ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Πρωτ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΞΕ΄, 10 Δεκεµβρίου 2019,
Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία
ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Αριθ.
Διεκπ.

Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας
και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Άρθρο 1
Τροποποίηση του άρθρου 127 του ν. 4600/2019 (Α΄ 43)
1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 127
του ν. 4600/2019 (Α΄43), τροποποιείται ως εξής:
«2.α) Οι ιατροί και οδοντίατροι της παραγράφου 1, που
υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση ένταξης, αξιολογούνται και κατατάσσονται στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ. της παραγράφου 1, µέχρι τις 31.1.2020,
από τα συµβούλια της παραγράφου 3 του άρθρου 26 του
ν. 4461/ 2017 (Α΄ 38). Τα συµβούλια αυτά συγκροτούνται
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µέχρι και τις
16.12.2019, και η θητεία τους παρατείνεται µέχρι και
31.1.2020. Για την κατάταξη εκδίδεται διαπιστωτική πράξη από τον αρµόδιο διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.. Μέχρι
την κατάταξή τους, αυτοί αµείβονται µε τις αποδοχές ιατρού/οδοντιάτρου ΠΕ.»
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 127
του ν. 4600/2019, τροποποιείται ως εξής:
«3. Οι κατατασσόµενοι στις θέσεις κλάδου ιατρών/οδοντιάτρων Ε.Σ.Υ., σύµφωνα µε την παράγραφο 2, υποχρεούνται:
α) να προβούν σε διακοπή της δραστηριότητας του ελευθέριου επαγγέλµατος τους, το αργότερο µέχρι τις
28.2.2020.»
3. Η παράγραφος 4 του άρθρου 127 του ν. 4600/2019,
αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 3 εφαρµόζονται αναλόγως στους ιατρούς/οδοντιάτρους της υποπαραγράφου ΙΖ΄ 1 της παραγράφου ΙΖ΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), οι οποίοι υπηρετούν σε δη-

µόσια νοσοκοµεία και, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτά δυνάµει
δικαστικών αποφάσεων που εκδόθηκαν µετά την έναρξη
ισχύος του άρθρου 26 του ν. 4461/2017 (Α΄ 38), είτε συνεχίζουν να ασκούν παράλληλα το ελευθέριο επάγγελµά τους είτε όχι. Η αξιολόγηση και η κατάταξη του προσωπικού αυτού στον κλάδο ειδικευµένων ιατρών και οδοντιάτρων κλάδου Ε.Σ.Υ. πραγµατοποιείται από το Συµβούλιο Αξιολόγησης Ιατρών της περίπτωσης Δ΄2 της υποπαραγράφου ΙΖ΄ της παραγράφου ΙΖ΄ του άρθρου
πρώτου του ν. 4254/2014, το οποίο συγκροτείται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, µέχρι και τις 16.12.2019,
και η θητεία τους παρατείνεται µέχρι και 31.1.2020.»
Άρθρο 2
Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4603/2019 (Α΄ 48)
Το πέµπτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 68
του ν. 4603/2019, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Για λόγους διασφάλισης δηµοσίου συµφέροντος,
δαπάνες που προκλήθηκαν ή θα προκληθούν µέχρι
31.01.2020 και υποβάλλονται µε ατοµικά αιτήµατα στις
Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δύνανται να
αποζηµιώνονται και απευθείας στους δικαιούχους ασφαλισµένους, κατά παρέκκλιση των οριζόµενων στο άρθρο
27 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105). Οι δαπάνες του προηγούµενου εδαφίου εκκαθαρίζονται και εξοφλούνται σύµφωνα µε την ΕΑΛΕ/ΓΠ/80157/18 (Β΄ 4898) ή την ΕΜΠ/5/2012 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Οικονοµικών. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται τα οριζόµενα
στον Ενιαίο Κανονισµό Παροχών Υγείας. Οι γενόµενες
πληρωµές των ανωτέρω δαπανών, µέχρι τη δηµοσίευση
του παρόντος είναι νόµιµες.»
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Άρθρο 3
Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.
Αντικαθίσταται το άρθρο 7 του ν. 4498/2017 (Α΄ 172)
ως ακολούθως:
«Άρθρο 7
Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ.
1. Στην έδρα κάθε Δ.Υ.ΠΕ. συγκροτούνται, µε απόφαση του Υπουργού Υγείας, Συµβούλια Κρίσης και Επιλογής ιατρών Ε.Σ.Υ. ανά ειδικότητα, µε διετή θητεία.
2. Τα Συµβούλια της παραγράφου 1 είναι πενταµελή
και απαρτίζονται ως εξής:
α. τα Συµβούλια κρίσης για θέσεις νοσοκοµείων:
αα. από έναν (1) διοικητή νοσοκοµείου της Δ.Υ.ΠΕ. ως
πρόεδρο, ο οποίος επιλέγεται µε κλήρωση, µε αναπληρωτή τον αναπληρωτή διοικητή του ίδιου νοσοκοµείου
και, εάν δεν υπάρχει, τον διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας,
ββ. από έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., Πρόεδρο Επιστηµονικού Συµβουλίου των νοσοκοµείων της Δ.Υ.ΠΕ.,
µε τον αναπληρωτή του, οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των Προέδρων των Επιστηµονικών Συµβουλίων των νοσοκοµείων της Δ.Υ.ΠΕ. που είναι ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ.,
γγ. από τρεις (3) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στην Περιφέρεια της Δ.Υ.ΠΕ., µε βαθµό Διευθυντή
ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ
των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας µε τους κάθε φορά κρινόµενους, µε τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. άλλων βαθµών ίδιας ειδικότητας µε τους κρινόµενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.. Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας µε
βαθµό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη
Δ.Υ.ΠΕ..
β. τα Συµβούλια κρίσης για θέσεις της πρωτοβάθµιας
φροντίδας υγείας:
αα. από τον Διοικητή της Δ.Υ.ΠΕ. ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή έναν (1) Υποδιοικητή της Δ.Υ.ΠΕ.,
ββ. από έναν (1) ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ., µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου της πρωτοβάθµιας φροντίδας υγείας της Δ.Υ.ΠΕ.,
γγ. από τρεις (3) ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ., που υπηρετούν στην περιφέρεια της Δ.Υ.ΠΕ., µε βαθµό Διευθυντή
ή Συντονιστή, οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ
των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας µε τους κάθε φορά κρινόµενους, µε τους αναπληρωτές τους, και ελλείψει αυτών από ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. άλλων βαθµών ίδιας ειδικότητας µε τους κρινόµενους ή, εάν ελλείπουν και αυτοί, από ιατρούς κλάδου
Ε.Σ.Υ. της ίδιας ειδικότητας, οι οποίοι υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη Δ.Υ.ΠΕ.. Εάν η κρίση αφορά διευθυντική θέση και ελλείπουν οι ιατροί της ίδιας ειδικότητας µε
βαθµό Διευθυντή ή Συντονιστή, επιλέγονται ιατροί κλάδου Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν σε οποιαδήποτε άλλη
Δ.Υ.ΠΕ..
Η γραµµατειακή υποστήριξη γίνεται από δύο (2) γραµµατείς - έναν (1) τακτικό και έναν (1) αναπληρωτή, υπάλ-

ληλο κλάδου ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ διοικητικού, που ορίζονται µε
την ίδια απόφαση µετά από πρόταση του Διοικητή της οικείας Δ.Υ.ΠΕ..
3. Στη διαδικασία κρίσης και επιλογής για τις θέσεις
κάθε ιατρικής ειδικότητας συµµετέχει διαφορετικό µέλος από τις υποπεριπτώσεις αα΄, ββ΄ και γγ΄ των περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1. Με κλήρωση που
διενεργείται στη Δ.Υ.ΠΕ. από τριµελή επιτροπή οριζόµενη από τον διοικητή, καθορίζεται σε ποιο συµβούλιο κρίσης ανά ειδικότητα θα συµµετέχουν τα µέλη του προηγούµενου εδαφίου. Εάν ο διαθέσιµος προς κλήρωση αριθµός των µελών των υποπεριπτώσεων αα΄ και ββ΄ των
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 1 είναι µικρότερος από τον αριθµό των ιατρικών ειδικοτήτων για τις οποίες γίνεται η κρίση, µπορεί κάποιο µέλος να συµµετέχει σε περισσότερες από µία διαδικασίες κρίσης.
4. Κριτήρια επιλογής αποτελούν η προϋπηρεσία/κλινική εµπειρία, το επιστηµονικό και εκπαιδευτικό έργο και
οι διοικητικές ικανότητες στις περιπτώσεις που κρίνονται
υποψήφιοι για διευθυντικές θέσεις.
5. Ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν.
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, το Συµβούλιο Κρίσης και Επιλογής απαρτίζεται από:
α) τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του νοσοκοµείου ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο
του Διοικητικού Συµβουλίου,
β) τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
νοσοκοµείου, µε αναπληρωτή τον αντιπρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου,
γ) τρεις (3) ιατρούς, µε βαθµό Διευθυντή ή Συντονιστή,
οι οποίοι επιλέγονται µε κλήρωση µεταξύ των Διευθυντών ή Συντονιστών Διευθυντών της ίδιας ειδικότητας
µε τους κάθε φορά κρινόµενους, µε τους αναπληρωτές
τους και ελλείψει αυτών από ιατρούς άλλων βαθµών ίδιας ειδικότητας µε τους κρινόµενους ή, εάν ελλείπουν
και αυτοί από ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. ίδιας ειδικότητας µε
τους κρινόµενους, από εκείνους που υπηρετούν σε νοσοκοµεία αρµοδιότητας και εποπτείας της οικείας
Δ.Υ.ΠΕ..
6. Τέλος, ειδικά για θέσεις του ιατρικού προσωπικού
του Ε.Κ.Α.Β., το Συµβούλιο Κρίσης και Επιλογής απαρτίζεται από:
α) τον πρόεδρο του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Κ.Α.Β. ως Πρόεδρο, µε αναπληρωτή έναν από τους αντιπρόεδρους του Διοικητικού Συµβουλίου ,
β) τον Πρόεδρο του Επιστηµονικού Συµβουλίου του
Ε.Κ.Α.Β., µε αναπληρωτή ένα (1) µέλος του Επιστηµονικού Συµβουλίου,
γ) τον Συντονιστή Διευθυντή του Τµήµατος ιατρικών υπηρεσιών του Ε.Κ.Α.Β., µε αναπληρωτή του τον αρχαιότερο Διευθυντή ιατρό κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β.,
δ) δύο (2) διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του
ΕΚΑΒ, µε αναπληρωτές τους διευθυντές ιατρούς κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β. και ελλείψει αυτών από ιατρούς
άλλων βαθµών κλάδου Ε.Σ.Υ. του Ε.Κ.Α.Β..»
