ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΟΓ΄, 12 Φεβρουαρίου 2016,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Κύρωση: α) της από 24.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων
των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας
και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών»
(Α΄182) και β) της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων
των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Άµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184) και άλλες διατάξεις

Άρθρο Πρώτο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 24.12.2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Υγείας,
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών»
(Α΄ 182).
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Υγείας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και Οικονοµικών»
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητηµάτων που
αφορούν στην εύρυθµη λειτουργία των δοµών και υπη-

ρεσιών υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής αλληλεγγύης,
τη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, την εξασφάλιση
της απορρόφησης κονδυλίων του ΠΑΑ 2007-2013, τη
λειτουργία της ΔΕΗ Α.Ε. και τη ρύθµιση δηµοσιονοµικών
και φορολογικών θεµάτων.
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου,
αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Ρύθµιση ζητηµάτων ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.
1. Η παρ. 11 του άρθρου 34 του ν. 4052/2012 (Α΄41)
καταργείται.
2. Το ανεξόφλητο κεφάλαιο και η εξυπηρέτηση των
µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2016 υπολοίπων των δανειακών
συµβάσεων που έχει συνάψει το Κέντρο Ελέγχου και
Πρόληψης Νοσηµάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) µε την εγγύηση
του Ελληνικού Δηµοσίου, αναλαµβάνονται από το Ελληνικό Δηµόσιο. Από την ηµεροµηνία αυτή το Ελληνικό Δηµόσιο αναλαµβάνει, ως πρωτοφειλέτης, την καταβολή
των τοκοχρεωλυτικών δόσεων, συµπεριλαµβανοµένων
και των τόκων της τρέχουσας, κατά την ως άνω ηµεροµηνία, τοκοφόρου περιόδου, όπως αυτές προβλέπονται
από τις οικείες δανειακές συµβάσεις και διαδέχεται το
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. σε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που προβλέπονται από αυτές. Από την ίδια ηµεροµηνία, τα πιστωτικά ιδρύµατα που έχουν κατά του
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. ανεξόφλητες δανειακές απαιτήσεις τις
διαγράφουν και τις µετατρέπουν σε απαιτήσεις κατά του
Ελληνικού Δηµοσίου.
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3. Οι ανεξόφλητες υποχρεώσεις των δανειακών συµβάσεων της προηγούµενης παραγράφου που έχουν υπογραφεί µεταξύ του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ. και των τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ και ΑΤΤΙΚΗΣ µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου, όπως αυτές θα διαµορφωθούν την 1.1.2016, εξυπηρετούνται από τον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου
Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.).
4. Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζεται το ύψος του ανεξόφλητου κεφαλαίου κάθε δανειακής σύµβασης, οι λοιπές υποχρεώσεις που προκύπτουν
από την εφαρµογή των όρων των συµβάσεων και οι λοιποί όροι εξυπηρέτησης, όπως περιγράφονται στις αναλαµβανόµενες συµβάσεις.
5. Όπου στις ανωτέρω συµβάσεις προβλέπεται προσαύξηση του επιτοκίου µε την εισφορά του ν. 128/1975

(A΄ 178), η προσαύξηση αυτή δεν ισχύει.
6. Το χρέος της Κεντρικής Διοίκησης αυξάνεται ισόποσα µε το κεφάλαιο που θα προσδιοριστεί µε την έκδοση
της απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών της παραγράφου 4.
7. Οι φάκελοι των ανωτέρω δανειακών συµβάσεων παραδίδονται από τους αρµόδιους φορείς που τις κατέχουν
στον Οργανισµό Διαχείρισης Δηµοσίου Χρέους, ο οποίος αναλαµβάνει την υποχρέωση να τις εξυπηρετεί µέχρι
τη λήξη τους µε τους όρους που αναφέρονται σε αυτές
και σύµφωνα µε την απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών της παραγράφου 4. Οι εν λόγω δανειακές συµβάσεις περιγράφονται στον κατωτέρω πίνακα:
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Άρθρο 2
Η χρονική ισχύς των εγγυήσεων που προβλέπονται
στην παρ. 1 του άρθρου 1 της από 14.9.2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου που κυρώθηκε µε το άρθρο
πρώτο του ν.4031/2011 (Α΄ 256), όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει, παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2017.
Άρθρο 3
Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του
ν. 2920/2001 (Α΄ 131) µετά τις λέξεις «σε διαχειριστικό
έλεγχο» διαγράφεται η λέξη «αποκλειστικά».
Άρθρο 4
Δαπάνες µετακινήσεων υπαλλήλων
και µισθωµάτων Ελληνικού Δηµοσίου
Δαπάνες µετακινήσεων υπαλλήλων του Υπουργείου
Οικονοµικών, οι οποίες διενεργήθηκαν κατά το έτος
2015 και αφορούν υπαλλήλους οι οποίοι κατ’ εντολή της
Υπηρεσίας µετακινήθηκαν έκτακτα στο εξωτερικό ή παρατάθηκε η παραµονή τους στο εξωτερικό εντός του έτους 2015, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισµού τρέχοντος ή/και του επόµενου οικονοµικού έτους του Υπουργείου Οικονοµικών κατά παρέκκλιση των περί αναλήψεων υποχρεώσεων διατάξεων, τηρουµένων των λοιπών προϋποθέσεων νοµιµότητας και κανονικότητας αυτών.
Άρθρο 5
Παράταση λειτουργίας ΚΗΦΗ και Κέντρων Ροµά
1. Η διάρκεια παροχής των υπηρεσιών των «Κέντρων
Ηµερήσιας Φροντίδας Ηλικιωµένων» (ΚΗΦΗ) και των
«Κέντρων Στήριξης Ροµά και Ευπαθών Οµάδων» των
φορέων των ΟΤΑ, καθώς και των συµβάσεων εργασίας
ορισµένου χρόνου του απασχολούµενου προσωπικού, όπως ορίζεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρ. 3 του
άρθρου 14 του ν. 4312/2014, όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 35 του ν. 4325/2015, παρατείνεται από τη λήξη
της έως την ένταξη των σχετικών Πράξεων ή την υπογραφή των Συµβάσεων για τις Πράξεις αυτές ή για τη µετεξέλιξη αυτών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραµµάτων της Προγραµµατικής Περιόδου 2014-2020 του ΕΣΠΑ και πάντως όχι πέραν της 30ής
Ιουνίου 2016.
Κατά τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 21 του
ν. 2190/1994 οι συµβάσεις του προσωπικού σε καµία περίπτωση δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου.
2. Η χρηµατοδότηση για την καταβολή της µισθοδοσίας του απασχολούµενου προσωπικού της παρ. 1 µπορεί να καλυφθεί από πόρους: 1) του άρθρου 259 του ν.
3852/2010, οι οποίοι, µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, θα αποδίδονται
απευθείας στους Δήµους όπου εφαρµόζονται τα σχετικά
προγράµµατα ή µέσω των οικείων ΟΤΑ σε φορείς αρµοδιότητάς τους βάσει απολογιστικών στοιχείων και παραστατικών, 2) από εθνικούς πόρους ή από κάθε άλλη πηγή. Το συνολικό διατιθέµενο ποσό δεν µπορεί να υπερβαίνει τα τρία εκατοµµύρια εξακόσιες εβδοµήντα χιλιάδες (3.670.000) ευρώ έως την 30ή Ιουνίου 2016. Ο τρόπος καταβολής της χρηµατοδότησης θα οριστεί, εφόσον

