράγραφο 2 του άρθρου 70
του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) και τις διατάξεις που αφορούν
σε παραβάσεις της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας αρµοδιότητας του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και πρόκλησης ναυτικών ατυχηµάτων, που διαπράττουν ή συµµετέχουν σε αυτά το αστυνοµικό, λιµενικό και
πυροσβεστικό προσωπικό, καθώς και υπάλληλοι και λειτουργοί του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στις παραπάνω διατάξεις των οικείων Σωµάτων. Η αρµοδιότητα της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. εκτείνεται
σε όλη την Επικράτεια, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην αρµοδιότητα της Ελληνικής Αστυνοµίας και του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
3. Στη συνιστώµενη Υ.Ε.Υ.Σ.Α. συγχωνεύονται η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνοµίας και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής. Η Υ.Ε.Υ.Σ.Α.,
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του
ν. 2713/1999, στελεχώνεται από προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος. Η Υπηρεσία, κατά τα λοιπά, διέπεται αναλογικά από τις διατάξεις
των άρθρων 1 έως 9 του ν. 2713/1999, 49 έως 53 του
ν. 2935/2001 και 70 του ν. 4249/2014, όπως ισχύουν κάθε
φορά, κατά το µέρος που δεν αντίκεινται στις ρυθµίσεις
του παρόντος.
Στο προσωπικό της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. χορηγείται ειδική µηνιαία αποζηµίωση, το ύψος της οποίας, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέµα, καθορίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μέχρι την έκδοση της
απόφασης του προηγούµενου εδαφίου, εφαρµόζονται
στο Αστυνοµικό προσωπικό και στο προσωπικό του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής, οι οποίοι πρόκειται να στελεχώσουν την Υ.Ε.Υ.Σ.Α, οι περιπτώσεις Η΄
και Θ΄ του άρθρου 127 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) αντίστοιχα.
4. Ως Διοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη ανώτατος Αξιωµατικός
της Ελληνικής Αστυνοµίας, µετά από γνώµη της Επιτροπής Θεσµών και Διαφάνειας της Βουλής, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στον Κανονισµό της βουλής, για θητεία τριών
(3) ετών. Ως πρώτος Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται ανώτερος ή ανώτατος Αξιωµατικός του Λιµενικού

Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε κοινή απόφαση
των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής. Ως δεύτερος Υποδιοικητής της
Υ.Ε.Υ.Σ.Α. ορίζεται από τον Υπουργό Προστασίας του
Πολίτη ανώτερος ή ανώτατος Αξιωµατικός του Πυροσβεστικού Σώµατος. Οι παραπάνω Υποδιοικητές ορίζονται για θητεία τριών (3) ετών και είναι ανώτεροι ή αρχαιότεροι του Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωµάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος,
καθώς και των Τµηµαταρχών της Διεύθυνσης. Ως Διευθυντής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε. ορίζεται Ανώτερος αξιωµατικός της Ελληνικής Αστυνοµίας, µε πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας και απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη. Ως Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε. ορίζεται Ανώτερος αξιωµατικός του Λιµενικού Σώµατος Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε πρόταση του Διοικητή της
Δ.Ε.Υ.Σ.Α και κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Το λοιπό προσωπικό µετατίθεται στην Υ.Ε.Υ.Σ.Α., µε
πρόταση του Διοικητή της Υπηρεσίας και απόφαση του
Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, αν προέρχεται από
την Ελληνική Αστυνοµία και το Πυροσβεστικό Σώµα ή
κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη
και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, αν προέρχεται
από το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή, αντίστοιχα.
5. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος:
α) τα καθήκοντα του Διοικητή ανατίθενται στον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων της
Ελληνικής Αστυνοµίας για θητεία τριών (3) ετών, ενώ τα
καθήκοντα του πρώτου Υποδιοικητή ανατίθενται στον
Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, µε όµοια θητεία, µε την επιφύλαξη του τέταρτου εδαφίου
της παραγράφου 4. Αν δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις για τον ορισµό του πρώτου Υποδιοικητή, αυτός
ορίζεται εντός µηνός µε κοινή απόφαση των Υπουργών
Προστασίας του Πολίτη και Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής. Στην περίπτωση αυτή, µέχρι τον ορισµό του
πρώτου Υποδιοικητή, αντίστοιχα καθήκοντα ασκεί ο αρχαιότερος Τµηµατάρχης,
β) ο δεύτερος Υποδιοικητής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α, ορίζεται
µετά τη δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος της
παραγράφου 6,
γ) καθήκοντα Διευθυντή της Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε. ανατίθενται στον Προϊστάµενο της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών
Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της Ελληνικής Αστυνοµίας,
δ) στην Υ.Ε.Υ.Σ.Α. εντάσσεται αυτοδίκαια, µε την ίδια
σχέση εργασίας, το προσωπικό που ανήκει στις συγχωνευόµενες Υπηρεσίες. Τυχόν ευεργετήµατα που προβλέπονται για το προσωπικό από τις οικείες διατάξεις
των Σωµάτων εξακολουθούν να ισχύουν.
6. Με προεδρικό διάταγµα, το οποίο εκδίδεται εντός
τεσσάρων (4) µηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος,
µε πρόταση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται θέµατα οργάνωσης, διάρθρωσης, λειτουργίας και στελέχωσης της Υ.Ε.Υ.Σ.Α., οι οργανικές θέσεις, η θητεία του
προσωπικού και η ανανέωσή της, οι προϋποθέσεις, τα
προσόντα, τα κωλύµατα και ασυµβίβαστα, οι διαδικασίες
επιλογής, οι αρµοδιότητες και τα καθήκοντα, οι υποχρεώσεις, τα δικαιώµατα, οι σχέσεις ιεραρχίας και η υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο
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σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος. Μετά τη
δηµοσίευση του προεδρικού διατάγµατος του προηγούµενου εδαφίου, οι Εισαγγελικοί Λειτουργοί του άρθρου
3 του ν. 2713/1999, εποπτεύουν την Υ.Ε.Υ.Σ.Α..
7. Κατά την έναρξη εφαρµογής του παρόντος και µέχρι την έκδοση του κατά την παράγραφο 6 προεδρικού
διατάγµατος ισχύουν τα ακόλουθα:
α) ως προς την υπηρεσιακή κατάσταση, τις αρµοδιότητες, τα δικαιώµατα, τις υποχρεώσεις, το πειθαρχικό δίκαιο και γενικά τη λειτουργία εφαρµόζονται οι ισχύοντες
κανόνες των συγχωνευόµενων Υπηρεσιών, ανάλογα µε
την προέλευση του προσωπικού,
β) η ανάθεση του χειρισµού των υποθέσεων που προκύπτουν στο µεταβατικό διάστηµα γίνεται µε βασικό κριτήριο τη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας, αντικειµενικότητας και αµεροληψίας που απαιτείται κατά περίπτωση και όχι µε µόνο κριτήριο το Σώµα προέλευσης
των υπόπτων τέλεσης των αδικηµάτων ή την εγγύτητα
των υποθέσεων προς αυτό. Ο χειρισµός των εκκρεµών
υποθέσεων κατά θέση σε ισχύ του παρόντος συνεχίζεται
από τα αρµόδια στελέχη στα οποία τους έχει ανατεθεί
και
γ) οι δαπάνες που είναι αναγκαίες για τη λειτουργία
και την εκπλήρωση της αποστολής της Υ.Ε.Υ.Σ.Α., συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών µισθοδοσίας, καλύπτονται υποχρεωτικά από τις υφιστάµενες διαθέσιµες
πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισµού των αντίστοιχων προς τις συγχωνευόµενες Υπηρεσίες φορέων. Η
διαχείριση των δαπανών εντός της ανωτέρω Υπηρεσίας
διενεργείται από τα αντίστοιχα υφιστάµενα όργανα. Οι
αρµόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Λιµενικού Σώµατος - Ελληνικής Ακτοφυλακής και του Πυροσβεστικού Σώµατος παρέχουν στη νέα Υπηρεσία διοικητική, οικονοµική, λογιστική και διαχειριστική υποστήριξη. Για την εκπλήρωση της αποστολής της συνιστώµενης Υπηρεσίας, µεταφέρονται σε αυτήν όλα τα υλικά και
µέσα που διέθεταν οι συγχωνευόµενες υπηρεσίες. Η Ελληνική Αστυνοµία, το Λιµενικό Σώµα - Ελληνική Ακτοφυλακή και το Πυροσβεστικό Σώµα παρέχουν κάθε δυνατή
και αναγκαία συνδροµή για αυτόν τον σκοπό.