Άρθρο 4
Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία
κρίσης / τοποθέτησης
Αντικαθίσταται το άρθρο 8 του ν. 4498/2017 (A΄ 172)
ως ακολούθως:
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«Άρθρο 8
Υποβολή υποψηφιότητας και διαδικασία
κρίσης/τοποθέτησης
1. Κάθε υποψήφιος δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική
αίτηση για το σύνολο των προκηρυγµένων θέσεων της
ειδικότητάς του ανά φορέα και µε ανώτατο όριο πέντε
(5) φορείς (νοσοκοµεία ή Κ.Υ.) µίας (1) µόνο Δ.Υ.ΠΕ., δηλώνοντας ταυτόχρονα και τη σειρά προτίµησής τους.
Κατ΄ εξαίρεση, εκδίδονται διακριτές προκηρύξεις µόνο για την πλήρωση των θέσεων του Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ και του Ε.Κ.Α.Β.. Οι ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι συµµετέχουν στις προκηρύξεις και αξιολογούνται κατά τις
κείµενες διατάξεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 του
ν. 4498/2017 (Α΄ 172). Η υποψηφιότητά τους για τις προκηρύξεις του παρόντος εδαφίου δεν προσµετράται στον
ανώτατο αριθµό επιλεγόµενων φορέων του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.
2. Θέσεις για τις οποίες δεν έχει υποβληθεί υποψηφιότητα ή οι επιλεγέντες έχουν αποποιηθεί τον διορισµό και
δεν ακολουθούν άλλοι στη σειρά κατάταξης, πληρούνται
µε νέα προκήρυξη, µετά από αίτηµα της οικείας Δ.Υ.ΠΕ.,
στην ίδια ή άλλη ειδικότητα και στον ίδιο ή άλλον φορέα
αρµοδιότητάς της.
3. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, εντός προθεσµίας, η οποία
ορίζεται µε την απόφαση έγκρισης της προκήρυξης των
θέσεων συνοδευόµενες µε τα απαιτούµενα δικαιολογητικά της παραγράφου 10 του παρόντος άρθρου. Τα δικαιολογητικά αυτά αποτελούνται από δικαιολογητικά:
α) αναγκαία για την εγκυρότητα της συµµετοχής του
υποψηφίου στη διαδικασία επιλογής, τα οποία καλούνται
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Α», καθώς και
β) αποδεικτικά της µοριοδότησης των υποψηφίων
(«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ Β»).
4. Αµέσως µετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας, καταρτίζεται αυτοµατοποιηµένα κατάλογος υποψηφίων
σύµφωνα µε τα δηλωθέντα προσόντα και προτιµήσεις
τους, µε σειρά κατάταξης δυνάµει των προβλεπόµενων
κριτηρίων αξιολόγησης πλην της συνέντευξης. Μετά τη
σύνταξη του ανωτέρω καταλόγου υποψηφίων και εντός
δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών, συνέρχεται το συµβούλιο προκειµένου να ελέγξει την ορθότητα των ηλεκτρονικά κατατεθειµένων δικαιολογητικών των υποψηφίων. Το συµβούλιο διενεργεί έλεγχο ορθότητας των δικαιολογητικών τύπου Α ως προς το σύνολο των υποψηφίων και αφαιρεί από τον πίνακα κατάταξης τους στερούµενους τα ελάχιστα αναγκαία προσόντα συµµετοχής. Εν συνεχεία διενεργεί επαλήθευση της σειράς κατάταξης υποψηφίων του αρχικού καταλόγου (δυνάµει δικαιολογητικών τύπου Β) για αριθµό έως και το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Εφόσον από τον έλεγχο µοριοδότησης διαπιστωθεί
αναντιστοιχία µεταξύ µοριοδότησης και δικαιολογητικών
τύπου Β, το Συµβούλιο διενεργεί αναµοριοδότηση υποψηφίων µέχρι τη συµπλήρωση αριθµού ίσου µε το πενταπλάσιο των υποψηφίων των θέσεων που προκηρύχτηκαν. Η συνεδρίαση του συµβουλίου για όλες τις θέσεις
και για όλες τις ειδικότητες, δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις δεκαπέντε (15) ηµερολογιακές ηµέρες.
5. Η µοριοδότηση και η σειρά κατάταξης των υποψη-

φίων αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ.. Δυνατότητα
υποβολής ενστάσεων παρέχεται για επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες από την ηµεροµηνία της ανάρτησης.
6. Το Συµβούλιο συνέρχεται αµέσως µετά τη λήξη της
προθεσµίας υποβολής των ενστάσεων, προκειµένου να
εξετάσει το περιεχόµενό τους. Σε περίπτωση αποδοχής
ένστασης, το Συµβούλιο αναδιαµορφώνει τον πίνακα
σύµφωνα µε το αποτέλεσµα της ένστασης, διενεργώντας νέα µοριοδότηση και επανακατάταξη όπου αυτή απαιτείται µέχρι του συνολικού αριθµού υποψηφίων του
προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 4. Ο πίνακας
κατάταξης υποψηφίων του προηγούµενου εδαφίου, περιλαµβάνει τους υποψηφίους που θα προκριθούν για τη
διαδικασία της συνέντευξης από το συµβούλιο µε σκοπό
την κατάρτιση της τελικής κατάταξης αξιολόγησης και αναρτάται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..
7. Τα µόρια που θα λάβει ο εκάστοτε υποψήφιος στη
συνέντευξη, προστίθενται στη µοριοδότηση εκάστου υποψηφίου του πίνακα κατάταξης υποψηφίων του προηγούµενου εδαφίου για να προκύψει η τελική βαθµολογία
τους, σύµφωνα µε την οποία θα γίνει η τελική επιλογή
για κάθε θέση. Κάθε υποψήφιος υποβάλλεται µόνο µία
(1) φορά σε συνέντευξη. Ο εν λόγω πίνακας αναρτάται
στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..
Μετά την ολοκλήρωση των συνεντεύξεων, στην περίπτωση που υποψήφιος στον τελικό πίνακα αξιολόγησης
έχει καταταγεί 1ος σε περισσότερες από µία (1) θέσεις,
τότε έχει το δικαίωµα από την ανάρτηση του τελικού πίνακα να επιλέξει µε αίτηση του εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών τη θέση που επιθυµεί, διαφορετικά τοποθετείται στη θέση που έχει δηλώσει ως πρώτη στη σειρά
προτίµησης. Σε περίπτωση ισοβαθµίας δύο (2) ή περισσότερων υποψηφίων, προηγείται ο αρχαιότερος µε κριτήριο την απόκτηση ειδικότητας. Για τις υπόλοιπες θέσεις στις οποίες έχει καταταγεί πρώτος, επιλέγονται οι
επόµενοι σε σειρά κατάταξης. Σε περίπτωση που εξαντληθούν για οποιονδήποτε λόγο οι επιτυχόντες, δύναται να επαναληφθεί η διαδικασία της συνέντευξης µε την
κλήση επιλαχόντων από τον αρχικό πίνακα κατάταξης
της ανωτέρω παραγράφου 4 και τη διαδικασία που περιγράφεται ανωτέρω στην ίδια παράγραφο.
8. Η τελική βαθµολογία και η τελική επιλογή αναρτώνται στον ιστότοπο της Δ.Υ.ΠΕ..
9. Τα πρακτικά συντάσσονται ανά Δ.Υ.ΠΕ. και ανά ειδικότητα και αποστέλλονται στην αρµόδια διεύθυνση του
Υπουργείου Υγείας. Ο Υπουργός διατηρεί το δικαίωµα αναποµπής των πρακτικών σύµφωνα µε τις διατάξεις των
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 90 του ν. 3528/2007 (Α΄
26). Η παρούσα διάταξη ισχύει και για προκηρύξεις του
ν. 4498/ 2017 (Α΄ 172) που δεν έχουν ολοκληρωθεί.
10. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζονται αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής, ο συντελεστής βαρύτητας
του κάθε κριτηρίου, καθώς και κάθε άλλο θέµα που αφορά στη διαδικασία υποβολής υποψηφιότητας, µοριοδότησης των υποψηφίων και της τελικής επιλογής για κάθε
θέση που έχει προκηρυχθεί.
11. Οι διαδικασίες κρίσης/τοποθέτησης ιατρών κλάδου
Ε.Σ.Υ. που εκκρεµούν στα συµβούλια για θέσεις που έχουν προκηρυχθεί µετά την 1η.1.2018 ολοκληρώνονται
σύµφωνα µε τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο
προκήρυξής τους.»
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Άρθρο 5
Μηνιαία αποζηµίωση οικογενειακών ιατρών
1. Η µηνιαία αποζηµίωση των οικογενειακών ιατρών
των άρθρων 6 και 11 του ν.4486/2017 (Α΄ 115) καθώς,
και των ασκούντων καθήκοντα οικογενειακού ιατρού ιδιωτών ιατρών, µε ενεργές συµβάσεις για το χρονικό
διάστηµα από 1.8.2019 έως 1.4.2020 ανέρχεται στα δύο
χιλιάδες (2.000,00) ευρώ.
2. Μετά την παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήµατος µηνιαίας αποζηµίωσης, η αποζηµίωση προσδιορίζεται µε βάση τα πραγµατικά στοιχεία του εγγεγραµµένου πληθυσµού ευθύνης, σε κάθε οικογενειακό
ιατρό ή ασκούντα καθήκοντα οικογενειακού ιατρού, µε
ανώτατο όριο τα δύο χιλιάδες ( 2.000,00) ευρώ.
3. Ο Υπουργός Υγείας µε απόφασή του ορίζει κάθε λεπτοµέρεια σχετική µε τη χορήγηση της µηνιαίας αποζηµίωσης για το χρονικό διάστηµα από 1.8.2019 έως
1.4.2020, ιδίως ως προς τον τρόπο καταβολής της αποζηµίωσης αναδροµικά για τους ήδη παρελθόντες µήνες
απασχόλησης, τον προσδιορισµό των δικαιούχων και κάθε συναφές προς το ανωτέρω ζήτηµα.