προκύπτει η ανάγκη, µε Προγραµµατική Συµφωνία µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
Άρθρο 6
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4111/2013 (Α' 18)
Στον τίτλο και στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 7 του
ν. 4111/2013, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, µετά
τις λέξεις «των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης»
προστίθενται οι λέξεις «καθώς και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών».
Άρθρο 7
Αναστολή εφαρµογής διατάξεων της παρ. 1
του άρθρου 43 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24)
Η έναρξη εφαρµογής του ειδικού τέλους ταφής που
προβλέπεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43
του ν. 4042/2012 αναστέλλεται µέχρι 31.12.2016.
Άρθρο 8
Τροποποιήσεις του ν. 3907/2011 (Α΄ 7)
1. Η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση
των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονοµικών, Εξωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Υγείας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων, ρυθµίζονται οι
διαδικασίες υποδοχής αιτούντων διεθνή προστασία, οι
διαδικασίες υποβολής και εξέτασης αιτηµάτων διεθνούς
προστασίας και αναγνώρισης του καθεστώτος του πρόσφυγα ή χορήγησης του καθεστώτος δικαιούχου επικουρικής προστασίας ή ανθρωπιστικού καθεστώτος και το
περιεχόµενο των καθεστώτων αυτών. Με όµοιο διάταγµα ρυθµίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτηµάτων διεθνούς προστασίας ή προσφυγών που εκκρεµούν κατά
την έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Ασύλου και της
Αρχής Προσφυγών. Με προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ρυθµίζονται
ζητήµατα που αφορούν την πρόσβαση στην αγορά εργασίας, καθώς και τις ειδικότερες προϋποθέσεις απασχόλησης των δικαιούχων διεθνούς προστασίας, των αιτούντων διεθνή προστασία και των δικαιούχων καθεστώτος
παραµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, στους οποίους
το καθεστώς αυτό έχει χορηγηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 114/2010 (Α΄195), της παρ.
1 του άρθρου 8 του π.δ. 61/1999 (Α΄ 63) ή της παρ. 4 του
άρθρου 25 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184). Με την παρούσα
καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991,
καθώς και κάθε γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη προς το
περιεχόµενο της παρούσας ή ρυθµίζουσα µε διαφορετικό τρόπο τα ίδια θέµατα.»
2. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 8
ως εξής:
«8. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και των κατά περίπτωση αρµοδίων Υπουργών, όπου τούτο απαιτείται, ρυθµίζονται ζητήµατα που αφορούν τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις
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υπαγωγής αλλοδαπών και ανιθαγενών σε καθεστώς
προσωρινής προστασίας, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παροχής νοµικής συνδροµής σε αιτούντες διεθνή
προστασία, τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις διαπίστωσης της ανηλικότητας αιτούντων διεθνή προστασία,
καθώς και θέµατα που αφορούν την εφαρµογή των διατάξεων των προεδρικών διαταγµάτων που εκδίδονται
κατ΄ εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου.»
3. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 10
ως εξής:
«10. Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ο τύπος, το περιεχόµενο και οι προδιαγραφές του δελτίου αιτούντος διεθνή
προστασία, το οποίο αποτελεί προσωρινό τίτλο και µε το
οποίο εφοδιάζονται οι αιτούντες διεθνή προστασία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος που
εκδίδεται κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του παρόντος.»
4. Στο άρθρο 5 του ν. 3907/2011, προστίθεται παρ. 11
ως εξής:
«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Εξωτερικών, η οποία εκδίδεται κατόπιν εισήγησης του Διευθυντή της Υπηρεσίας Ασύλου, καθορίζονται οι χώρες καταγωγής
που χαρακτηρίζονται ασφαλείς για τους σκοπούς της εξέτασης αιτήσεων διεθνούς προστασίας, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία.»
5. Η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης ορίζεται ως αρµόδια
αρχή για την υλοποίηση των Αποφάσεων (ΕΕ) του Συµβουλίου 2015/1523 της 14ης Σεπτεµβρίου 2015 και
2015/1601 της 22ας Σεπτεµβρίου 2015 για τη θέσπιση
προσωρινών µέτρων στον τοµέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Ιταλίας και της Ελλάδας. Στο πλαίσιο των
παραπάνω αποφάσεων χρηµατοδοτείται από το Ταµείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής
Ένωσης πρόγραµµα µετεγκατάστασης αιτούντων διεθνή
προστασία σε χώρες κράτη – µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Διεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ορίζεται εκτελεστικός φορέας για συγκεκριµένες δράσεις
του προγράµµατος, οι οποίες θα περιγραφούν σε Μνηµόνιο Συνεργασίας µεταξύ της Υπηρεσίας Ασύλου και
του Διεθνούς Οργανισµού Διεθνούς Μετανάστευσης
(Δ.Ο.Μ.).
6. Στο άρθρο 8 του ν. 3907/2011, προστίθενται παράγραφοι 15 και 16 ως εξής:
«15. Η κάλυψη των δαπανών για τη λειτουργία των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής δύναται να γίνεται και από τον εγκεκριµένο τακτικό προϋπολογισµό του
φορέα 07- 450 «Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής», πέραν
του προϋπολογισµού του Π.Δ.Ε.. Ως λειτουργικές δαπάνες των Κέντρων και Μονάδων Πρώτης Υποδοχής νοείται και κάθε δαπάνη που αφορά τη φιλοξενία των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν στις εγκαταστάσεις
της. Η παρούσα διάταξη έχει ισχύ από 1.1.2015.
16. Προµήθειες εγκεκριµένων προϋπολογισµών συγχρηµατοδοτούµενων προγραµµάτων που αφορούν τη
διαχείριση των µεταναστευτικών και προσφυγικών ροών
και εντάσσονται σε κατεπείγουσες δράσεις (Επείγοντα
Μέτρα Ευρωπαϊκών Ταµείων) ή χαρακτηρίζονται µε απόφαση του αρµόδιου για τη µεταναστευτική πολιτική Υπουργού ως επείγοντα, δύναται, κατ’ εξαίρεση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να προκηρύσσονται µε βάση τα
όρια των ποσών των συγκεκριµένων δράσεων και του ύ-

ψους των προϋπολογισµών τους, χωρίς να απαιτείται η
ενοποίησή τους µε οµοειδείς προµήθειες του τακτικού
προϋπολογισµού ή άλλων χρηµατοδοτούµενων δράσεων.»
7. Η παρ. 5 του άρθρου 9 του ν. 3907/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«5. Για τη διασφάλιση της αποτελεσµατικής λειτουργίας Κέντρου ή Μονάδας Πρώτης Υποδοχής ή Ανοικτής
Δοµής Φιλοξενίας, η διεκπεραίωση επιµέρους διαδικασιών υποδοχής, εξαιρουµένων αυτών που συνιστούν άσκηση δηµόσιας εξουσίας, όπως η έκδοση διοικητικών
πράξεων, µπορεί να ανατίθεται για ορισµένο χρόνο, σε
φορείς της κοινωνίας των πολιτών που ανταποκρίνονται
σε κατάλληλες προδιαγραφές ποιότητας ή σε δηµόσιους
φορείς, όπως εποπτευόµενα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού
δικαίου. Η ανωτέρω ανάθεση γίνεται µε σύναψη προγραµµατικών συµβάσεων µεταξύ της Υπηρεσίας Πρώτης
Υποδοχής και των ενδιαφερόµενων φορέων. Η διαδικασία, τα κριτήρια, οι ειδικότεροι όροι, το περιεχόµενο και
κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την επιλογή φορέα υλοποίησης θα προσδιορίζονται σε σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος την οποία θα εκδίδει ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής. Η επιλογή του
φορέα υλοποίησης θα γίνεται από Επιτροπή οριζόµενη
από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής.
Στη σύµβαση ορίζονται τουλάχιστον: α) το αντικείµενο
της σύµβασης, το πρόγραµµα εκτέλεσης της µελέτης ή
υπηρεσίας και η προεκτιµώµενη συνολική δαπάνη, β) τα
καθήκοντα της εντολοδόχου, γ) ο τρόπος κάλυψης των
αναγκαίων για την εκπλήρωση της σύµβασης δαπανών
της εντολοδόχου και οι λεπτοµέρειες της καταβολής
τους, δ) οι ποινικές ρήτρες και άλλες συνέπειες σε βάρος της εντολοδόχου σε περίπτωση υπαίτιας πληµµελούς εκπλήρωσης της εντολής, ε) οι όροι διαπίστωσης
της εκπλήρωσης των καθηκόντων της εντολοδόχου και
της λήξης της εντολής, στ) ο τρόπος και οι όροι χρηµατοδότησης των συµβάσεων που θα αναθέσει η εντολοδόχος αναθέτουσα Αρχή, ζ) οι όροι άσκησης του τεχνικού, οικονοµικού και λογιστικού ελέγχου του κυρίου του
έργου κατά τις φάσεις εκπλήρωσης της εντολής και η) οι
πράξεις και ενέργειες της εντολοδόχου πριν από τις οποίες απαιτείται η προηγούµενη έγκριση του κυρίου του
έργου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονοµικών προσδιορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προδιαγραφές ποιότητας και ασφάλειας που πρέπει να πληρούν οι
φορείς της κοινωνίας των πολιτών, για την εφαρµογή
των διατάξεων αυτού του άρθρου. Στην Κεντρική Υπηρεσία ιδρύεται Μητρώο τέτοιων φορέων. Η δαπάνη της ανάθεσης µπορεί να καλύπτεται από εθνικούς, συγχρηµατοδοτούµενους πόρους ή ιδίους πόρους των φορέων αυτών.»
8. Η περίπτωση κδ΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 της
33/2006 ΠΥΣ (Α΄ 280), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«κδ) οι συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου ή µίσθωσης έργου για τις ανάγκες υλοποίησης των Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων Ταµείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, καθώς και του Ταµείου Εσωτερικής Ασφάλειας ή των Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.»
9. Στο τέλος του άρθρου 25 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226)
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προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι τακτικές αποδοχές των υπαλλήλων, που αποσπώνται στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών
του ν. 3907/2011, βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου, της Υπηρεσίας ή του Φορέα, στον οποίο ανήκει ο αποσπώµενος υπάλληλος.»
Άρθρο 9
Παράταση της Προσωρινής Άδειας Λειτουργίας των
µονάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε.
Το άρθρο 24 του ν. 3377/2005 (Α΄ 202), όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την παρ. 5 του άρθρου 55 του
ν. 4223/2013 (Α΄ 287), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 24
1. Η ισχύς της Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας που χορηγήθηκε σύµφωνα µε την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001 (Α΄ 201 ) στις Μονάδες της ΔΕΗ
Α.Ε. οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 42 του ν.
2773/1999 (Α΄ 286) και περιλαµβάνονται στην Ενιαία Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., όπως αυτή ισχύει έως
31.12.2015, παρατείνεται µέχρι την 31.12.2017. Τα αναφερόµενα στην παράγραφο αυτή εφαρµόζονται και σε όσες από τις παραπάνω Μονάδες της ΔΕΗ Α.Ε. έχουν µεταβιβαστεί στην εταιρεία «ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.».
2. Στις Μονάδες των ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιµες
Α.Ε. στις οποίες η αρχική Άδεια Παραγωγής έχει εκδοθεί
από την 24.1.2002 µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης του
παρόντος νόµου και βρίσκονται σε λειτουργία µέχρι την
έκδοση του παρόντος νόµου, χορηγείται µέχρι την
31.12.2017 Προσωρινή Άδεια Λειτουργίας, κατά την έννοια της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2941/2001.
3. Οι Μονάδες Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. σε µικρά αποµονωµένα συστήµατα και αποµονωµένα µικροδίκτυα,
όπως ορίζονται στο άρθρο 2, σηµεία 26 και 27 της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετικά µε τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, που θα ενταχθούν για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών, µέχρι την 31.12.2017 καλύπτονται από την Προσωρινή Ενιαία Άδεια Λειτουργίας.
4. Η ΔΕΗ Α.Ε. και η ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. οφείλουν
να καταθέσουν για όλες τις µονάδες που διέπονται από
ειδικό καθεστώς Προσωρινής Ενιαίας Άδειας Λειτουργίας, σχετικές αιτήσεις συνοδευόµενες από πλήρεις φακέλους δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, έως την 31.3.2017.
5. Τα παραπάνω δεν ισχύουν για τις Μονάδες των ΔΕΗ
Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε. για τις οποίες έχει ήδη
χορηγηθεί ξεχωριστή Άδεια Λειτουργίας.»
Άρθρο 10
Διαδικασία Σύναψης Συµβάσεων Μίσθωσης/
Ναύλωσης Πλωτών Μέσων
1. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής προκηρύσσεται µειοδοτικός διαγωνισµός
για τη σύναψη συµβάσεων µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Η προκήρυξη του προηγούµενου εδαφίου