8. Από τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγµατος
της παραγράφου 6, καταργούνται οι παράγραφοι 1 έως 6
του άρθρου 2 του ν. 2713/1999 και το άρθρο 50 του
ν. 2935/2001.
Άρθρο 22
Ελεγκτική αποζηµίωση
1. Στους επιθεωρητές, ελεγκτές και εµπειρογνώµονες
των Σωµάτων και Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου
των φορέων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του
ν. 3074/2002 (Α΄296), που αµείβονται µε τις διατάξεις
του ν. 4354/2015 (Α΄ Ί76) και των οποίων φορέων οι επικεφαλής συµµετέχουν στο Συντονιστικό Όργανο Επιθεώρησης και Ελέγχου (Σ.Ο.Ε.Ε.) του άρθρου 8 του
ν. 3074/2002, καταβάλλεται ελεγκτική αποζηµίωση ύψους πενήντα (50) ευρώ ανά ηµέρα ελέγχου και µέχρι
του ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ µηνιαίως. Η ελεγκτική αποζηµίωση δεν περιλαµβάνεται στην έννοια των
τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισµούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου
21 του ν. 4354/2015 (Α΄176).
2. Το ύψος της ελεγκτικής αποζηµίωσης της προηγού-

µενης παραγράφου και το ανώτατο µηνιαίο όριο αυτής
προσαυξάνονται σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) εάν οι προαναφερόµενες κατηγορίες προσωπικού έχουν
κατά τη διενέργεια των ελέγχων την ιδιότητα του ανακριτικού υπαλλήλου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών
Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονοµικών µπορεί να
αναπροσαρµόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζηµίωσης ανά ηµέρα ελέγχου, το ανώτατο µηνιαίο όριο αυτής,
καθώς και η προσαύξηση του προηγούµενου εδαφίου.
3. Η παρούσα αποζηµίωση συµψηφίζεται µε οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό επίδοµα, ελεγκτική αποζηµίωση ή
άλλη σχετική µε την άσκηση των ελεγκτικών τους αρµοδιοτήτων παροχή που καταβάλλεται στους υπαγοµένους
στις διατάξεις του παρόντος.
Αρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 4575/2018
1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 12 του ν. 4575/2018
(Α΄192), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε το άρθρο 85 του
ν. 4582/2018 (Α΄ 208), µετά τις λέξεις «και του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.)» προστίθενται
οι λέξεις «καθώς και του προσωπικού της παραγράφου 1
του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α΄195)».
2. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12
του ν. 4575/2018, όπως αυτό προστέθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του ν. 4582/2018, αντικαθίσταται
ως εξής:
«Η κοινή υπουργική απόφαση, που εκδίδεται κατ' εξουσιοδότηση της παραγράφου 2, εφαρµόζεται κατ' αναλογία για τα µέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού και
του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), για το προσωπικό της παραγράφου 1 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α΄195), καθώς και για τους ερευνητές του Κ.Ε.Π.Ε.».
Άρθρο 24
Απαλλαγή από τα τέλη διέλευσης πλοίων
που µεταφέρουν πόσιµο νερό σε άνυδρα νησιά
Στο τέλος του άρθρου 12 του ν. 2515/1997 (Α΄154)
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που, βάσει σύµβασης µε το
Ελληνικό Δηµόσιο ή µε Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ βαθµού, παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης
και µεταφοράς πόσιµου ύδατος σε άνυδρα νησιά, δεν υπόκεινται σε επιβολή τελών για τη διέλευση των πλωτών
και χερσαίων µέσων µεταφοράς του νερού από τις περιοχές δικαιοδοσίας των φορέων διαχείρισης λιµένων
και εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής προς
τους φορείς δικαιωµάτων χρήσης λιµενικών εγκαταστάσεων.