Άρθρο 6
Παράταση απασχόλησης προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ)
Παρατείνεται η διάρκεια απασχόλησης του προσωπικού στο επιχειρησιακό πρόγραµµα µε τίτλο «Ανάπτυξη
των παρεχόµενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά
Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» (Ιατροφαρµακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερµηνείας) ως αυτό προβλέπεται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 99 του ν. 4486/2017 (Α΄
115), µέχρι την 1η.3.2020 υπό τις περιοριστικά προβλεπόµενες προϋποθέσεις του επόµενου εδαφίου. Η κατά
τα ανωτέρω παράταση διενεργείται για το προσωπικό
των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) που απασχολείται στο ως άνω επιχειρησιακό πρόγραµµα µε ενεργή σύµβαση ορισµένου χρόνου κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος νόµου. Η κατά τα ανωτέρω παράταση των συµβάσεων απασχόλησης του προσωπικού των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών (ΠΡΟΚΕΚΑ) µέχρι την
1η.3.2020 δεν µεταβάλλει τις συµβάσεις τους από ορισµένου σε αορίστου χρόνου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Η
πρόσθετη δαπάνη από την παράταση της απασχόλησης
του ανωτέρω προσωπικού θα καλυφθεί από τον φορέα
(ΑΕΜΥ Α.Ε.) µε την εξασφάλιση ισόποσου κονδυλίου από το ως άνω επιχειρησιακό πρόγραµµα.
Άρθρο 7
Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4633/2019
(Α΄ 161)
Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του
ν. 4633/2019 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:
«3. Καθίστανται νόµιµες και δύνανται να πληρωθούν οι
εφηµερίες του απασχολούµενου ιατρικού προσωπικού,
που έχουν πραγµατοποιηθεί κατά το έτος 2019 και έως
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος και αφορούν
το Γενικό Νοσοκοµείο Θήρας, καθ’ υπέρβαση του ανώτα-

του ορίου των πρόσθετων εφηµεριών του άρθρου 34 παράγραφος 6 του ν. 4351/2015 (Α΄ 164). Η αποζηµίωση
των προαναφερόµενων εφηµεριών καταβάλλεται από
τον προϋπολογισµό της ΑΕΜΥ Α.Ε..»
Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 50 του ν. 4633/2019
(Α΄ 161)
Τροποποιείται το άρθρο 50 του ν. 4633/2019, ως εξής:
«Άρθρο 50
Διαδικασία προσλήψεων στον Ε.Ο.Δ.Υ.
1. Η πρόσληψη πάσης φύσεως προσωπικού στον
Ε.Ο.Δ.Υ. διενεργείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1
του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) Κεφάλαιο Α΄ (Α.Σ.Ε.Π.). Της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας πρόσληψης εξαιρoύνται οι
ιατροί, νοσηλευτές, µαίες, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικοί/υγειονοµικοί συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες, πληρώµατα ασθενοφόρων, διαπολιτισµικοί µεσολαβητές/διερµηνείς και όποιο προσωπικό άλλου κλάδου, που εµπίπτουν στις επόµενες παραγράφους του παρόντος άρθρου.
2. Σε περίπτωση συνδροµής έκτακτου γεγονότος δηµόσιας υγείας από φυσική καταστροφή, ή έκτακτης κρίσης για τη δηµόσια υγεία από την έξαρση µολυσµατικής
ασθένειας, το Εθνικό Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας
(ΕΣΥΔΥ) υποβάλλει άµεσα αίτηµα προς τον Υπουργό Υγείας, το οποίο πρέπει να είναι ειδικά και εµπεριστατωµένα αιτιολογηµένο και έχει ως ελάχιστο περιεχόµενο
τον λόγο συνδροµής έκτακτης κρίσης της δηµόσιας υγείας, τον πιθανό αντίκτυπο αυτής, την άµεση ανάγκη
πρόσληψης προσωπικού ορισµένου χρόνου ιατρών, νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών / υγειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισµικών µεσολαβητών διερµηνέων
και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, για την αντιµετώπισή της, τον αριθµό του αναγκαίου πρόσθετου προσωπικού, την ελάχιστη εκτιµώµενη διάρκεια απασχόλησής
του, τις κατηγορίες και τις ειδικότητες του προσωπικού
αυτού, συνοδευόµενο από βεβαίωση δέσµευσης των αντίστοιχων οικονοµικών πιστώσεων του Ε.Ο.Δ.Υ.. Σε συνέχεια του ως άνω αιτήµατος εκδίδεται εγκριτική απόφαση του Υπουργού Υγείας, η οποία διαπιστώνει τη συνδροµή έκτακτης ανάγκης για τη δηµόσια υγεία, εγκρίνει
την πρόσληψη πρόσθετων ιατρών, νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών,
γενικών/υγειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισµικών µεσολαβητών/διερµηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου προσλαµβάνεται µε αντικείµενο τη
διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη των υγειονοµικών αναγκών, που χρήζει έκτακτης απασχόλησης στον Ε.Ο.Δ.Υ. ανά ειδικότητα, την ελάχιστη αναγκαία διάρκεια απασχόλησης αυτού, και κάθε περαιτέρω
αναγκαία λεπτοµέρεια. Σε περίπτωση παράτασης του
κινδύνου για τη δηµόσια υγεία, πέραν της ανωτέρω ελάχιστης εκτιµώµενης διάρκειας απασχόλησης, το Εθνικό
Συµβούλιο Δηµόσιας Υγείας (ΕΣΥΔΥ) υποβάλλει αίτηµα
για την παράταση της απασχόλησης του προσληφθέντος προσωπικού ή και συµπληρωµατικό αίτηµα για την
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πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού µε ειδική και εµπεριστατωµένη αιτιολογία που βασίζεται στην επιστηµονική
εκτίµηση του Ε.Ο.Δ.Υ.. Σε συνέχεια του ανωτέρω αιτήµατος του ΕΣΥΔΥ δύναται να εκδίδεται νέα απόφαση του
Υπουργού Υγείας, µε την οποία εγκρίνεται η πρόσληψη
πρόσθετων ιατρών, νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισµικών µεσολαβητών/διερµηνέων και όποιου προσωπικού άλλου
κλάδου ή και η παράταση απασχόλησης του ήδη προσληφθέντος προσωπικού. Ο Υπουργός Υγείας δύναται να
προβαίνει σε άµεση ανάκληση κάθε διαδικασίας πρόσληψης ή και σε πρόωρη λήξη των συµβάσεων του κατά τα
ανωτέρω απασχολούµενου προσωπικού, εφόσον εξέλιπε ή περιορίστηκε δραστικά ο άµεσος κίνδυνος δηµόσιας υγείας.
3. α. Για την κάλυψη των προεκτιθέµενων επιτακτικών
αναγκών δηµόσιας υγείας της προηγούµενης παραγράφου και την πρόσληψη του αναγκαίου προσωπικού καταρτίζονται στον Ε.Ο.Δ.Υ. ηλεκτρονικοί κατάλογοι ιατρών, νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισµικών µεσολαβητών/διερµηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών
οργανικών θέσεων στον Ε.Ο.Δ.Υ., στον οποίο εγγράφονται όσοι κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια
άσκησης επαγγέλµατος, όπου απαιτείται.
β. Οι υποψήφιοι ιατροί, νοσηλευτές, µαίες, επισκέπτες
υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικοί/ υγειονοµικοί συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες,
πληρώµατα ασθενοφόρων, διαπολιτισµικοί µεσολαβητές/ διερµηνείς και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου
του Ε.Ο.Δ.Υ. εγγράφονται, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, στους ανωτέρω ηλεκτρονικούς καταλόγους που
λειτουργούν στον Ε.Ο.Δ.Υ., κάθε έτος, µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιανουαρίου. Ο κατάλογος
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Ο.Δ.Υ. µέχρι το τέλος
του µηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραµένει
σε αυτήν, επικαιροποιούµενος, µέχρι την ανάρτηση των
νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόµενου έτους.
Στο ενδεχόµενο που εξαντληθεί πρόωρα κάποια κατηγορία και κλάδος υποψηφίων, δύναται, κατόπιν σχετικής
πρόσκλησης του Ε.Ο.Δ.Υ. που αναρτάται στην ιστοσελίδα του, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριµένων ελλείψεων, µέσω της ηλεκτρονικής
εφαρµογής. Οι κατάλογοι που θα προκύψουν διαρκούν
µέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων
του επόµενου έτους.
γ. Το ανωτέρω προσωπικό προσλαµβάνεται από τον
Ε.Ο.Δ.Υ. µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η
πρόσληψή του γίνεται µε κριτήρια και µοριοδότηση, που
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Οικονοµικών και Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι λοιπές λεπτοµέρειες της διαδικασίας επιλογής. Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006
(Α΄ 280).
4. α. Αρµόδιος για την κατάρτιση των καταλόγων της

παραγράφου 3, τον έλεγχο της νοµιµότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραµµένων σε αυτούς προσώπων
και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι ο Ε.Ο.Δ.Υ.,
ο οποίος µετά το πέρας του ελέγχου, προχωρεί στην
πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 περίπτωση γ΄ του παρόντος.
β. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να προβαίνει σε κατ’ ένσταση έλεγχο νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου. Η ένσταση κατά
των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει
έννοµο συµφέρον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την
έκδοσή της. Ο διενεργούµενος κατά τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.
γ. Οι αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π., σύµφωνα µε την περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου εκτελούνται άµεσα από τον Ε.Ο.Δ.Υ.. Εφόσον η συµµόρφωση στις ανωτέρω αποφάσεις του Α.Σ.Ε.Π. συνεπάγεται την απόλυση
προσωπικού που έχει προσληφθεί κατά τους όρους των
προηγούµενων παραγράφων, οι απολυόµενοι λαµβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ηµέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζηµίωση από την αιτία αυτή. Η σύµβαση του προσωπικού, που προσλαµβάνεται συνεπεία της εν λόγω απόφασης του Α.Σ.Ε.Π., έχει τη διάρκεια που έχει ορισθεί
στην αρχικά συναφθείσα σύµβαση.
5. α. Η διάρκεια του χρόνου απασχόλησης των ιατρών,
νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων,
κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενοφόρων, διαπολιτισµικών µεσολαβητών/διερµηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου της παραγράφου 3 καθορίζεται στην απόφαση του Υπουργού Υγείας
της παραγράφου 2 και αναφέρεται ρητά σε κάθε απόφαση τοποθέτησης του Ε.Ο.Δ.Υ., καθώς και σε κάθε σύµβαση εργασίας που συνάπτεται. Σε κάθε περίπτωση, το
χρονικό διάστηµα της απασχόλησης δεν µπορεί να είναι
µικρότερο των τριών (3) µηνών.