περιλαµβάνει όλα τα ουσιώδη στοιχεία που ορίζουν οι
κείµενες διατάξεις για τις προσφορές στους δηµόσιους
διαγωνισµούς και αναρτάται στην οικεία ιστοσελίδα του
Υπουργείου στο Διαδίκτυο και δηµοσιεύεται σε περίληψη, που περιλαµβάνει τα ουσιώδη αυτής στοιχεία, στην
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και σε µία τουλάχιστον ηµερήσια εφηµερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας. Οι όροι
της προκήρυξης αποτελούν και όρους της σύµβασης, η
οποία υπογράφεται µεταξύ του Υπουργού και του ιδιώτη
φυσικού ή νοµικού προσώπου, καθορίζουν τον τρόπο σύναψης αυτής, καθώς και το ειδικό νοµικό πλαίσιο υλοποίησής της και ρυθµίζουν κάθε άλλη λεπτοµέρεια που αφορά στην παροχή των υπηρεσιών αυτών. Στην ανωτέρω
προκήρυξη αναφέρονται υποχρεωτικά η προθεσµία υποβολής προσφορών, η διαδικασία, το όργανο και τα κριτήρια επιλογής των ενδιαφεροµένων, τα απαιτούµενα χαρακτηριστικά του πλοίου ή των πλοίων, τυχόν υποχρεώσεις για παροχή συµπληρωµατικών υπηρεσιών µεταφοράς, ο χρόνος διάρκειας της σύµβασης, τα δικαιώµατα,
οι υποχρεώσεις, οι όροι που εξασφαλίζουν την προσήκουσα εκτέλεση της ναύλωσης και την ασφάλεια µεταφοράς, οι περιπτώσεις µεταβολής των όρων της σύµβασης, η εγγυητική επιστολή, οι λόγοι µερικής ή ολικής κατάπτωσης αυτής, η σταδιακή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης
της σύµβασης απόδοσή της στον εγγυητή, οι κυρώσεις
για τις παραβάσεις των υποχρεώσεων του αναδόχου και
τα αφορώντα το ναύλο.
2. Στον ιδιώτη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, στον οποίο
έγινε η κατακύρωση του διαγωνισµού,αποστέλλεται
σχετική ανακοίνωση. Με την επιφύλαξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄
173) η σύµβαση θεωρείται συναφθείσα µε την ανακοίνωση της κατακύρωσης, περαιτέρω, όµως, τελεί υπό την αίρεση της θετικής περάτωσης του προβλεπόµενου στην
παρ. 7 του άρθρου 19 του π.δ. 774/1980 (Α΄ 189) προ
συµβατικού ελέγχου νοµιµότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας υποβολής αίτησης ανάκλησης ή την έκδοση απόφασης επί της
αίτησης ανάκλησης. Ο ιδιώτης στον οποίο κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του διαγωνισµού είναι υποχρεωµένος
να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στο
χρόνο που ορίζεται στην ανακοίνωση της κατακύρωσης
ή σε ξεχωριστό έγγραφο που αποστέλλεται σε αυτόν, µε
την προϋπόθεση της κατάθεσης της σχετικής εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Αν τα δικαιολογητικά ή ορισµένα από αυτά, τα οποία είχαν υποβληθεί
για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό έχουν λήξει κατά το
χρόνο της κατακύρωσης, ο ιδιώτης, ύστερα από σχετική
πρόσκληση της αρµόδιας υπηρεσίας, υποχρεούται να
προσκοµίσει πριν από την κατακύρωση νέα δικαιολογητικά, τα οποία να είναι σε ισχύ κατά το χρόνο της κατακύρωσης.
3. Για το χρονικό διάστηµα µέχρι την ολοκλήρωση της
διαδικασίας του διαγωνισµού (αρχικού ή και επαναληπτικών) και την υπογραφή του εγγράφου της σχετικής σύµβασης, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής
ή εξουσιοδοτηµένο από αυτόν όργανο µπορεί να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου, για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, µε ιδιώτες φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Οι συµβάσεις αυτές συνάπτονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης σχετικής µε την κα-
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τάρτιση ανάλογων συµβάσεων και βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής
Πολιτικής.
Στην περίπτωση αυτή, ο έλεγχος νοµιµότητας από το
Ελεγκτικό Συνέδριο ενεργείται κατά τις διατάξεις της
παρ. 1 του άρθρου έκτου του ν. 3755/2009 (Α΄ 52). Αν ο
έλεγχος αποβεί αρνητικός και η σύµβαση θεωρηθεί µη
συναφθείσα, καταβάλλεται στον ανάδοχο ο αναλογούν
ναύλος για το χρονικό διάστηµα µέχρι τη γνωστοποίηση
στο Υπουργείο της πράξης του Κλιµακίου ή της απόφασης του Τµήµατος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κατά περίπτωση, ως εάν η σύµβαση είχε συναφθεί µέχρι τότε εγκύρως, εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις.
Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας παραγράφου
αρχίζει από 23.12.2015.
4. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, οι συµβάσεις των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου που συνάπτονται µετά από διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού, µπορεί να παρατείνονται, πριν από
τη λήξη τους, µε τους ίδιους όρους είτε εφάπαξ είτε αλλεπάλληλα, για χρονικό διάστηµα µέχρι και τέσσερις (4)
µήνες συνολικά.
5. Σε περίπτωση µη προσήκουσας εκτέλεσης των συµβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για την αντιµετώπιση µαζικής εισόδου
µεταναστών, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής µπορεί, ακόµα και πριν από την κήρυξη του αναδόχου εκπτώτου, να συνάπτει συµβάσεις µίσθωσης /
ναύλωσης πλωτών µέσων ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση αναγκών σίτισης, διαµονής, ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης και µεταφοράς µεταναστών, χωρίς
την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη έναντι ναύλου. Το ύψος
του ναύλου είναι αυτό της αρχικής σύµβασης που συνήφθη κατόπιν µειοδοτικού διαγωνισµού. Η διάρκεια της
σύµβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο
µέχρι τη σύναψη νέας αντίστοιχης σύµβασης µετά από
διενέργεια µειοδοτικού διαγωνισµού και πάντως σε καµία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) µήνες
από την υπογραφή της.
6. Στις συµβάσεις του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις
του π.δ. 118/2007 (Α΄ 150), όπως ισχύει, εφαρµόζονται
συµπληρωµατικά και µόνο για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύµβασης.
Άρθρο 11
Aνανέωση Συµβάσεων µίσθωσης/
ναύλωσης πλωτών µέσων
Συµβάσεις µίσθωσης / ναύλωσης πλωτών µέσων, ορισµένου χρόνου, οι οποίες εκτελούνται σύµφωνα µε την
από 22 Αυγούστου 2015 Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Επείγουσες ρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της
ανθρωπιστικής κρίσης που έχει δηµιουργηθεί σε νησιά
του ανατολικού Αιγαίου λόγω της αιφνίδιας, απρόβλεπτης και µαζικής εισόδου µεγάλου αριθµού µεταναστών» (Α΄ 101), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 8 του
ν. 4350/2015 (Α΄ 161) παρατείνονται αυτοδικαίως κατά
παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης µέχρι την ολοκλήρωση του µειοδοτικού διαγωνισµού του προηγούµενου άρθρου και πάντως για χρονικό διάστηµα όχι µε-