Υφιστάµενες και ανείσπρακτες οφειλές που αφορούν
τέλη του προηγούµενου εδαφίου, είτε προκύπτουν από
τιµολόγια που έχουν εκδοθεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος είτε όχι, θεωρούνται µη οφειλόµενες και δεν
καταβάλλονται.»
Άρθρο 25
1. Στις περιπτώσεις ανάκλησης αναστολών που χορηγήθηκαν από τα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια για πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρµογή του άρθρου 63
του ν.4430/2016 (Α΄205) και του άρθρου 107 παράγρα-
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φος 1 του ν. 4461/2017 (Α΄38), τα νοµικά πρόσωπα που
υπάγονται σωρευτικά στις ανωτέρω διατάξεις, µπορούν
να συνεχίσουν την αρχικώς ανασταλείσα διαδικασία και
να συνάψουν ατοµικές συµβάσεις εργασίας, από το διαδικαστικό στάδιο κατά το οποίο χορηγήθηκε η αναστολή,
ανεξαρτήτως εάν στην αρχική προκήρυξη η πρόβλεψη
της χρονικής διάρκειας των προς σύναψη ως άνω συµβάσεων έχει λήξει. Οι ατοµικές συµβάσεις που θα συναφθούν βάσει της παρούσας µπορούν να έχουν χρονική
διάρκεια έως είκοσι τέσσερις (24) µήνες από τη σύναψή
τους, εφόσον τηρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις των ανωτέρω νόµων.
2. Το Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ιωαννίνων
δύναται µε απόφαση του Διοικητικού του Συµβουλίου να
καταρτίσει συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού
δικαίου µε τα πρόσωπα που είχαν επιλεγεί στο πλαίσιο
της Δηµόσιας Πρόσκλησης Ν° 11/2017 µε ΑΔΑ:
6ΙΓΜ4691Ω8-ΥΒ2 και σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ.
22/2018/000048542633/29.4.2018 απόφαση ένταξης του
ΟΑΕΔ, στο ίδιο αντικείµενο εργασίας στο οποίο είχαν
προσληφθεί και για χρονική διάρκεια έως δώδεκα (12)
µήνες. Τα ανωτέρω πρόσωπα εργάζονται µε πλήρες ωράριο και λαµβάνουν τις αποδοχές που καθορίζονται
στον ν. 4354/2015 (Α΄176), οι οποίες εγγράφονται και
βαρύνουν ως δαπάνες τον προϋπολογισµό του ως άνω
νοσοκοµείου.
3. Παρατείνονται αυτοδικαίως για τρεις (3) µήνες από
τη λήξη τους, οι συµβάσεις έργου που προβλέπονται
στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του ν. 4558/2018
(Α΄140), µε εξαίρεση τις συµβάσεις έργου που είχαν
συναφθεί µε τα πρόσωπα που έχουν επιλεγεί να συνάψουν σύµβαση εργασίας δυνάµει του άρθρου 123
του ν. 4549/2018 (Α΄105) και της υπ’αριθµ.64186/2018
ΚΥΑ (Β΄3877). Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, ύστερα από γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του
ΚΕΕΛΠΝΟ, διαπιστώνεται η παράταση των ανωτέρω
συµβάσεων. Η δαπάνη που προκύπτει από την αυτοδίκαιη παράταση των ανωτέρω συµβάσεων καλύπτεται από τον προϋπολογισµό του ΚΕΕΛΠΝΟ. Για τον σκοπό
αυτόν µπορεί να δοθεί έκτακτη επιχορήγηση από τον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Υγείας.