β. Το προσλαµβανόµενο κατά τα ανωτέρω προσωπικό,
κατά τον χρόνο απασχόλησής του, αµείβεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν για το προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου του Ε.Ο.Δ.Υ.. Η δαπάνη για την αµοιβή του προβλέπεται κατ’ έτος και για καθορισµένο αριθµό προσωπικού και βαρύνει τις πιστώσεις
του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Δ.Υ., στον οποίο εργάζεται. Οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, όπως αυτές
για τις άδειες των εργαζοµένων και για τα επιδόµατα
που αυτοί δικαιούνται, ισχύουν και εφαρµόζονται και για
το κατά τα ανωτέρω προσλαµβανόµενο προσωπικό.
γ. Ο χρόνος απασχόλησης του προσλαµβανόµενου κατά τα ανωτέρω προσωπικού στον Ε.Ο.Δ.Υ. υπολογίζεται
ως χρόνος προϋπηρεσίας και θεωρείται προσόν για την
κατάληψη µόνιµης θέσης αντίστοιχου κλάδου στον δηµόσιο τοµέα.
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Οικονοµικών και Εσωτερικών καθορίζονται ο τρόπος κατάρτισης
και τήρησης των ηλεκτρονικών καταλόγων ιατρών, νοσηλευτών, µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονοµικών συντονιστών,
συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενο-
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φόρων, διαπολιτισµικών µεσολαβητών/διερµηνέων και όποιου προσωπικού άλλου κλάδου, το περιεχόµενο και η
διαδικασία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο
χρόνος και η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών
τους, καθώς και κάθε άλλο θέµα που σχετίζεται µε την
πρόσληψη του προσωπικού αυτού. Με όµοια απόφαση
καθορίζονται τα απαιτούµενα τυπικά και τυχόν πρόσθετα
προσόντα, κατά κατηγορία και κλάδο, καθώς και τα κριτήρια και ο τρόπος µοριοδότησης και κατάταξής τους.
7. α. Για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών υλοποίησης προγραµµάτων χρηµατοδοτούµενων από πόρους
του τακτικού προϋπολογισµού ή του εθνικού ή συγχρηµατοδοτούµενου σκέλους του ΠΔΕ, ή άλλους ενωσιακούς πόρους µε αντικείµενο τη διασφάλιση της δηµόσιας υγείας και την κάλυψη υγειονοµικών αναγκών των
προσφύγων και µεταναστών, καθώς και από τα ήδη υφιστάµενα προγράµµατα της παραγράφου 1 του άρθρου
123 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105) καταρτίζονται στον
Ε.Ο.Δ.Υ. ηλεκτρονικοί κατάλογοι ιατρών, νοσηλευτών,
µαιών, επισκεπτών υγείας, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, γενικών/υγειονοµικών συντονιστών, συντονιστών πεδίου, διασωστών, πληρωµάτων ασθενοφόρων,
διαπολιτισµικών µεσολαβητών/διερµηνέων και όποιου
προσωπικού άλλου κλάδου, ανά κατηγορία και κλάδο, ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών οργανικών θέσεων
στον Ε.Ο.Δ.Υ., στον οποίο εγγράφονται όσοι κατέχουν
αντίστοιχο τίτλο σπουδών και άδεια άσκησης επαγγέλµατος, όπου απαιτείται.
β. Οι υποψήφιοι ιατροί, νοσηλευτές, µαίες, επισκέπτες υγείας, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, γενικοί/υγειονοµικοί συντονιστές, συντονιστές πεδίου, διασώστες, πληρώµατα ασθενοφόρων, διαπολιτισµικοί µεσολαβητές/ διερµηνείς και όποιο προσωπικό άλλου κλάδου του Ε.Ο.Δ.Υ. εγγράφονται, µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογής, στους ηλεκτρονικούς καταλόγους του παρόντος άρθρου που λειτουργούν στον Ε.Ο.Δ.Υ., κάθε έτος,
µέσα στο δεύτερο δεκαπενθήµερο του µηνός Ιανουαρίου. Ο κατάλογος αναρτάται στην ιστοσελίδα του
Ε.Ο.Δ.Υ. µέχρι το τέλος του µηνός Φεβρουαρίου του ίδιου έτους και παραµένει σε αυτήν, επικαιροποιούµενος,
µέχρι την ανάρτηση του νέου ηλεκτρονικού καταλόγου
του επόµενου έτους. Στο ενδεχόµενο που εξαντληθεί
πρόωρα σε κάποια κατηγορία και κλάδο υποψηφίων, δύναται, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Ε.Ο.Δ.Υ. που αναρτάται στην ιστοσελίδα, να εγγραφούν εκ νέου υποψήφιοι για την κάλυψη συγκεκριµένων ελλείψεων, µέσω
της ηλεκτρονικής εφαρµογής. Οι κατάλογοι που θα προκύψουν διαρκούν µέχρι την ανάρτηση των νέων ηλεκτρονικών καταλόγων του επόµενου έτους.
γ. Το ανωτέρω προσωπικό προσλαµβάνεται από τον
Ε.Ο.Δ.Υ. µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, ως προσωπικό πλήρους απασχόλησης. Η
πρόσληψή του γίνεται µε κριτήρια και µοριοδότηση, που
καθορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας,
Οικονοµικών και Εσωτερικών. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται και οι λοιπές λεπτοµέρειες της διαδικασίας.
Για τις προσλήψεις αυτές δεν απαιτείται προηγούµενη έγκριση της επιτροπής της ΠΥΣ 33/27.12.2006 (Α΄ 280).
8. α. Αρµόδιος για την κατάρτιση των καταλόγων της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7, τον έλεγχο της νοµιµότητας των δικαιολογητικών των εγγεγραµµένων σε
αυτούς και τη σύνταξη των πινάκων κατάταξης είναι ο
Ε.Ο.Δ.Υ., ο οποίος µετά το πέρας του ελέγχου, προχω-

ρεί στην πρόσληψη του προσωπικού, όπως ορίζεται στην
περίπτωση γ΄ της παραγράφου 7.
β. Το Α.Σ.Ε.Π. δύναται να προβαίνει σε κατ’ ένσταση έλεγχο νοµιµότητας των πινάκων κατάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8. Η ένσταση κατά των πινάκων κατάταξης ασκείται από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την έκδοσή της. Ο διενεργούµενος κατά τα οριζόµενα στα
προηγούµενα εδάφια έλεγχος του Α.Σ.Ε.Π. δεν αναστέλλει την απασχόληση του προσωπικού που έχει προσληφθεί µέχρι την έκδοση της προβλεπόµενης απόφασης.
9. Η δαπάνη για την αµοιβή του κατά τα ανωτέρω προσλαµβανόµενου προσωπικού βαρύνει τις πιστώσεις του
προϋπολογισµού του Ε.Ο.Δ.Υ.. Το σύνολο των αποδοχών του προσωπικού καθορίζεται από τις διατάξεις του
ν. 4354/2015 (Α΄ 176). Πλέον των αποδοχών του προηγούµενου εδαφίου στους νοσηλευτές, µαίες, επισκέπτες
υγείας, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, γενικούς/υγειονοµικούς συντονιστές, συντονιστές πεδίου,
διασώστες, πληρώµατα ασθενοφόρων, διαπολιτισµικούς
µεσολαβητές/ διερµηνείς και όποιου προσωπικού άλλου
κλάδου, πλην ιατρών, µε σχέση απασχόλησης των παραγράφων 7 και 8 του παρόντος άρθρου, µε ενεργές
συµβάσεις κατά τη δηµοσίευση του παρόντος, που απασχολείται στα ανωτέρω προγράµµατα καταβάλλεται:
α) ένας (1) επιπλέον µηνιαίος µισθός εισαγωγικού κλιµακίου της κατηγορίας του, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ)
και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της
Επικράτειας,
β) επίδοµα αποµακρυσµένων - παραµεθόριων περιοχών οριζόµενο σε εκατό (100) ευρώ µηνιαίως, εφόσον
εργάζονται στα Κέντρα της προηγούµενης περίπτωσης,
και µόνο υπό την προϋπόθεση ότι αυτά εδρεύουν σε αποµακρυσµένες - παραµεθόριες περιοχές, σύµφωνα µε
τις κείµενες διατάξεις,
γ) επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α΄
Κατηγορίας, οριζόµενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ
µηνιαίως, κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης. Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται µόνο στο προσωπικό που απασχολείται στα Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής
και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ).
Τα αναφερόµενα στην παρούσα παράγραφο ισχύουν
από τη 16η Οκτωβρίου 2019.»
Άρθρο 9
Τροποποίηση του άρθρου 123 του ν. 4549/2018
(Α΄ 105)
Τροποποιείται η παράγραφος 4 του άρθρου 123 του
ν. 4549/2018 (Α΄ 105), η οποία διαµορφώνεται ως εξής:
«4. Οι ιατροί και οδοντίατροι που συµµετέχουν στο ανωτέρω πρόγραµµα λαµβάνουν τις αποδοχές των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου, όπως αυτές καθορίζονται από
τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του
ν. 4472/2017 (Α΄ 74). Πλέον των αποδοχών του προηγούµενου εδαφίου, στους ιατρούς και οδοντίατρους που
συµµετέχουν στο ανωτέρω πρόγραµµα καταβάλλεται:
α) ένας (1) επιπλέον µηνιαίος µισθός ιατρού υπηρεσίας υπαίθρου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 3 του
άρθρου 138 του ν. 4472/2017, εφόσον εργάζονται στα
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Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών
(ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) της Επικράτειας,
β) το µηνιαίο επίδοµα που έχει καθοριστεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 5 του άρθρου 28 του ν.
2646/1998 (Α΄ 236), εφόσον εργάζονται στα Κέντρα της
προηγούµενης περίπτωσης και στις περιοχές της Χίου,
Λέσβου, Σάµου, Κω, Λέρου και Έβρου,
γ) το επίδοµα νοσοκοµειακής απασχόλησης του Επιµελητή Β΄, αν πρόκειται για ειδικευµένους ιατρούς και οδοντιάτρους σε νοσοκοµεία και στις δηµόσιες δοµές του
Εθνικού Συστήµατος Υγείας (Ε.Σ.Υ.),
δ) επίδοµα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας Α΄
Κατηγορίας, οριζόµενο σε εκατόν πενήντα (150) ευρώ
µηνιαίως, εφόσον εργάζονται στα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων και Μεταναστών (ΚΦΠΜ) κατά παρέκκλιση
κάθε ειδικής και γενικής διάταξης.