γαλύτερο των δώδεκα (12) µηνών από τη θέση σε ισχύ
της παρούσας. Μετά την 1.1.2016 οι συµβάσεις αυτές
βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Άρθρο 12
Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α΄
του ν. 2667/1998 (Α΄ 281)
1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συµβουλευτικό όργανο
της Πολιτείας σε θέµατα προστασίας των δικαιωµάτων
του ανθρώπου.»
2. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώµατα του Ανθρώπου υπάγεται στον Πρωθυπουργό και υποστηρίζεται ως
προς τη στελέχωση και την υποδοµή της από τη Γενική
Γραµµατεία της Κυβέρνησης. Οι δαπάνες λειτουργίας
της Επιτροπής βαρύνουν τον Κρατικό Προϋπολογισµό.
Οι αναγκαίες πιστώσεις εγγράφονται κάθε έτος σε ιδιαίτερο φορέα και µε ιδιαίτερους κωδικούς αριθµούς στον
προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµικών. Η διάθεση
των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και η διενέργεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής ως κύριο διατάκτη. Για το σκοπό αυτόν, η Γενική Γραµµατεία της Κυβέρνησης παρέχει στην Επιτροπή την αναγκαία λογιστική υποστήριξη.»
3. Η παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 2667/1998 διαγράφεται.
4. Στα στοιχεία β΄, γ΄, δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του
ν. 2667/1998 όπου αναφέρονται οι λέξεις «εκπρόσωπο»
ή «εκπροσώπους» αντικαθίστανται από τις λέξεις «πρόσωπο οριζόµενο από» ή «πρόσωπα οριζόµενα από» αντίστοιχα.
5. Στο τέλος του στοιχείου στ΄ της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 2667/1998, προστίθενται οι λέξεις «ή τον Αναπληρωτή του».
6. Στην παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 η λέξη
«ορίζονται» αντικαθίσταται από τη λέξη «διορίζονται».
7. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του
ν. 2667/1998 διαγράφονται οι λέξεις «Ο Πρωθυπουργός»
και αντικαθιστώνται από τις λέξεις «Ο απερχόµενος
Πρόεδρος». Στο τελευταίο εδάφιο της ίδιας παραγράφου, όπως τροποποιήθηκε, διαγράφονται τα στοιχεία α΄
και ε΄.
8. Στην παρ. 5 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998 διαγράφονται οι λέξεις «στη λήψη των αποφάσεων» και αντικαθίστανται από τις λέξεις «στις εργασίες της Επιτροπής».
9. Στην παρ. 6 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, όπως
τροποποιήθηκε, διαγράφεται το στοιχείο ε΄.
10. Η παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 2667/1998, διαγράφεται.
11. Στην παρ. 7 του άρθρου 4 του ν. 2667/1998 διαγράφονται οι λέξεις «Με απόφαση του Πρωθυπουργού»
και αντικαθίστανται από τις λέξεις «Με απόφαση της Ολοµέλειας καταρτίζεται ο Κανονισµός λειτουργίας της
Επιτροπής, ο οποίος δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως µε πράξη του Προέδρου της».
12. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 7 του
ν. 2667/1998 διαγράφεται η λέξη «εργασίας».
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13. Το στοιχείο β΄ της παρ. 2 του άρθρου 8 του
ν. 2667/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«β) Η πλήρωση των θέσεων της παρ. 1 που µπορεί να
γίνει και µε διάθεση ή απόσπαση ή µετάταξη δηµοσίων
υπαλλήλων ή υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. ή εργαζοµένων µε
σύµβαση εργασίας ορισµένου ή αορίστου χρόνου στο
Δηµόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. ή σε Ν.Π.Ι.Δ. οποιασδήποτε µορφής που τελούν υπό τον άµεσο ή έµµεσο έλεγχο του
Κράτους».
14. Στην παρ. 3 του άρθρου 8 του ν. 2667/1998 διαγράφονται οι λέξεις «µε βαθµό Α΄ ή Β΄».
Άρθρο 13
Παρατείνεται µέχρι τις 30.9.2016 η θητεία του επικουρικού προσωπικού, που υπηρετεί στα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας της διάταξης του άρθρου 9 του ν. 4109/2013
(Α΄ 16).
Άρθρο 14
Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, χορηγείται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύµατος για την κύρια κατοικία τους έως 1200 kwh ανά τετραµηνία και για περίοδο δύο τετραµηνιών, που αντιστοιχούν σε δύο εκκαθαριστικούς τετραµηνιαίους λογαριασµούς. Σε περιπτώσεις
δικαιούχων, των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και
την 31η Ιανουαρίου 2015, η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καµία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσµες
οφειλές ρυθµίζονται. Η παροχή δωρεάν ρεύµατος δύναται να επεκτείνεται και σε κατανάλωση του επόµενου έτους, προκειµένου να συµπληρωθεί η περίοδος χορήγησης δύο τετραµηνιών.»
Άρθρο 15
H παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«2. Η ως άνω παροχή αφορά σε νέες µισθώσεις ή ανανεώσεις υφισταµένων µισθώσεων µε νέους όρους, που
συνάπτονται µετά την έγκριση χορήγησης της παροχής,
και θα δίδεται απευθείας στον εκµισθωτή του µισθίου ακινήτου.
Η παροχή χορηγείται για εννέα µήνες εντός του έτους
2015 και δύναται να επεκτείνεται εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να καλυφθεί η περίοδος χορήγησης
εννέα µηνών.»
Άρθρο 16
Η παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4320/2015 αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«1. Χορηγείται για το έτος 2015 και για χρονικό διάστηµα εννέα µηνών επιδότηση σίτισης σε άτοµα και οικογένειες, που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.»
Άρθρο 17
Στο άρθρο 3 του ν. 4320/2015 προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Η παροχή του επιδόµατος σίτισης δύναται να επεκτείνεται και εντός του επόµενου έτους, προκειµένου να
καλυφθεί η περίοδος χορήγησης των εννέα µηνών.»
Άρθρο 18
Η παρ. 2 του άρθρου 24 του ν. 1975/1991 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Υγείας εντός
προθεσµίας ενός (1) έτους από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, καθορίζονται: α. η ίδρυση, η διοικητική υπαγωγή, η στελέχωση και η λειτουργία Κέντρων Προσωρινής Διαµονής των αιτούντων να αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες αλλοδαπών, β. η διοικητική υπαγωγή, η στελέχωση και η λειτουργία του υφιστάµενου στο Λαύριο Αττικής Κέντρου Προσφύγων. Η λειτουργία του Κέντρου
Λαυρίου, καθώς και νέων Κέντρων δύναται να ανατίθεται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου ή σε νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου
µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που δραστηριοποιούνται
σε θέµατα προσφύγων, τα οποία θα αναλαµβάνουν την
ευθύνη λειτουργίας µε ίδιο προσωπικό, γ. οι προϋποθέσεις και η διαδικασία παροχής ιατροφαρµακευτικής και
νοσοκοµειακής περίθαλψης ή οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής και κοινωνικής συνδροµής σε άτοµα, που έχουν
αναγνωρισθεί από την αρµόδια Ελληνική Αρχή ως πρόσφυγες ή έχουν υποβάλει αίτηση για αναγνώριση ή τους
έχει επιτραπεί η προσωρινή διαµονή, σύµφωνα µε την
παρ. 4 του άρθρου 25 του παρόντος νόµου, προς αντιµετώπιση επειγουσών και σοβαρών καταστάσεων ανάγκης.»
Άρθρο 19
Συστέγαση οινοποιείων µε έτερες εγκαταστάσεις.
Η παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 396/1976 (Α΄ 198), όπως
αντικαταστάθηκε µε την παρ. 2 του άρθρου 19 του
ν. 4337/2015 (Α΄ 129), αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Στις περιπτώσεις συστέγασης οινοποιείων µε εγκαταστάσεις παραγωγής σταφιδίνης, µαρµελάδας από
ξηρή σταφίδα, ή µε εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούν
σάκχαρη και σακχαρούχες ύλες, οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες λειτουργίας και ελέγχου, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων υπό την επιφύλαξη των διατάξεων της υποπαραγράφου Δ.6 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94).»
Άρθρο 20
Επιλεξιµότητα πρώτου αιτήµατος πληρωµής
στο ΠΑΑ 2007-2013
1. Η επιλεξιµότητα υποβολής αιτηµάτων πρώτης πληρωµής για τα έργα του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013, που εγκρίθηκαν εντός του έτους 2015, ισχύει έως τις 31 Δεκεµβρίου 2015, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη σχετική νοµοθεσία
προθεσµιών υποβολής τους και ανεξάρτητα από το ποσοστό των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν.
2. Είναι επιλέξιµη η υποβολή ενός και µόνο τελικού
αιτήµατος πληρωµής που έχει υποβληθεί εντός των προβλεπόµενων στη σχετική νοµοθεσία προθεσµιών ολοκλήρωσης για έργα του ΠΑΑ 2007-2013, ανεξάρτητα α-
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πό το χρόνο έγκρισής τους.
3. Με αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων χορηγούνται ατοµικές ή συλλογικές παρατάσεις προθεσµιών υποβολής αιτηµάτων πρώτης πληρωµής ή και ολοκλήρωσης έργων του ΠΑΑ 2007-2013 έως
τις 31 Δεκεµβρίου 2015, κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη σχετική νοµοθεσία. Οι ήδη χορηγηθείσες
παρατάσεις µε όµοιες αποφάσεις, εξακολουθούν να ισχύουν.
Άρθρο 21
Τροποποίηση του ν. 4174/2013 (Α΄ 170)
Στο άρθρο 58Α του ν. 4174/2013 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:
«5. Στις περιπτώσεις που επιβάλλονται τα πρόστιµα
για παραβάσεις των παραγράφων 1, 3 ή 4 για τις οποίες
συντρέχει και περίπτωση παράβασης της παρ. 2 περί υποβολής ανακριβούς ή µη υποβολής δήλωσης, τα πρόστιµα αυτά αφαιρούνται από το πρόστιµο της παραγράφου 2.»
Άρθρο 22
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 (Α΄ 129)
1. Η παρ. 9 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:
«9. Η ισχύς των περ. α΄ και β΄ της παρ. 2 και της περ.
Α΄ της παρ. 4 του άρθρου 3 αρχίζει την 1.2.2016.»
2. Στην παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4337/2015 οι λέξεις
«µέχρι την 1.12.2015» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι την 1.2.2016».
Άρθρο 23
Στο άρθρο 23 του ν. 4321/2015, όπως τροποποιήθηκε
µε την παρ. 15 του άρθρου 26 του ν. 4325/2015 (Α΄ 47), η
φράση «31.12.2015» αντικαθίσταται από τη φράση
«31.12.2016».
Άρθρο 24
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις.
Αθήνα, 24 Δεκεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Αποστόλου, Νικόλαος Παππάς, Αλέξανδρος Φλαµπουράρης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Νικόλαος Τόσκας, ΙΙωάννης Μουζάλας, Έλενα Κουντουρά, Νικόλαος Ξυδάκης, Θεανώ Φωτίου, Ουρανία Αντωνοπούλου, Παύλος
Πολάκης, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης,
Ιωάννης Τσιρώνης»
Άρθρο Δεύτερο
Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.12.2015
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας,
Ερευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184)
«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
«Ρύθµιση κατεπειγόντων θεµάτων των Υπουργείων
Οικονοµικών, Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Εθνικής Αµυνας, Υγείας και Οικονοµίας,
Ανάπτυξης και Τουρισµού και της ΕΡΤ Α.Ε.» (Α΄ 184)
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και
απρόβλεπτης ανάγκης για την επίλυση ζητηµάτων που
αφορούν στον εξορθολογισµό και την παροχή του αναγκαίου χρόνου για την εφαρµογή κρισίµων διατάξεων
αρµοδιότητας των Υπουργείων Οικονοµικών, Παιδείας,
Ερευνας και Θρησκευµάτων, Εσωτερικών και Διοικητικής
Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εθνικής Αµυνας, Υγείας και Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού
και της ΕΡΤ Α.Ε..
3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, αποφασίζουµε:
Άρθρο 1
Η περίπτωση η΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 του
ν. 4223/2013 (Α΄287), η οποία προστέθηκε µε την παρ. 4
του άρθρου 2 του ν. 4337/2015 (Α΄129), ισχύει αναδροµικά από την 1η Ιανουαρίου 2015.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Άρθρο 2
Παναγιώτης Κουρουµπλής, Νικόλαος Φίλης, Νικόλαος
Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ανδρέας
Ξανθός, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης Σκουρλέτης, Χρήστος Σπιρτζής, Θεόδωρος Δρίτσας, Ευάγγελος