Άρθρο 26
Ανώτατα Όρια Ωραρίου Λειτουργίας Φαρµακείων
1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 9
του ν. 1963/1991 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα φαρµακεία απαγορεύεται να λειτουργούν στις κάτωθι αργίες εκάστου έτους, µε την επιφύλαξη των διατάξεων περί διανυκτερεύσεων και διηµερεύσεων: την 25η
Μαρτίου, τη Μεγάλη Παρασκευή, τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου, την 25η και την 26η Δεκεµβρίου, την 1η Ιανουαρίου, την 6η Ιανουαρίου, την Καθαρά
Δευτέρα, την 1η Μαΐου, την 28η Οκτωβρίου και του Αγίου Πνεύµατος, την ηµέρα εορτής του Πολιούχου Αγίου
της πόλης και την ηµέρα Απελευθέρωσης της πόλης.».
2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9
του ν. 1963/1991 (Α΄ 138), αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Ο νόµιµος εκπρόσωπος κάθε φαρµακείου, µε τη

σύµφωνη γνώµη του υπεύθυνου φαρµακοποιού, δύναται
να επιλέξει ωράριο λειτουργίας του φαρµακείου του,
καθ’ υπέρβαση των χρονικών ορίων της παραγράφου 1,
πλην της Κυριακής, µε την επιφύλαξη των παραγράφων
5 και 6 του άρθρου 22 του ν. 1483/1984 (Α΄153) και εντός του χρονικού πλαισίου λειτουργίας των καταστηµάτων λιανικής πώλησης, όπως αυτό καθορίζεται δυνάµει
του άρθρου 23 του ν. 2224/1994 (Α΄112).»
3. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 19 του ν. 1902/1990
(Α΄138), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τα φάρµακα για τα οποία καταλήγει επιτυχώς η
διαδικασία διαπραγµάτευσης που ορίζεται στο άρθρο
254 του ν. 4512/2018 (Α΄5), το θεσµοθετηµένο ποσοστό
συµµετοχής των ασθενών περιορίζεται στο ήµισυ. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, το ποσοστό της προβλεπόµενης συµµετοχής του ασθενούς µπορεί να µειώνεται
για τα γενόσηµα φάρµακα.»
Άρθρο 27
Προσθήκη εδαφίων στην παράγραφο 5 του άρθρου 2
του ν. 2308/1995 (Α΄ 114)
Στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 του ν. 2308/1995
προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Με αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι προθεσµίες υποβολής των δηλώσεων µπορεί
να παρατείνονται και για χρονικό διάστηµα έως έξι (6)
µήνες πέραν του χρόνου της παράτασης του προηγούµενου εδαφίου. Οι αποφάσεις αυτές µπορεί να έχουν αναδροµική ισχύ από τη λήξη της προηγούµενης παράτασης µέχρι τη δηµοσίευσή τους.»
Άρθρο 28
Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης της
εταιρίας µε την επωνυµία «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΘΗΝΑΣ Α.Ε.»
στο Ενιαίο Σύστηµα Κινητικότητας του ν. 4440/2016
(Α΄224), και σε κάθε περίπτωση το αργότερο µέχρι τις
31.12.2019 επιτρέπεται η κάλυψη των αναγκών της εταιρίας σε προσωπικό µε αποσπάσεις τακτικών υπαλλήλων,
µόνιµων και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από φορείς του άρθρου 14 παράγραφος
1 του ν. 2190/1994 (Α΄28). Οι αποσπάσεις του προηγούµενου εδαφίου διενεργούνται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων για διάρκεια µέχρι δύο (2) έτη µε κοινή
απόφαση του εποπτεύοντος την εταιρία Υπουργού Επικρατείας, του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, και
του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού.
Άρθρο 29
Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 63
του ν. 4600/2019 (Α΄43) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προσωπικό του ΚΕΕΛΠΝΟ που έχει διατεθεί σε Μονάδες Ειδικών Λοιµώξεων, εφόσον µεταταχθεί στους οικείους φορείς, δεν επιτρέπεται να µετακινηθεί σε οποιαδήποτε άλλη µονάδα ή θέση, πλην των ανωτέρω µονάδων, εντός του φορέα που µετατάσσεται.»
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Άρθρο 30
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται
διαφορετικά στις επί µέρους διατάξεις του.
Αθήνα,
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