Οι ανωτέρω αποδοχές και επιδόµατα χορηγούνται σωρευτικά, µε την εξαίρεση του επιδόµατος της περίπτωσης δ΄ που δεν χορηγείται σωρευτικά µε το επίδοµα της
περίπτωσης γ΄. Ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί ήδη
στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του
προγράµµατος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως έχουν
καθοριστεί µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε΄ του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017, χωρίς την καταβολή επιδοµάτων και επιπρόσθετων αποδοχών που συνδέονται µε την
ενεργό άσκηση των καθηκόντων του. Οι αποδοχές του
προηγούµενου εδαφίου δεν µπορεί να είναι χαµηλότερες των ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου του Κεφαλαίου Ε΄
του Μέρους Α΄ του ν. 4472/2017. Το σύνολο των αποδοχών του λοιπού προσωπικού, πλην ιατρών, που θα προσληφθεί µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015 (Α΄
176). Λοιπό προσωπικό, πλην ιατρών, που υπηρετεί ήδη
στο Υπουργείο Υγείας ή στους φορείς που αυτό εποπτεύει και τοποθετείται ή αποσπάται για τις ανάγκες του
προγράµµατος, διατηρεί τις αποδοχές του, όπως αυτές
έχουν καθοριστεί µε τις διατάξεις του ν. 4354/2015, χωρίς την καταβολή επιδοµάτων και πρόσθετων αποδοχών
που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση καθηκόντων του.
Πρόσωπα που απασχολούνται µε συµβάσεις έργου στο
ανωτέρω πρόγραµµα λαµβάνουν το οικονοµικό αντάλλαγµα που καθορίζεται στην οικεία σύµβαση, το οποίο
δεν δύναται κατά περίπτωση να υπερβαίνει τις τυχόν καθοριζόµενες στον ν. 4354/2015, µηνιαίες αποδοχές για
τον αντίστοιχο χρόνο παροχής υπηρεσιών.»
Άρθρο 10
Ρύθµιση οφειλών από rebate και clawback
Οφειλές των παρόχων της παραγράφου 1 του άρθρου
100 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) από ποσά επιστροφής
(rebate) και clawback των ετών 2013-2019 προς τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύνανται να εισπραχθούν µε τη µορφή άτοκων µηναίων δόσεων, ο αριθµός των οποίων δύναται να
καθοριστεί έως εκατόν είκοσι (120) µετά από αίτηση των
παρόχων της παραγράφου 1 του άρθρου 100 του ν.
4172/2013 για την υπαγωγή στη ρύθµιση. Με απόφαση
του Υπουργού Υγείας, κατόπιν εισήγησης ως προς το
περιεχόµενο των όρων της ρύθµισης που εκδίδεται µετά
από απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου του
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθορίζονται ο αριθµός των δόσεων, η διαδικασία είσπραξής τους, καθώς και κάθε αναγκαία διαδικα-

στική λεπτοµέρεια για την εφαρµογή των προηγούµενων εδαφίων.
Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α΄43)
Η παράγραφος 4 του άρθρου 164 του ν. 4600/2019 (Α΄
43) καταργείται.
Άρθρο 12
Τροποποίηση του ν. 4238/2014 (Α΄38)
Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 14 του
ν. 4238/2014 (Α΄ 38) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Οι ιατροί/οδοντίατροι/ φαρµακοποιοί που διορίστηκαν
ως µέλη ή πρόεδροι των Υγειονοµικών Επιτροπών και
του Ανώτατου Υγειονοµικού Συµβουλίου του ΕΟΠΥΥ
των παραγράφων 3α και β του άρθρου 30 του ν. 3918/
2011 (Α΄31), και απώλεσαν µετά τον διορισµό τους την ιδιότητα του δηµοσίου λειτουργού/υπαλλήλου, της από
τη Δ.Υ.ΠΕ. από την οποία διατέθηκαν, λόγω συνταξιοδότησης, νοµίµως εκτελούν τα καθήκοντά τους και διατηρούν την ιδιότητά τους ως µέλη ή Πρόεδροι των ανωτέρω συλλογικών οργάνων, µέχρι την ολοκλήρωση της θητείας τους. Η ρύθµιση του προηγούµενου εδαφίου αφορά όλα τα µέλη των οποίων η θητεία δεν έχει εξαντληθεί
ή δεν έχουν ήδη παραιτηθεί εκ του λόγου αυτού ή παυθεί µε απόφαση του αρµοδίου διοικητικού οργάνου ή µε
αµετάκλητη δικαστική απόφαση µέχρι τη δηµοσίευση
της παρούσας διάταξης και καταλαµβάνει ολόκληρο το
χρονικό διάστηµα της θητείας τους. Οι αποφάσεις των
Υγειονοµικών Επιτροπών και του Ανώτατου Υγειονοµικού Συµβουλίου που ελήφθησαν µε συµµετοχή ιατρών/οδοντιάτρων/φαρµακοποιών του δευτέρου εδαφίου του
παρόντος άρθρου είναι νόµιµες.»
Άρθρο 13
Παράταση σύναψης συµβάσεων ορισµένου χρόνου
1. Συµβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου
χρόνου της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας που υλοποιούνται
βάσει διατάξεων η ισχύς των οποίων λήγει την
31η.12.2019 συνάπτονται νοµίµως και µετά την πάροδο
της ως άνω ηµεροµηνίας, εφόσον έχει ήδη υποβληθεί
σχετικό αίτηµα στο Α.Σ.Ε.Π. για την έκδοση ανακοίνωσης έως 31.12.2019.
2. Μέχρι τη σύναψη των νέων συµβάσεων εργασίας,
σύµφωνα µε την πρώτη παράγραφο του παρόντος, και όχι αργότερα από τις 30.6.2020, παρατείνονται οι υφιστάµενες συµβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου
της κεντρικής υπηρεσίας και των εποπτευόµενων φορέων του Υπουργείου Υγείας. Προϋπόθεση για να δοθεί η
εν λόγω παράταση, συνιστά η υποβολή του σχετικού αιτήµατος των εν λόγω φορέων προς το Α.Σ.Ε.Π. έως την
31η.12.2019, όπως περιγράφεται στην παράγραφο 1 του
παρόντος άρθρου.
Άρθρο 14
Ποσά που έχουν εγγραφεί στους εγκεκριµένους ετήσιους προϋπολογισµούς των νοσοκοµείων του Ε.Σ.Υ. για
εφοδιασµό τους µε υλικά και υπηρεσίες και υπερβαίνουν
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το ύψος των αναγκαίων για τον σκοπό αυτό πιστώσεων,
µετά από σχετική εισήγηση του Διοικητή του οικείου νοσοκοµείου ως προς το ύψος του υπερβάλλοντος ποσού,
δύνανται µε απόφαση του Διοικητή της αρµόδιας ΥΠΕ
να µεταφέρονται κατά το υπερβάλλον (ποσό) σε άλλα
νοσοκοµεία εντός της ιδίας ΥΠΕ. Σε περίπτωση που η
µεταφορά του υπερβάλλοντος ποσού αφορά νοσοκοµεία διαφορετικής ΥΠΕ, η µεταφορά διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µετά από εισήγηση του
Διοικητή του οικείου Νοσοκοµείου προς την αρµόδια ΥΠΕ και σύµφωνη γνώµη του ΚΕΣΥΠΕ. Για την ολοκλήρωση της µεταφοράς απαιτείται η αναµόρφωση των προϋπολογισµών των νοσοκοµείων αναφοράς µε ισόποση αυξοµείωση, όπου αυτή απαιτείται και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Άρθρο 15
Στελέχωση Γενικής Γραµµατείας
Πολιτικής Προστασίας
1. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Προστασίας του
Πολίτη και του εκάστοτε αρµόδιου Υπουργού, δύνανται
να αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας τακτικοί υπάλληλοι ή/και ένστολο προσωπικό από τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και ιδίως από το
Λιµενικό Σώµα-Ελληνική Ακτοφυλακή και τις Ένοπλες
Δυνάµεις.
2. Οι αποσπάσεις της ως άνω παραγράφου γίνονται,
κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη για τρία (3)
χρόνια µε δυνατότητα ανανέωσης, ενώ, ο χρόνος απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη θέση που ο αποσπώµενος υπάλληλος κατέχει οργανικά.
3. Στους ως άνω αποσπασµένους εφαρµογή έχουν οι
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 94 του
ν. 4623/2019 (Α΄134). Το σύνολο των αποδοχών του αποσπώµενου προσωπικού βαρύνει τον προϋπολογισµό
του φορέα προέλευσης. Ειδικά για τα στελέχη του Λιµενικού Σώµατος-Ελληνικής Ακτοφυλακής που αποσπώνται στη Γενική Γραµµατεία Πολιτικής Προστασίας εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 20
του π.δ. 33/2009 (Α΄ 50), όπως ισχύουν.
Άρθρο 16
Επίδοµα θέσης ευθύνης στον Διοικητή και στους
Περιφερειακούς Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας
1. Στην περίπτωση (α) «Προϊστάµενοι Διοίκησης» της
παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
προστίθενται υποπεριπτώσεις ως εξής:
«αη. Διοικητής Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, εξακόσια πενήντα (650) ευρώ.
αθ. Περιφερειακοί Συντονιστές Πολιτικής Προστασίας, τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.»
2.Το επίδοµα της προηγούµενης παραγράφου καταβάλλεται ακόµη και στην περίπτωση που στις ως άνω θέσεις διορίζεται συνταξιούχος του Δηµοσίου, καθώς και
όλων των φορέων, ταµείων, κλάδων ή λογαριασµών που
εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. και καταβάλλεται συγχρό-

νως µε την καταβολή του συνόλου της κύριας και επικουρικής σύνταξής του.
Άρθρο 17
Συνοριακοί Φύλακες Ορισµένου Χρόνου
1.α. Στην Ελληνική Αστυνοµία συνιστώνται οκτακόσιες (800) οργανικές επί θητεία θέσεις Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου. Ο αριθµός των ως άνω θέσεων δύναται να αυξάνεται µε προεδρικό διάταγµα, που
προτείνεται από τους Υπουργούς Οικονοµικών και Προστασίας του Πολίτη.
β. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισµένου χρόνου αποτελούν ιδιαίτερη κατηγορία προσωπικού. Προσλαµβάνονται για την αντιµετώπιση των αυξηµένων µεταναστευτικών ροών, κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ
33/2006, µε σχέση εργασίας δηµοσίου δικαίου µε ετήσια
θητεία, η οποία δύναται να ανανεώνεται ετησίως και εντάσσονται στο ένστολο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνοµίας. Εφόσον η θητεία των Συνοριακών Φυλάκων
ορισµένου χρόνου δεν ανανεωθεί, αυτοί απολύονται οριστικά από τις τάξεις της Ελληνικής Αστυνοµίας, χωρίς
άλλη διαδικασία.
Συνοριακός Φύλακας ορισµένου χρόνου, ο οποίος έχει
ολοκληρώσει την προβλεπόµενη βασική εκπαίδευση,
δεν µπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας. Συνοριακός Φύλακας ορισµένου χρόνου,
του οποίου έχει ανανεωθεί η θητεία, δεν µπορεί να παραιτηθεί πριν την ολοκλήρωση της ετήσιας θητείας.
γ. Η πρόσληψη των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου
χρόνου γίνεται µε σύστηµα αντικειµενικών κριτηρίων,
βάσει της διαδικασίας και των προσόντων πρόσληψης
που προβλέπονται για τους Συνοριακούς Φύλακες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2622/1998 (Α΄138) και κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών
πράξεων. Κατόπιν απόφασης του Υπουργού Προστασίας
του Πολίτη, προστίθενται πέντε (5) µονάδες, επιπλέον
των καθοριζοµένων από τις κείµενες διατάξεις στη βαθµολογία των υποψηφίων, που κατοικούν την τελευταία
διετία ή κατοικούσαν από της γεννήσεώς τους και µέχρι
τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους στην
Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, που θα προκηρυχθούν θέσεις, ή σε ορισµένες περιοχές αυτών. Οι τελικοί πίνακες
επιτυχόντων ισχύουν για πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία κύρωσής τους.
δ. Για τους Συνοριακούς Φύλακες ορισµένου χρόνου
συντάσσονται εκθέσεις ικανότητας ετησίως, σύµφωνα
µε τις διατάξεις που ισχύουν για την αξιολόγηση των
προσόντων των αστυφυλάκων. Για την ανανέωση θητείας Συνοριακού Φύλακα ορισµένου χρόνου, απαιτείται
στην ετήσια έκθεση ικανότητάς του να φέρει τουλάχιστον τον γενικό χαρακτηρισµό «καλώς».
ε. Οι Συνοριακοί Φύλακες ορισµένου χρόνου τοποθετούνται υποχρεωτικά σε Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης
ή Διαχείρισης Μετανάστευσης ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών.
Μετάταξη των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου σε άλλη κατηγορία προσωπικού ή απόσπασή τους σε
Υπηρεσία, πέραν των αναφεροµένων στην παρούσα παράγραφο, δεν επιτρέπεται.
στ. Τα καθήκοντα των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου είναι ταυτόσηµα µε εκείνα των Συνοριακών
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Φυλάκων. Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους φέρουν στολή και κατάλληλο οπλισµό.
ζ. Για τα θέµατα των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου
χρόνου, τα οποία δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου, εφαρµόζονται αναλογικά οι διατάξεις
που διέπουν τους Συνοριακούς Φύλακες, µε εξαίρεση τις
διατάξεις περί µονιµοποίησης και ένταξης στο αστυνοµικό προσωπικό.
η. Ειδικότερα ζητήµατα και λεπτοµέρειες που δεν ρυθµίζονται από τις διατάξεις του παρόντος και για τα οποία
δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις που αφορούν τους Συνοριακούς Φύλακες, δύνανται να ρυθµιστούν µε προεδρικό
διάταγµα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
2. α. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18 του
ν. 2800/2000 (Α΄ 41) προστίθεται περίπτωση ε΄ ως ακολούθως: «ε. Συνοριακοί Φύλακες Ορισµένου Χρόνου.»
β. Το άρθρο 22 του ν. 2800/2000 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Άρθρο 22
Οργανικές θέσεις Συνοριακών Φυλάκων και Ειδικών
Φρουρών
«Οι οργανικές θέσεις των Ειδικών Φρουρών, Συνοριακών Φυλάκων και Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις αποτελούν, εφεξής, οργανικές θέσεις του Σώµατος της Ελληνικής Αστυνοµίας.»
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 13
του ν. 4249/2014 (Α΄ 73) αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Στο ένστολο προσωπικό ανήκουν οι αστυνοµικοί, οι
Ειδικοί Φρουροί, οι Συνοριακοί Φύλακες και οι συνοριακοί φύλακες ορισµένου χρόνου.»
4. α. Το πέµπτο και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 1
του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) τροποποιούνται
ως ακολούθως:
«Οι Συνοριακοί Φύλακες προσλαµβάνονται ξεχωριστά
για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, από υποψηφίους
που κατοικούν την τελευταία διετία ή κατοικούσαν από
της γεννήσεώς τους και µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου
έτους της ηλικίας τους στην Περιφέρεια, στην οποία ανήκει η συγκεκριµένη Περιφερειακή Ενότητα ή νησί, όπου λειτουργούν ή πρόκειται να λειτουργήσουν Υπηρεσίες Συνοριακής Φύλαξης, Διαχείρισης Μετανάστευσης
ή Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών και
κατά προτίµηση ή αποκλειστικά στις περιοχές της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας ή νησιού. Με απόφαση
του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται κάθε
φορά ο αριθµός των προσλαµβανοµένων για κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή νησί.»
β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν. 2622/1998 (Α΄
138) τροποποιείται ως ακολούθως: «2. Τα λοιπά προσόντα των Συνοριακών Φυλάκων, το όργανο, τα κριτήρια
και η διαδικασία πρόσληψής τους, οι προϋποθέσεις ανανέωσης της θητείας τους, η διαδικασία απόλυσής τους,
τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία
λεπτοµέρεια καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού
Προστασίας του Πολίτη.»
γ. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4
του ν. 2622/1998 (Α΄ 138) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Οι Συνοριακοί Φύλακες υφίστανται κατάλληλη βασική

εκπαίδευση για διάστηµα τουλάχιστον τριών (3) µηνών».
5. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3812/2009 (Α΄
234) τροποποιείται ως ακολούθως:
«2. Όπου προβλέπεται από τις κείµενες διατάξεις ένσταση για την επιλογή του µη πολιτικού προσωπικού του
Λιµενικού Σώµατος, των Δόκιµων Πυροσβεστών Γενικών
Υπηρεσιών, των Ειδικών Φρουρών, των Συνοριακών Φυλάκων και των Συνοριακών Φυλάκων ορισµένου χρόνου
της Ελληνικής Αστυνοµίας, αυτή ασκείται ενώπιον του
Ανώτατου Συµβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.),
µε την τήρηση της διαδικασίας και των προθεσµιών που
προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις.»
6. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργείται το
π.δ. 84/2008 (Α΄ 125).
Άρθρο 18
Θέµατα αρµοδιότητας Πυροσβεστικού Σώµατος
Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 4579/2018 (Α΄
201), τροποποιείται ως εξής:
«1. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων του τετάρτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν. 3938/
2011 (Α΄ 61) παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2020.»
Άρθρο 19
Τροποποίηση του άρθρου 6 του ν. 3103/2003 (Α΄ 61)
Το άρθρο 6 του ν. 3103/2003 (Α΄ 61), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 6
Πρόσληψη προσωπικού εποχικής απασχόλησης στο Πυροσβεστικό Σώµα
1. Για την κάλυψη παροδικής φύσης αναγκών του Πυροσβεστικού Σώµατος (Π.Σ.) επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει. να
προσλαµβάνονται, κατ’ έτος, για το χρονικό διάστηµα από 1ης Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου, πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, µε δυνατότητα επαναπρόσληψης
έως πέντε (5) συνεχείς αντιπυρικές περιόδους. Η διάρκεια της απασχόλησής τους δεν µπορεί να ξεπερνά τους
έξι (6) µήνες ετησίως. Οι ανάγκες αυτές πιστοποιούνται
µε πράξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώµατος, η
οποία εκδίδεται τον Ιανουάριο κάθε έτους. Τα κριτήρια
τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τη φύση
του πυροσβεστικού έργου και η αξιολόγησή τους, τα ειδικότερα προσόντα των υποψηφίων, η διαδικασία πρόσληψης και απόλυσής τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια καθορίζονται µε προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Προστασίας
του Πολίτη και Εσωτερικών.
2. Οι Πυροσβέστες εποχικής απασχόλησης µε σχέση
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, οι οποίοι
απασχολήθηκαν στο Πυροσβεστικό Σώµα κατά το έτος
2019, δύναται να προσληφθούν εκ νέου µε την ίδια ειδικότητα για το έτος 2020, µε δυνατότητα επαναπρόσληψης και για τα έτη 2021, 2022 και 2023, εφόσον επιθυµούν και διαθέτουν κατά τον χρόνο πρόσληψής τους σωµατική και ψυχική υγεία και ειδικές υπηρεσιακές ανάγκες
το επιβάλλουν. Οι προσλαµβανόµενοι µε έτος αρχικής
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πρόσληψης το 2019, πριν την πρόσληψή τους, προσκοµίζουν, κατ’ έτος, δελτίο υγειονοµικής εξέτασης και απαλλάσσονται από τις αθλητικές εξετάσεις. Οι προσλαµβανόµενοι µε έτος αρχικής πρόσληψης το 2003, εφόσον
προσκοµίσουν, κατ’ έτος, βεβαίωση καλής κατάστασης
της υγείας τους, απαλλάσσονται από τις σχετικές διαδικασίες πιστοποίησης αυτής, καθώς και από τις αθλητικές
εξετάσεις. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
π.δ. 36/2019 (Α΄ 62), όπως κάθε φορά ισχύει.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 20
Τροποποίηση του άρθρου 101 του ν. 3566/2007 (Α΄ 117)
Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 101 του
«Οργανισµού του Υπουργείου Εξωτερικών», που κυρώθηκε ως Κώδικας µε το άρθρο πρώτο του ν. 3566/2007
(Α΄ 117), προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Με διάταγµα, το οποίο εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Εξωτερικών, µπορεί, λόγω ιδιαίτερων υπηρεσιακών αναγκών, να παραταθεί ο χρόνος παραµονής
στην υπηρεσία υπαλλήλων του επιστηµονικού προσωπικού της Ειδικής Νοµικής Υπηρεσίας µε βαθµό Ειδικού
Νοµικού Συµβούλου ή Νοµικού Συµβούλου Α΄ επί δύο (2)
έτη το πολύ µετά τη συµπλήρωση τριακονταπενταετούς
δηµόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέραν του 67ου έτους της ηλικίας τους.»