Μετά το άρθρο 32 του ν. 2960/2001(Α΄265) «Εθνικός
Τελωνειακός Κώδικας» προστίθεται άρθρο 32Α ως ακολούθως:
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«Άρθρο 32Α
Ποσά τα οποία εισπράττονται από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Δηµοσίου, ως προϊόν εκποίησης υλικών και
τροχοφόρων κυριότητας Ο.Τ.Α., Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευοµένων από το Δηµόσιο και εταιρειών του ευρύτερου Δηµόσιου Τοµέα, για λογαριασµό τους, αποδίδονται
στους δικαιούχους άτοκα σε ποσοστό 75% του εισπραχθέντος τιµήµατος.
Οµοίως, τακτοποιούνται όλες οι εκκρεµείς, κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, µη αποδοθείσες απαιτήσεις τρίτων προερχοµένων από τη λειτουργία του τέως Οργανισµού Διαχείρισης Δηµόσιου Υλικού Α.Ε. (Ο.Δ.Δ.Υ.Α.Ε.).
Ο χρόνος παραγραφής των χρηµατικών αξιώσεων του
προηγουµένου εδαφίου παρατείνεται έως 31.12.2016.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών είναι δυνατή
η αναπροσαρµογή του ποσοστού απόδοσης.
Με απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Δηµοσίων Εσόδων καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρµογή της
διαδικασίας απόδοσης των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.»
Άρθρο 3
Ρύθµιση θεµάτων επαγγελµατικής εκπαίδευσης
1. Η περίπτωση Β΄ της παραγράφου 14 του άρθρου 46
του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται
ως ακολούθως:
«Β. Η «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» έχει διάρκεια εννέα
(9) µηνών στο σύνολό της.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται πρόγραµµα του εργαστηριακού µαθήµατος «Ενισχυτική Εργαστηριακή Εκπαίδευση της Μαθητείας» συνολικής
διάρκειας διακοσίων (200) ωρών. Το πρόγραµµα αυτό διδάσκεται επτά (7) ώρες εβδοµαδιαίως από εκπαιδευτικό
προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων σε σχολικές µονάδες ΕΠΑ.Λ. ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ). Το πρόγραµµα αυτό άρχεται το
σχολικό έτος 2015-2016 και περατώνεται το σχολικό έτος 2016-2017, ακολουθώντας το πρόγραµµα διδασκαλίας των σχολικών µονάδων της δηµόσιας εκπαίδευσης.
Στην «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας» εφαρµόζεται επιπλέον «Πρόγραµµα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας - Μαθητεία σε εργασιακό χώρο», διάρκειας είκοσι οκτώ (28)
ωρών εβδοµαδιαίως, επιµερισµένο κατ’ ελάχιστον σε
τέσσερις (4) ηµέρες.
Οι παράγραφοι 2, 3, 4 και 5 του άρθρου 14 εφαρµόζονται και για την «Πιλοτική Τάξη Μαθητείας».
Την ευθύνη υλοποίησης της πιλοτικής «Τάξης Μαθητείας», της τοποθέτησης σε χώρους εργασίας των φοιτούντων, καθώς και όλα τα σχετικά µε αυτήν έχει το ΕΠΑ.Λ. σε συνεργασία µε τον ΟΑΕΔ.»
2. Στην περίπτωση Γ΄ της παραγράφου 14 του άρθρου
46 του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως ισχύει, προστίθεται
υποπερίπτωση ζ΄, ως εξής:
«ζ΄ κάθε λεπτοµέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρµογή της παραγράφου αυτής».
Άρθρο 4
1. Η προθεσµία των έξι (6) µηνών της παραγράφου 1
του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 (A΄ 258) παρατείνεται έως τις 31.7.2016.
2. Οι διαδικασίες κρίσης της παραγράφου 6 του άρθρου 47 του ν. 4310/2014 (A΄ 258) ολοκληρώνονται έως
τις 31.7.2016.

Άρθρο 5
Παράταση θητείας µελών ΕΠ.Ε.Σ.
Η παρ. 4 του άρθρου 52 του ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Η θητεία των µελών των ΕΠ.Ε.Σ. παρατείνεται έως
τον ορισµό των νέων µελών, άλλως έως την 29η Φεβρουαρίου 2016».
Άρθρο 6
1. Στην παρ. 23 του άρθρου 2 του ν. 2621/1998, όπως
επανήλθε σε ισχύ και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 10
παρ. 1 του ν. 4076/2012 και ισχύει, προστίθενται οι φράσεις:
(α) µετά το τέλος της παρένθεσης «(Α΄ 280)» προστίθεται φράση ως εξής: «καθώς και του περιορισµού της
παρ. 3 του άρθρου 37 του ν. 3986/2011»
(β) µετά το κόµµα στη λέξη «έργου» προστίθεται φράση ως εξής: «οι συµβάσεις µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου, ή µε οποιαδήποτε άλλη νοµική µορφή συµβάσεις»,
(γ) µετά τη λέξη «έργων» προστίθεται φράση ως εξής:
«ή την υποστήριξη υπηρεσιών»,
(δ) στο τέλος της παραγράφου προστίθεται η φράση
«ή προγράµµατος ή έργου χρηµατοδοτούµενου από ίδιους πόρους που δεν βαρύνουν τον τακτικό τους προϋπολογισµό ή την κρατική τους επιχορήγηση».
2.α. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2552/1997 (Α΄266) αντικαθίσταται ως εξής:
« Έδρα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου, ορίζεται η Πάτρα. Με απόφαση της Συγκλήτου και µέχρι τη
συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως,
µπορούν να ιδρύονται παραρτήµατα και κέντρα σπουδών
του Ε.Α.Π. είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό. Με
την ίδια απόφαση ρυθµίζονται τα θέµατα που αφορούν
την οργάνωση και λειτουργία των παραρτηµάτων και
των κέντρων σπουδών του.»
β. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του
ν. 2552/1997 (Α΄266) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. µπορεί να οργανώνει και προγράµµατα δια βίου µάθησης και
προγράµµατα µε µεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αυτοτελώς ή σε συνεργασία µε άλλα Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής. Μέχρι τη δηµοσίευση του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του Ε.Α.Π., µε απόφαση της Συγκλήτου, και µέχρι τη συγκρότησή της µε απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Κοσµητείας της Σχολής ανάλογα µε τη θεµατική ενότητα του προγράµµατος και
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθµίζεται κάθε θέµα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση των προγραµµάτων, καθώς και ο ορισµός των διδάκτρων και ο καθορισµός του ύψους και του
τρόπου καταβολής τους.
3. Οι φοιτητές που περάτωσαν την κανονική φοίτηση,
η οποία ισούται µε τον ελάχιστο αριθµό των αναγκαίων
για την απονοµή του τίτλου σπουδών εξαµήνων, σύµφωνα µε το Ενδεικτικό Πρόγραµµα Σπουδών, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν στην εξεταστική περίοδο του
χειµερινού και του εαρινού εξαµήνου του τρέχοντος ακαδηµαϊκού έτους 2015-2016 σε όλα τα µαθήµατα που
οφείλουν, ανεξάρτητα εάν αυτά διδάσκονται σε χειµερινό ή εαρινό εξάµηνο.
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4. Εκκρεµείς διαδικασίες διορισµών, κατά τη δηµοσίευση του ν. 4009/2011 (Α΄ 195), µελών Ε.Ε.ΔΙ.Π. κλάδου Ι
και ΙΙ και Ε.Τ.Ε.Π. των Πανεπιστηµίων, και Ε.Τ.Π. των
Τ.Ε.Ι. συνεχίζονται βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο έκδοσης των σχετικών προκηρύξεων, µε µετατροπή των θέσεων κατά αναλογική εφαρµογή και αντιστοιχία των προβλεποµένων στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α΄ 32), όπως
ισχύει.
5. Στο τέλος της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του
ν. 2725/1999 (Α΄ 121), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο
ως εξής:
«Εξαιρετικά για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, το
προβλεπόµενο ανωτέρω ποσοστό 3% επιπλέον του εκάστοτε αριθµού των εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές,
τα Τµήµατα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τµηµάτων
της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης ορίζεται σε ποσοστό
4,5%.»

2. Με απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών
και Δικτύων και του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αρµόδιου για θέµατα
Μεταναστευτικής Πολιτικής ορίζεται η αρµόδια Διεύθυνση και ρυθµίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες για την
προσωρινή στέγαση (λυοµένων οικίσκων κ.λπ.) στους
χώρους προσωρινής φιλοξενίας και παραµονής υπηκόων
τρίτων χωρών.
3. Το χρονικό διάστηµα που προβλέπεται στην παρ. 8
του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 64), όπως ισχύει,
παρατείνεται µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2016.
4. Το άρθρο 32 του ν. 4320/2015 (Α΄29), καταργείται.
Άρθρο 11

Η διάρκεια του προγράµµατος «Θησέας», η οποία παρατάθηκε ως 31.12.2014 µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου µε τίτλο «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων
αρµοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δηµόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραµµατείας
της Κυβέρνησης και του Υπουργού Επικρατείας», όπως
αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α΄
98), παρατείνεται έως 31.12.2016.

1. Η παρ. 1 του άρθρου 49 «Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας» του π.δ. 410/1988 (Α΄191), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Το προσωπικό του κεφαλαίου αυτού, εκτός αν διαφορετικά ο νόµος ορίζει, απολύεται αυτοδικαίως από
την υπηρεσία, µόλις συµπληρώσει το 62ο έτος της ηλικίας του. Για την εφαρµογή της διάταξης του προηγούµενου εδαφίου, ως ηµέρα γέννησης λαµβάνεται πάντοτε
η 31ή Δεκεµβρίου του έτους γέννησης.
Αν το προσωπικό αυτό κατά τη συµπλήρωση του 62ου
έτους της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει σαράντα
(40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δηµόσιο, παρατείνεται η
παραµονή του στην Υπηρεσία, έως τη συµπλήρωση της
υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας.»
2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 155 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως ισχύει, (ν. 3528/2007, Α΄ 26) προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Μόνιµοι υπάλληλοι, που υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος, αλλά δεν υπάγονται στο ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δηµοσίου ή δεν
συνταξιοδοτούνται µε βάση τις δηµοσιοϋπαλληλικές
διατάξεις, απολύονται αυτοδικαίως από την υπηρεσία,
µόλις συµπληρώσουν το 62ο έτος της ηλικίας τους. Αν
το προσωπικό αυτό κατά τη συµπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας του δεν έχει συµπληρώσει σαράντα
(40) έτη συνολική υπηρεσία στο Δηµόσιο, παρατείνεται η
παραµονή του στην Υπηρεσία, έως τη συµπλήρωση της
υπηρεσίας αυτής και όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας. Το προηγούµενο εδάφιο έχει εφαρµογή και για
τους µόνιµους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους, οι
οποίοι πέραν του ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού καθεστώτος του δηµοσίου, υπάγονται και σε καθεστώς κύριας ασφάλισης άλλου ασφαλιστικού- συνταξιοδοτικού
φορέα για τη λήψη δεύτερης κύριας σύνταξης, εφόσον
κατά την αυτοδίκαιη απόλυσή τους κατά τις διατάξεις
των παραγράφων 1-3 δεν θεµελιώνουν αποδεδειγµένα
βάσει βεβαίωσης του οικείου ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού φορέα, δικαίωµα λήψης πλήρους της δεύτερης
κύριας σύνταξης από το φορέα αυτόν. Τα ανωτέρω ισχύουν και για όσους υπαλλήλους υπάγονται στις διατάξεις
του Κώδικα Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
(ν. 3584/2007, Α΄ 143).»

Άρθρο 10

Άρθρο 12

1. Η παρ. 8 του άρθρου 28 του ν. 4033/2011 (Α΄ 64), όπως ισχύει, εφαρµόζεται και στα προαναχωρησιακά κέντρα κράτησης του ν. 3907/2011 (Α΄ 7).

Το άρθρο 167 του ν. 4099/2012 (Α΄ 250), όπως ισχύει,
αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την καθαριότητα των κτιρίων των δηµοσίων υ-

Άρθρο 7
Ρύθµιση που αφορά στη µισθοδοσία προσωπικού
που µεταφέρθηκε στους Δήµους
από τις τέως νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις
Στο άρθρο 15 του ν. 4350/2015 (Α΄ 161) προστίθεται
τελευταία παράγραφος ως εξής:
«4. Για τις δαπάνες της πρώτης µισθοδοσίας, που οφείλουν να καταβάλουν οι δήµοι, του προσωπικού που
µεταφέρθηκε σε αυτούς από τις τέως νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3852/2010
(Α΄ 87), δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της υποπερίπτωσης i , της περίπτωσης Β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του
π.δ. 136/2011 (Α΄ 267).»
Άρθρο 8
Παράταση προθεσµίας συγχώνευσης
υφιστάµενων ΦΟΔΣΑ
Το προβλεπόµενο στο εδάφιο α΄ της παρ.1 του άρθρου 16 του ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ισχύει, διάστηµα
συγχώνευσης των υφιστάµενων ΦΟΔΣΑ στους Περιφερειακούς Συνδέσµους ΦΟΔΣΑ του άρθρου 13 του ανωτέρω νόµου, όπως ισχύει, παρατείνεται έως 31.5.2016. Η ισχύς της παρούσας διάταξης αρχίζει από 1.1.2016.
Άρθρο 9
Παράταση Προγράµµατος «ΘΗΣΕΑΣ»
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πηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των ΝΠΔΔ, των
ΝΠΙΔ, και των ΟΤΑ, και τις κάθε είδους υπηρεσίες καθαριότητας των ΟΤΑ παρατείνονται αυτοδικαίως µέχρι και
τις 31.12.2016 οι ισχύουσες ατοµικές συµβάσεις, και όσες πρόκειται να υπογραφούν έως τις 31.12.2015, καθώς και όσες ατοµικές συµβάσεις έχουν λήξει µέχρι και
τριάντα (30) ηµέρες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης.
2. Εγκρίσεις για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού
δικαίου ορισµένου χρόνου ειδικοτήτων καθαριότητας
που έχουν χορηγηθεί µε τις διατάξεις του άρθρου 12
παρ. 14 του ν. 4071/2012 (Α΄85), όπως ίσχυε και µε τις όµοιες του άρθρου 48 του ν. 4325/2015 (Α΄47), για τις οποίες οι φορείς έχουν προβεί µέχρι τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου στις προβλεπόµενες στην παρ. 9 του
άρθρου 21 του ν. 2190/1994 (Α΄28), όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης ή δηµοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, δύναται να µην υλοποιηθούν µερικώς ή ολικώς,
µετά από απόφαση του αρµόδιου προς διορισµό οργάνου του φορέα. Σε περίπτωση που οι φορείς έχουν προβεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην έκδοση πινάκων κατάταξης των υποψηφίων και εφόσον οι
παραταθείσες έως 31 Δεκεµβρίου 2016 συµβάσεις δεν
καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους, δύνανται να προσλάβουν το προσωπικό που αντιστοιχεί σε
αυτές εντός των δυνατοτήτων του προϋπολογισµού
τους. Η πρόσληψη των λοιπών περιλαµβανοµένων
στους πίνακες κατάταξης πραγµατοποιείται µετά την
31η Δεκεµβρίου 2016. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι
φορείς δεν έχουν προβεί µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στις προβλεπόµενες στην παρ.9 του άρθρου
21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει, ενέργειες ανάρτησης
ή δηµοσίευσης των σχετικών ανακοινώσεων, αυτές αναστέλλονται εφόσον οι παραταθείσες συµβάσεις καλύπτουν τις οργανικές θέσεις ή ανάγκες τους.»
Άρθρο 13
Επείγουσες ρυθµίσεις θεµάτων Εθνικού Τυπογραφείου
1. Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 7 του
ν. 3469/2006 (Α΄ 131) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Εάν κείµενο µε το ίδιο ακριβώς περιεχόµενο, δηµοσιευθεί, εκ παραδροµής, δύο ή περισσότερες φορές, στο
προβλεπόµενο από το παρόν άρθρο ορθό τεύχος ΦΕΚ,
θεωρείται ότι η δηµοσίευσή του συντελέσθηκε νόµιµα
την ηµεροµηνία που εκδόθηκε για πρώτη φορά στο
ΦΕΚ».
2. Το άρθρο 94 του ν. 4182/2013 (Α΄ 185) καταργείται.
Άρθρο 14
Προσθήκη εδαφίου στην παρ. 20 του άρθρου 8
του ν. 4109/2013 (Α΄ 16)
Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 8 του
ν. 4109/2013 (Α΄ 16) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι συµβάσεις των εργαζοµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, καθώς και οι συµβάσεις µίσθωσης έργου παρατείνονται από τη λήξη τους
µέχρι και τις 31.12.2016. Οι συµβάσεις αυτές δεν µετατρέπονται σε συµβάσεις αορίστου χρόνου. Οι δαπάνες
µισθοδοσίας, καθώς και οι λοιπές λειτουργικές δαπάνες
των φορέων θα καλυφθούν από το Πράσινο Ταµείο.»