Άρθρο 21
Κατάργηση της υπ' αριθ. 4Κ/2019 Προκήρυξης Α.Σ.Ε.Π.
(Α.Σ.Ε.Π. 9)
Η υπ' αριθ. 4Κ/2019 Προκήρυξη Α.Σ.Ε.Π. (Α.Σ.Ε.Π. 9)
για την πλήρωση θέσεων προσωπικού στην «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εµπορίου Α.Ε.» «Enterprise Greece» καταργείται.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Άρθρο 22
Οργανωτικά ζητήµατα του Υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
Οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 50 του
ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Στη Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραµµατείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων
του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συστήνεται
θέση µετακλητού Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος επιλέγεται και τοποθετείται
µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
3. Ο Προϊστάµενος της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας και οι προϊστάµενοι των οργανικών µονάδων
αυτής πρέπει να διαθέτουν, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. της ηµεδαπής ή ισότιµο σχολών της
αλλοδαπής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του
π.δ. 50/2001 (Α΄ 39) όπως ισχύει.

β) Επιστηµονική εξειδίκευση στο γνωστικό αντικείµενο της οικείας θέσης ή συναφή µε τα καθήκοντα αυτής
ή/και τις αρµοδιότητες της αντίστοιχης οργανικής µονάδας, που αποδεικνύεται κατά τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του π.δ.
50/2001, όπως ισχύει.
γ) Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας, σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001, όπως ισχύει.
δ) Επαγγελµατική εµπειρία συναφή µε τα καθήκοντα
της θέσης ή/και µε τις αρµοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας. Για τους προϊσταµένους
των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης εξετάζεται η συνάφεια της εµπειρίας µε τις αρµοδιότητες της
συγκεκριµένης οργανικής µονάδας.
ε) Για την επιλογή και τοποθέτηση των υπαλλήλων
στις θέσεις των Προϊσταµένων συνεκτιµώνται τα ουσιαστικά τους προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς τους, και οι εν γένει διοικητικές τους ικανότητες, και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στην έκθεση αξιολόγησης που συντάσσεται για τον κάθε υποψήφιο.
4. α) Με απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στη θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας επιλέγεται και τοποθετείται, για
θητεία τριών (3) ετών, υπάλληλος από το πάσης φύσεως
προσωπικό του δηµοσίου τοµέα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από το ένστολο
ή πολιτικό προσωπικό των Υπηρεσιών που υπάγονται
στο Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στο Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή σε εποπτευόµενους από αυτά φορείς, καθώς και από καθηγητές ΑΕΙ,
κατά παρέκκλιση του άρθρου 24 του ν. 4009/2011 (Α΄
195). Η επιλογή γίνεται µετά την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους µε σχετική αίτησή τους προς
το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά τη δηµοσίευση δηµόσιας πρόσκλησης για την κάλυψη της θέσης
αυτής κατόπιν εισήγησης τριµελούς Επιτροπής, η οποία
αποτελείται από τον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών
και Ταχυδροµείων, τον Υπηρεσιακό Γραµµατέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τον Γενικό
Γραµµατέα Ανθρωπίνου Δυναµικού Δηµοσίου Τοµέα του
Υπουργείου Εσωτερικών και ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
β) Αν επιλεγεί ως Προϊστάµενος υπάλληλος που δεν
ανήκει στο προσωπικό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης κατά τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης µε την οποία αποσπάται από την υπηρεσία
προέλευσής του και τοποθετείται στη θέση του Προϊσταµένου. Η απόσπαση διενεργείται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, µετά από σύµφωνη
γνώµη του φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση κάθε
άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, καθώς και της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 17 του ν. 3649/2008
(Α΄ 39). Η έκδοση της απόφασης αυτής επιφέρει αυτοδίκαιη λήξη της θητείας του ως Προϊσταµένου, σε περίπτωση που κατέχει τέτοια θέση στον φορέα προέλευσής
του κατά παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφοι 14 και
15 του υπαλληλικού κώδικα.
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γ) Στις οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας επιλέγονται και τοποθετούνται ως
Προϊστάµενοι υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ όλων των
κλάδων, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 84 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26), όπως ισχύει, και κατά
παρέκκλιση του άρθρου 86 παράγραφοι 14 και 15 του ιδίου νόµου.
δ) Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του δηµόσιου
λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώµενοι, κατά τον χρόνο της απόσπασής
τους, µισθοδοτούνται και ασφαλίζονται από το φορέα
προέλευσής τους, και εξακολουθούν να λαµβάνουν τις
πρόσθετες αποδοχές, επιδόµατα και ασφαλιστική κάλυψη που τυχόν ελάµβαναν από αυτόν προ της απόσπασης, εξαιρουµένου αποκλειστικά και µόνο του επιδόµατος θέσης ευθύνης.
ε) Η τοποθέτηση στην θέση του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για θητεία
τριών (3) ετών, η οποία µπορεί να παραταθεί µία φορά µε
όµοια απόφαση.
5. Οι θέσεις προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας δύνανται να καλύπτονται από υπαλλήλους του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθώς
και από το προσωπικό που αναφέρεται στην περίπτωση
Α΄ της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που οι θέσεις προσωπικού καλύπτονται µε αποσπάσεις από τους ως άνω φορείς και υπηρεσίες, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του άρθρου 55 του ν. 4623/2019
(Α΄ 134). Στην περίπτωση που ο φορέας προέλευσης
των υπαλλήλων είναι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών,
το Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Λιµενικό Σώµα του Υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για την απόσπασή
τους απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του φορέα προέλευσης. Οι αποσπάσεις διενεργούνται σε κενές θέσεις εφόσον υπάρχουν, άλλως και βάσει των υπηρεσιακών αναγκών σε προσωποπαγείς θέσεις, για τις οποίες οι αποσπώµενοι θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούµενα τυπικά
προσόντα. Οι συνιστώµενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση
των αποσπασµένων που τις κατέχουν. Ο χρόνος της απόσπασης λογίζεται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας του δηµόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου στη θέση που οργανικά κατέχει. Οι αποσπώµενοι,
κατά το χρόνο της απόσπασής τους, µισθοδοτούνται και
ασφαλίζονται από τον φορέα προέλευσής τους, και εξακολουθούν να λαµβάνουν τις πρόσθετες αποδοχές, επιδόµατα και ασφαλιστική κάλυψη που τυχόν ελάµβαναν
από αυτόν προ της απόσπασης, εξαιρουµένου αποκλειστικά και µόνο του επιδόµατος θέσης ευθύνης.
6. Με τον Οργανισµό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται κατά τη διάταξη της παραγράφου 16 του άρθρου 61 του ν. 4623/2019, δύναται να
τροποποιείται η διάρθρωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, να µετονοµάζονται οι οργανικές µονάδες της τόσο σε επίπεδο διεύθυνσης όσο και σε επίπεδο
τµήµατος, να εξειδικεύονται οι αρµοδιότητές τους ή να
γίνεται ανακατανοµή αρµοδιοτήτων µεταξύ αυτών.
7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονοµικών µπορεί να προβλέπεται ειδικό

επίδοµα θέσης ευθύνης για τους προϊσταµένους και το
προσωπικό των οργανικών µονάδων της Γενικής Διεύθυνσης, το οποίο θα κυµαίνεται ανάλογα µε το επίπεδο
της οργανικής µονάδας και θα λαµβάνει υπόψη τις ειδικές συνθήκες που συναρτώνται µε τις θέσεις αυτές, την
επικινδυνότητα και την ετοιµότητα του προσωπικού να
παράσχει υπηρεσίες σε 24ωρη βάση και άλλα τυχόν
στοιχεία που καθορίζονται µε την ίδια απόφαση. Με την
ίδια απόφαση µπορεί να ορίζεται η πηγή κάλυψης της
σχετικής δαπάνης, καθώς και λοιπά λεπτοµερειακά ζητήµατα.»
Άρθρο 23
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75)
Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
ν. 1599/1986 (Α΄ 75) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στο δελτίο ταυτότητας ενσωµατώνεται ηλεκτρονικό
µέσο αποθήκευσης, το οποίο εµπεριέχει τη φωτογραφία
του κατόχου σε ψηφιακή µορφή, τα στοιχεία της µηχανικώς αναγνώσιµης ζώνης του δελτίου, δύο (2) δακτυλικά
αποτυπώµατα των δεικτών και των δύο χεριών του κατόχου και ένα εγκεκριµένο πιστοποιητικό ηλεκτρονικής υπογραφής, σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Κανονισµού (ΕΕ)
910/2014.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Άρθρο 24
Ρύθµιση ζητηµάτων ναυτιλιακών καυσίµων
1. Οι προµηθευτές καυσίµων οφείλουν να παραδίδουν
στα πλοία καύσιµο πετρέλαιο σε συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού 4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της
Διεθνούς Σύµβασης για την Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) 74 και του Κανονισµού 18 του Παραρτήµατος VI της Διεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) 73/78, όπως ισχύουν µετά
την ενσωµάτωσή τους στο εθνικό δίκαιο.
2. Στους παραβάτες της προβλεπόµενης στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου υποχρέωσης επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 17 του
ν. 3054/2002 (Α΄ 230) «Οργάνωση της αγοράς πετρελαιοειδών και άλλες διατάξεις».
3. Διά του παρόντος γίνεται αποδεκτή η από
14.06.2019 Απόφαση MSC.465 (101) της Επιτροπής Ασφαλείας του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού (ΔΝΟΙΜΟ), µε την οποία καλούνται τα κράτη-µέλη του Οργανισµού να λάβουν µέτρα κατά των προµηθευτών καυσίµων
για τη διασφάλιση και ενίσχυση της ασφάλειας των
πλοίων αναφορικά µε τη χρήση καυσίµου, το οποίο πρέπει να συµµορφώνεται µε τις απαιτήσεις του Κανονισµού
4.2.1. του Κεφαλαίου ΙΙ της Διεθνούς Σύµβασης για την
Ασφάλεια Ζωής στη Θάλασσα (SOLAS) 74, όπως ισχύει
µε την ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, λαµβάνοντας
υπόψη και τις διατάξεις του Κανονισµού 18.9.6 του Παραρτήµατος VI της Διεθνούς Σύµβασης για την Πρόληψη
της Ρύπανσης από Πλοία (MARPOL) 73/78, όπως ισχύει
µε την ενσωµάτωσή της στο εθνικό δίκαιο, στις περιπτώ-
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σεις κατά τις οποίες το παραδοτέο καύσιµο δεν συµµορφώνεται προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στους
παραπάνω Κανονισµούς, µε σκοπό την ευρύτερη δυνατή
εφαρµογή του επικαιροποιηµένου προτύπου (ISO) και
την επίτευξη της ασφάλειας ναυσιπλοΐας αναφορικά µε
την προµήθεια υγρών καυσίµων, από τους προµηθευτές
αυτών.