Άρθρο 15
Τροποποίηση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης
για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής
µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού
1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της 31722/4.11.2011
(Β΄ 2505) απόφασης της Επιτροπής Συντονισµού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον τοµέα του Χωροταξικού Σχεδιασµού και της Αειφόρου Ανάπτυξης περί Έγκρισης Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για τις υδατοκαλλιέργειες και της στρατηγικής µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού, ως
κάτωθι:
α) Το όγδοο και ένατο εδάφιο της παραγράφου Βγ΄
του άρθρου 6 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της 31722/
4.11.2011 (Β΄ 2505) απόφασης, τα οποία αφορούν στην
υποβολή αιτηµάτων θεσµοθέτησης των ΠΟΑΥ αντικαθίστανται ως εξής:
«Κατά προτεραιότητα στις ΠΑΥ τύπου Α΄, αλλά και σε
όσες πληρούνται οι προϋποθέσεις καθορισµού ΠΟΑΥ, θα
πρέπει σε διάστηµα έξι (6) ετών από την ηµεροµηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. να υποβληθεί σχετικό αίτηµα,
συνοδευόµενο από τα προβλεπόµενα του ν. 2742/1999
(Α΄207) και της υπουργικής απόφασης Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων 17239/
1175Β/2002, όπως εκάστοτε ισχύουν. Η ολοκλήρωση
της διαδικασίας θεσµοθέτησης θα πρέπει να ολοκληρωθεί εντός οκταετίας (8ετιας) από την ηµεροµηνία ισχύος
του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ..»
β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 12 του ΑΡΘΡΟΥ ΠΡΩΤΟΥ της 31722/4.11.2011 απόφασης, αντικαθίσταται ως
εξής:
«Οι µονάδες που ανήκουν σε ΠΑΣΜ σύµφωνα µε την
παρ. 1α του άρθρου 5, σε διάστηµα έξι (6) ετών από την
ηµεροµηνία ισχύος του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Υ. και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις για δηµιουργία ΠΟΑΥ, οφείλουν
να καταθέσουν αίτηµα καθορισµού ΠΟΑΥ.»
2. Για τις µονάδες που ανήκουν σε ΠΑΥ κατηγορίας
Α΄, δεν επιτρέπεται η αύξηση της δυναµικότητάς τους από την ισχύ του παρόντος έως την έγκριση της ΠΟΑΥ.
Άρθρο 16
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προµήθειας Καυσίµων
ΛΣ-ΕΛΑΚΤ και Πλοηγικών Σταθµών
1. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 55 του ν. 4331/
2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69) η φράση «Μέχρι
31.12.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι
30.6.2016».
2. Στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 55 του ν. 4331/
2015 «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόµων µε Αναπηρία (ΑµεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήµατα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 69) η φράση «Μέχρι
31.12.2015» αντικαθίσταται µε τη φράση «Μέχρι
30.6.2016».
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Άρθρο 17
Η διαδικασία των δηµοσίων πλειστηριασµών που ενεργούνται για την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυµης
εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΙΛΚΕΡΑΜ JOHNSON Α.Ε.
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ», καθώς και για
την εκποίηση της περιουσίας της ανώνυµης εταιρείας µε
την επωνυµία «ΕΝΩΜΕΝΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕ»
αναστέλλονται για διάστηµα έξι µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Άρθρο 18
Από τη δηµοσίευση του παρόντος στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής
Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) του ν. 3607/2007 (Α΄ 245) συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδοµάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από Φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης (εφεξής Φορείς).
Οι Φορείς αποστέλλουν έως τη 10η ηµέρα κάθε µήνα
στην ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική µορφή απολογιστικό αρχείο
καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδοµα τα ποσά των
επιδοµάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούµενο µήνα.
Επιπλέον, στο Αρχείο Καταβολής Προνοιακών Επιδοµάτων περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, ήτοι ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυµο, όνοµα, πατρώνυµο, φύλο, ηµεροµηνία γέννησης, είδος προνοιακής παροχής,
ποσό παροχής, χρονικό διάστηµα, που αφορά το χορηγούµενο επίδοµα και ηµεροµηνία χορήγησης επιδόµατος.
Άρθρο 19
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.B.E.Ε.» ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση
της παρούσας και έως 30.3.2016, χωρίς παρακράτηση,
κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων.
2. Από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως τη λήξη
της προθεσµίας χορήγησης της ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας, που προβλέπεται στην προηγούµενη παράγραφο, αναστέλλονται οι πάσης φύσεως πράξεις διοικητικής και αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τον
Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου, καθώς και η λήψη οποιουδήποτε ασφαλιστικού µέτρου κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονοµίας, τον
Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας ή κάθε άλλη διάταξη ειδικού νόµου που επισπεύδονται ή ασκούνται από τους πάσης φύσεως πιστωτές της ανωτέρω εταιρείας, για οποιαδήποτε αιτία.
Άρθρο 20
1. Χορηγείται στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου Α.Ε.» (ΜΒΗ Α.Ε.)
ασφαλιστική και φορολογική ενηµερότητα από τη δηµοσίευση της παρούσας και έως την 30ή Μαρτίου 2016,
χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών
διατάξεων.
2. Η παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4141/2013 (Α΄ 81) εφαρµόζεται αναλογικά και για τις θυγατρικές εταιρείες
της «Ελληνικά Συστήµατα Παραγωγής Πολιτικών Προϊό-

ντων ΑΒΕΕ», ήτοι Μεταλλουργική Βιοµηχανία Ηπείρου
Α.Ε. και Ηλεκτροµηχανική Κύµης ΕΠΕ, στους νοµίµους
εκπροσώπους των οποίων δύναται να χορηγείται ατοµική φορολογική ενηµερότητα εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της σχετικής νοµοθεσίας για φυσικά πρόσωπα.
3. Ο χρονικός περιορισµός των έξι µηνών που προβλέπεται στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 7 του
ν. 4237/2014 (Α΄36), παύει να ισχύει.
Άρθρο 21
1. Στην παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄60) οι
λέξεις «µέχρι 31.12.2015» αντικαθίστανται µε τις λέξεις
«µέχρι 31.12.2016».
2. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παραγράφου ΙΑ του άρθρου πρώτου του
ν. 4254/2014 (Α΄85) οι λέξεις «µέχρι 31.12.2015» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «µέχρι 31.12.2016».
Άρθρο 22
Η ισχύς των προβλεποµένων από τις διατάξεις της υποπαραγράφου Γ.2.3 της παραγράφου Γ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄222), παρατείνεται έως τη
δηµοσίευση του παρόντος, συµπεριλαµβανοµένων των
δαπανών για την εξόφληση υποχρεώσεων που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών, ανεξαρτήτως υπογραφής ή µη σχετικής σύµβασης, µε την προϋπόθεση ότι είναι εντός των εγκεκριµένων πιστώσεων των προϋπολογισµών τους, των αντίστοιχων ετών αναφοράς.
Άρθρο 23
Παράταση έναρξης ισχύος γεωγραφικών ορίων Δ.Υ.ΠΕ.
1. Η ισχύς των διατάξεων των παραγράφων 1 και 3 του
άρθρου 1 του ν. 4052/2012 (Α΄41), όπως ισχύουν, αναστέλλεται έως τις 31.12.2016. Η ισχύς των διατάξεων
αυτών αρχίζει από 1.1.2017.
2. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του
ν. 3329/2005 (Α΄81), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Από 1.1.2017 έδρα έχει την πόλη όπου εδρεύει κάθε
Αποκεντρωµένη Διοίκηση».
Άρθρο 24
Παράταση Λειτουργίας Ε.Π.Υ.
Η παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως
ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η ισχύς των διατάξεων των άρθρων 1, 2, 3, 4, 5, 6,
11 και 12 του παρόντος νόµου αρχίζει από 1.1.2017. Η ισχύς των άρθρων 8, 9 και 10 αρχίζει µε την έγκριση του
Συνολικού Προγράµµατος Προµηθειών και Υπηρεσιών, έτους 2017.»
Άρθρο 25
Διατήρηση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας
1. Απαλείφεται το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 8 του π.δ.106/2014 (Α΄ 173).
2. Οι περιπτώσεις γ΄ της παραγράφου 2 και γ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του π.δ. 106/2014 (Α΄173) απαλείφονται από το άρθρο αυτό και προστίθενται ως περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 8, η δε υπο-
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περίπτωση στστ΄ της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 3
του άρθρου 17 προστίθεται ως υποπερίπτωση κκ΄ της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του ιδίου άρθρου και
αναριθµούνται αντίστοιχα οι λοιπές περιπτώσεις.
Άρθρο 26
Παράταση συµβάσεων παρόχων Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. Η ισχύς των υφισταµένων κατά τη δηµοσίευση του
παρόντος συµβάσεων µεταξύ των ιατρών, διαγνωστικών
εργαστηρίων, πολυϊατρείων, κλινικών και λοιπών παρόχων και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., είτε αυτές είναι αρχικές είτε έχουν ήδη παραταθεί, παρατείνεται έως τις 30.6.2016. Οι
δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και ενταλµατοποιούνται και εκκαθαρίζονται
από αυτόν, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατικά
που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία. Οι συµβάσεις µεταξύ
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και διαγνωστικών εργαστηρίων διέπονται από τις διατάξεις της Γ3γ/οικ.98494 απόφασης του Υπουργού Υγείας (Β΄ 2816).
2. Η ισχύς των υφισταµένων µεταξύ οδοντοτεχνιτών
και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συµβάσεων παρατείνονται µέχρι τις
30.6.2016. Οι δαπάνες αυτές επιβαρύνουν τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., από τον οποίο εξακολουθεί να
διενεργείται η ενταλµατοποίηση και εκκαθάριση των δαπανών αυτών, σύµφωνα µε τα απαιτούµενα παραστατικά
που έχουν εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθούν έως την παραπάνω αναφερόµενη ηµεροµηνία.
Άρθρο 27
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1α του άρθρου
12 του ν. 4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, µετά τη λέξη
«Νοσοκοµείων» προστίθεται η φράση «και λοιπών Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας».
Άρθρο 28
1. Η προθεσµία της παρ.9 του άρθρου 66 του
ν.4316/2014 (Α΄ 270), όπως ισχύει, παρατείνεται έως την
30ή Ιουνίου 2016.
2. Ο χρόνος έκδοσης και έγκρισης του απολογισµού
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του οικονοµικού έτους 2012 παρατείνεται µέχρι και τις 30.6.2016.
Άρθρο 29
Στο τέλος του πρώτου εδάφιου της παραγράφου 3 του
άρθρου 39 του ν. 4320/2015 (Α΄ 29), όπως ισχύει, µετά
τις λέξεις «Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
(Φ.Π.Υ.Υ.)» προστίθεται η φράση «κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής και ειδικής διάταξης».
Άρθρο 30
Συµβάσεις που συνάπτονται µέχρι τις 31.12.2015 µεταξύ του Εθνικού Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και των Διοικήσεων των Υγειονοµικών
Περιφερειών (Δ.Υ.Πε.) της χώρας αναφορικά µε την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους ασφαλισµένους του
Οργανισµού από τις δηµόσιες δοµές παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας του Πρωτοβάθµι-

ου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) δύνανται να ορίζουν προκαταβλητέο άµα τη υπογραφή τους τµήµα της
αποζηµίωσης για τις ιατρικές πράξεις και διαγνωστικές
εξετάσεις που θα εκτελεστούν στο µέλλον δυνάµει αυτών. Το προκαταβλητέο αυτό ποσό δε µπορεί να ξεπερνά
ανά Διοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας τα κάτωθι ποσά:
• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 1ης Υγειονοµικής Περιφέρειας .
• 1.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 2ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 3ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 4ης Υγειονοµικής Περιφέρειας .
• 500.000 ευρώ για τη Διοίκηση 5ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
• 2.000.000 ευρώ για τη Διοίκηση 6ης Υγειονοµικής
Περιφέρειας.
• 300.000 ευρώ για τη Διοίκηση 7ης Υγειονοµικής Περιφέρειας.
Άρθρο 31
1. Για την πληρωµή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δηµόσιο µε τις ακόλουθες συµβάσεις
παραχώρησης:
(α) την από 28 Ιουνίου 2007 Σύµβαση Παραχώρησης,
όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3605/
2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της
Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του τµήµατος Μαλιακός
- Κλειδί του Αυτοκινητόδροµου Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι (ΠΑΘΕ) και ρύθµιση συναφών θεµάτων» (Α΄190) και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 28.11.2013 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο πρώτο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269),
(β) την από 31 Μαΐ́ου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης,
όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3597/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του
Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης,
Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Κεντρικής Ελλάδος και ρύθµιση συναφών
θεµάτων» (Α΄168) και όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την
από 28.11.2013 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της
Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το
άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269),
(γ) την από 19 Δεκεµβρίου 2006 Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του
ν. 3555/2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου Ιονία Οδός από Αντίρριο µέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταµόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια)
και Συνδετήριος Κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηµατάρι – Χαλκίδα
και λοιπές διατάξεις Α΄ 81), όπως αυτή τροποποιήθηκε
µε την από 28.11.2013 Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο τρίτο του ν. 4219/2013 (Α΄ 269),
(δ) την από 24 Ιουλίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης,
όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3621/
2007 «Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της
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Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας,
Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου
Ελευσίνα – Κόρινθος – Πάτρα – Πύργος – Τσακώνα και
άλλες διατάξεις» (Α΄ 279) (η «Συµφωνία Τροποποίησης»), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 29.11.2013
Συµφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης, όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο τέταρτο
του ν. 4219/2013 (Α΄ 269),
δύνανται να µεταφέρονται πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στους αντίστοιχους ειδικούς
λογαριασµούς της παραγράφου 12.2 του άρθρου 12 εκάστης των Συµφωνιών Τροποποίησης που έχουν κυρωθεί
µε τα άρθρα πρώτο έως τέταρτο του ν. 4219/2013
(Α΄269), οι οποίοι θα χρησιµοποιούνται αποκλειστικά και
µόνο για τον ως άνω σκοπό και δεν θα διενεργείται από
αυτούς καµία άλλη πληρωµή, πράξη ή συναλλαγή.
2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών δηµιουργείται ειδικός λογαριασµός του Ελληνικού Δηµοσίου µε
τίτλο «Ειδικός Λογαριασµός Νόµου 3559/2007», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος και στον οποίο
δύνανται να µεταφέρονται πιστώσεις του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων για την πληρωµή των υποχρεώσεων που έχει αναλάβει το Ελληνικό Δηµόσιο µε
την από 31 Ιανουαρίου 2007 Σύµβασης Παραχώρησης όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3559/2007
«Κύρωση Σύµβασης Παραχώρησης του Έργου της Μελέτης, Κατασκευής, Χρηµατοδότησης, Λειτουργίας, Συντήρησης και Εκµετάλλευσης του Αυτοκινητόδροµου «Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαµάτα και Κλάδος Λεύκτρο - Σπάρτη» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 102), όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την από 12.12.2015 Συµφωνία Τροποποίησης
Διατάξεών της όπως αυτή κυρώθηκε µε το άρθρο 43 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Ο ως άνω λογαριασµός χρησιµοποιείται αποκλειστικά και µόνο για τον ως άνω σκοπό και
δεν θα διενεργείται από αυτόν καµία άλλη πληρωµή,
πράξη ή συναλλαγή.
3. Οι σχετικές πιστώσεις για τη χρηµατοδότηση κάθε
έργου παραχώρησης, µετά από την εγγραφή τους στο
ΠΔΕ, θα µεταβιβάζονται απευθείας από την Τράπεζα της
Ελλάδος, άνευ Υπολόγου, µετά από εντολή της αρµόδιας για την εκτέλεση της οικείας ΣΑΕ Υπηρεσίας του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων, στους
ειδικούς λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2. Ειδικότερα για τα έργα που χρηµατοδοτούνται µέσω του Κεντρικού Λογαριασµού ΕΣΠΑ θα ακολουθούνται τα προβλεπόµενα στον Οδηγό Λειτουργίας του Κεντρικού Λογαριασµού.
4. Η καταβολή στους δικαιούχους των ποσών που θα
κατατεθούν, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, στους ειδικούς
λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος,
θα πραγµατοποιείται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων σύµφωνα µε την οικεία νοµοθεσία και τους σχετικούς συµβατικούς όρους.
5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζεται το ύψος και η διαδικασία µεταφοράς πιστώσεων, η διαδικασία χρέωσης των
λογαριασµών των παραγράφων 1 και 2 ανωτέρω, καθώς
και κάθε άλλο σχετικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

6. Η µεταφορά των πιστώσεων του Προγράµµατος Δηµοσίων Επενδύσεων στους λογαριασµούς των παραγράφων 1 και 2 βαρύνει τον Προϋπολογισµό Δηµοσίων Επενδύσεων του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιείται
και ενταλµατοποιείται έναντι αυτού.
Άρθρο 32
Στο άρθρο 16 του ν. 4173/2013 (A΄ 169), όπως ισχύει,
προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:
«6. Η προθεσµία σύνταξης και δηµοσίευσης των οικονοµικών καταστάσεων της πρώτης υπερδωδεκάµηνης
χρήσης της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε., περιόδου 10.10.2013 έως
31.12.2014, καθώς και η προθεσµία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος νοµικών προσώπων για το
ίδιο διάστηµα παρατείνονται έως τις 31.3.2016 (Α΄ 190).»
Άρθρο 33
1. Η παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 2328/1995 (Α΄ 159),
όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Από 2.7.2016 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 30.6.2016,
υπό την πρόσθετη προϋπόθεση ότι: αα) η σχετική σύµβαση έχει κοινοποιηθεί εγκαίρως στην οικεία φορολογική
αρχή, όπως ορίζεται από τις οικείες διατάξεις, και ββ) σε
κάθε περίπτωση, η διάρκεια ισχύος της λήγει το αργότερο µέχρι τις 30.9.2016,
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 30.6.2016.
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 νοµοθεσίας για τη διαφηµιστική προβολή του Δηµοσίου και των
φορέων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα.»
2. Η ισχύς των διατάξεων των περιπτώσεων β΄, γ΄, ε΄
και στ΄ του άρθρου πέµπτου του ν. 4279/2014 (Α΄158),
όπως ισχύει, αρχίζει από την 1η.7.2016.
Άρθρο 34
Η προβλεπόµενη, από τη διάταξη του άρθρου 61 παρ.
2 του ν. 4313/2014 (Α΄ 261) προθεσµία για την υποβολή
δήλωσης των κεραιοσυστηµάτων των ραδιοφωνικών
σταθµών παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι τις
31.1.2016.
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Άρθρο 35
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις.
Αθήνα, 30 Δεκεµβρίου 2015
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ιωάννης Δραγασάκης, Γεώργιος Σταθάκης , Νικόλαος
Φίλης, Νικόλαος Παρασκευόπουλος, Γεώργιος Κατρούγκαλος, Ανδρέας Ξανθός, Αριστείδης – Νικόλαος – Δηµήτριος Μπαλτάς, Ευκλείδης Τσακαλώτος, Παναγιώτης
Σκουρλέτης, Χρήστος Σπίρτζης , Θεόδωρος Δρίτσας, Ευάγγελος Αποστόλου, Νικόλαος Παππάς, Αλέξανδρος
Φλαµπουράρης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, Ιωάννης
Μουζάλας, Αθανασία Αναγνωστοπούλου, Νικόλαος Ξυδάκης, Δηµήτριος Παπαγγελόπουλος, Θεανώ Φωτίου,
Ουρανία Αντωνοπούλου, Παύλος Πολάκης, Τρύφων Αλεξιάδης, Γεώργιος Χουλιαράκης, Μάρκος Μπόλαρης»

Άρθρο Τρίτο
Ρυθµίσεις θεµάτων περί ρύθµισης οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης
µη εξυπηρετούµενων δανείων - Τροποποιήσεις
διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),
του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) και του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του
ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµούσε
στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου
2016 και εφόσον µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραµµατεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα
εκδοθεί εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συµβάσεις, τις συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές
ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφηµερίδα
Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του
Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του
ν. 3869/2010 (Α΄ 130) οι λέξεις «µέχρι ένα (1) µήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι δύο (2) µήνες».

16

Άρθρο Τέταρτο

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34
Άρθρο Πέµπτο
Η ισχύς του νόµου αυτού αρχίζει από τη δηµοσίευσή
του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα,

2016

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΟΥΤΣΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΩΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΑΝΤΙΓΟΝΗ Κ. ΠΕΡΙΦΑΝΟΥ