Με απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονοµικών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρυθµίζονται θέµατα και κάθε άλλη λεπτοµέρεια
εφαρµογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2, ιδίως αναφορικά µε τη δήλωση του προµηθευτή περί συµµόρφωσης του παραδοτέου καυσίµου µε τις προδιαγραφές που ορίζονται στους παραπάνω Κανονισµούς, τη
διενέργεια των σχετικών ελέγχων, την επιβολή των κυρώσεων, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις έναντι του
Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισµού.
Άρθρο 25
Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184)
1. Tο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 108
του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) καταργείται.
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 108 του ν. 4504/2017
(Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. α) Από 1ης.1.2020 η διακίνηση καυσίµων ναυτιλίας
µε πλοία ανεφοδιασµού, δεξαµενόπλοια, σλέπια και εν
γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες χωρητικότητας µεγαλύτερης από 600 dwt γίνεται αποκλειστικά
µε πλοία, τα οποία συµµορφώνονται µε τα οριζόµενα
στον Κανονισµό (ΕΕ) αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2012.
β) Τα πλοία της προηγούµενης περίπτωσης µε χωρητικότητα µικρότερη των 600 dwt επιτρέπεται να διακινούν,
από την 1η.1.2022, καύσιµα ναυτιλίας που ορίζονται ως
βαρέα κλάσµατα πετρελαίου, σύµφωνα µε τη διάταξη
της παραγράφου 12 του άρθρου 3 του Κανονισµού (ΕΕ)
αριθ. 530/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012, εφόσον αυτά συµµορφώνονται µε τις διατάξεις περί διπλού κύτους που
καθορίζονται στην παράγραφο 8 (β) του άρθρου 3 του
προαναφερόµενου Κανονισµού.»
Άρθρο 26
Κατεπείγουσες Ανάγκες Προµήθειας Καυσίµων Λ.Σ.ΕΛ.ΑΚΤ. και Πλοηγικών Σταθµών
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015
(Α΄ 69), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 1 του
άρθρου 16 της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄ 184), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 2
του ν. 4366/2016 (Α΄ 18) και εν συνεχεία τροποποιήθηκε
µε το άρθρο 15 παράγραφος 9 του ν. 4404/2016 (Α΄
126), το άρθρο 75 παράγραφος 2 του ν. 4413/2016 (Α΄
148), το άρθρο 48 του ν. 4447/2016, το άρθρο 45 του
ν. 4487/2017 (Α΄ 116), την παράγραφο 11 του άρθρου
143 του ν. 4504/2017 (Α΄184), το άρθρο 14 του
ν. 4551/2018 (Α΄ 116), καθώς και το άρθρο 36 του
ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Μέχρι 31.12.2020 η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των συµβάσεων προµηθειών καυσίµων για τα επιχειρησιακά µέσα και τα συστήµατα που

χρησιµοποιεί το Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., υλοποιείται κατά τις κείµενες διατάξεις από την Διεύθυνση Προµηθειών και Εποπτείας Αποθηκών και, κατά περίπτωση, από τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Περιφερειακές Διοικήσεις – Κεντρικά Λιµεναρχεία – Λιµεναρχεία), τις Επισκευαστικές Βάσεις, την Υπηρεσία Εναερίων Μέσων (Υ.Ε.Μ.), τη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών (Μ.Υ.Α.) του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Α.Θ./Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.)
και τα Περιπολικά Πλοία Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (Π.Π.Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), κατόπιν εισήγησης της επισπεύδουσας Υπηρεσίας
και εξασφάλισης των απαιτούµενων πιστώσεων. Ακολούθως, η Διεύθυνση Προµηθειών προωθεί στον Αρχηγό
Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. για έγκριση, απόφαση µε την οποία χαρακτηρίζεται η προµήθεια ως υπαγόµενη στην παρούσα
διάταξη και καθορίζεται η Υπηρεσία υλοποίησης.»
2. Η παράγραφος 3 του άρθρου τέταρτου του
ν. 4480/2017 (Α΄ 97), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 7 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017, καθώς και
το άρθρο 35 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218), αντικαθίσταται
ως εξής:
«3. Μέχρι 31.12.2020, η διενέργεια διαδικασιών σύναψης και εκτέλεσης των πάσης φύσεως συµβάσεων προµηθειών και παροχής υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις του
ν. 3142/1955 (Α΄ 43) και του εκτελεστικού αυτού β.δ. 28
Ιανουαρίου/26 Φεβρουάριου 1958 (Α΄ 44), που αφορούν
στην εύρυθµη λειτουργία των κατά τόπους Πλοηγικών
Σταθµών και µέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων
(60.000) ευρώ πλέον Φ.Π.Α. ετησίως ανά Α.Λ.Ε., για καθέναν από τους Σταθµούς αυτούς υλοποιείται από τους
κατά τόπους Πλοηγικούς Σταθµούς.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Άρθρο 27
Αξιολόγηση των Ερευνητικών Πανεπιστηµιακών
Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.)
Τα Ε.Π.Ι. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων
(Α.Ε.Ι.), τα οποία έχουν ιδρυθεί κατ’ εξουσιοδότηση του
άρθρου 17 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159) συνεχίζουν να λειτουργούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις που ισχύουν µέχρι
την έναρξη ισχύος του παρόντος, έως και την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησής τους κατά τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38). Η διαδικασία αυτή περατώνεται εντός ενός έτους από την έκδοση
της απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευµάτων, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4521/
2018. Για το ίδιο χρονικό διάστηµα παρατείνεται η θητεία
όλων των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων (Δ.Σ.),
των διευθυντών και των αναπληρωτών διευθυντών των
Ε.Π.Ι..
Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)
Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου 21 του άρθρου 84
του ν. 4485/2017, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Με απόφαση της Συγκλήτου µπορεί να επανασυνά-
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πτονται σύµφωνα µε την παράγραφο 10 του άρθρου 28
του ν. 4386/2016 (Α΄ 83) συµβάσεις προσωπικού του
Ε.Α.Π. που καταρτίστηκαν δυνάµει της διάταξης αυτής,
µέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων διοριστέων
της προκήρυξης της περίπτωσης β΄ της παρούσας παραγράφου και σε κάθε περίπτωση µε ηµεροµηνία λήξης όχι
µετά τις 31.12.2020.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Άρθρο 29
Τροποποίηση του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113)
1. Στην παράγραφο 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 52
του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), προστίθεται, µετά την περίπτωση γ), νέα περίπτωση δ΄ ως ακολούθως:
«δ) Από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης της
από 21.02.2019 σύµβασης παραχώρησης για την Μελέτη
– Κατασκευή – Χρηµατοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης και την Μελέτη – Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων, όπως αυτή κυρώθηκε µε τον ν. 4612/2019 (Α΄ 77), η επέλευση της οποίας βεβαιώνεται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον
όρο 5.2.4 της εν λόγω σύµβασης, τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες (Τ.Ε.Α.Α.)
του Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Nέου Διεθνούς Αερολιµένα
Ηρακλείου Κρήτης, κατατίθενται στον ειδικό λογαριασµό µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης Νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Ηρακλείου», ο οποίος τηρείται στην Τράπεζα
της Ελλάδος. Μέρος των εν λόγω εσόδων διατίθεται
στην ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ», σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα
στην παράγραφο 7.7 (Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηµατοδότηση του Έργου) της ως άνω σύµβασης παραχώρησης. Το υπολειπόµενο ποσό διατίθεται
στην Υ.Π.Α. και, µετά την πλήρη εφαρµογή των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13), στην Α.Π.Α..
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφορών, η οποία εκδίδεται εντός µηνός
από την Ηµεροµηνία Έναρξης Παραχώρησης της σύµβασης παραχώρησης του προηγουµένου εδαφίου, ρυθµίζεται κάθε τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια αναφορικά µε: α) τη διαδικασία χρέωσης, είσπραξης και ελέγχου των Τ.Ε.Α.Α. σχετικά µε τον Κρατικό Αερολιµένα Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης» και, στην συνέχεια, µε
το Νέο Διεθνή Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης, β) τη διαδικασία µεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασµό του παραχωρησιούχου του Αναλογούντος Ποσού Τ.Ε.Α.Α. Περιόδου Μελετών – Κατασκευών και Περιόδου Λειτουργίας, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο
7.7 (Αναλογούν ποσό Τ.Ε.Α.Α.) του άρθρου 7 (Χρηµατοδότηση του Έργου) της ως άνω σύµβασης παραχώρησης
καθώς και τη διαδικασία µεταφοράς στον τραπεζικό λογαριασµό της Υ.Π.Α. και, µετά την πλήρη εφαρµογή των
Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13), της
Α.Π.Α, του υπολοίπου γ) τη ρύθµιση των θεµάτων που

προβλέπονται στις περιπτώσεις, γ) έως και ζ) της παραγράφου 2 του άρθρου 217 του ν. 4389/2016, λαµβανοµένων υπόψη των διατάξεων της Σύµβασης Παραχώρησης,
δ) κάθε άλλο τεχνικό θέµα και αναγκαία λεπτοµέρεια
σχετικά µε την εφαρµογή των οικείων προβλέψεων της
σχετικής σύµβασης παραχώρησης.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 του άρθρου
40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), όπως η παράγραφος αυτή
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 52 του ν. 4465/2017 (Α΄
47), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«Το εισπραττόµενο τέλος εκάστου µηνός κατατίθεται
από τις αεροπορικές εταιρείες και λοιπούς υπόχρεους
είτε εντός των πρώτων είκοσι (20) ηµερών του εποµένου
µηνός από την αναχώρηση των επιβατών στις περιπτώσεις µηνιαίας καταβολής, είτε άµεσα µε τη χρήση ηλεκτρονικών µέσων στις περιπτώσεις επιτόπιας είσπραξης,
στους ειδικούς λογαριασµούς που προβλέπονται στις
παρακάτω περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ της παραγράφου αυτής, οι οποίοι τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.»
3. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 9 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992 (Α΄ 113), όπως η
παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 52 του
ν. 4465/2017 (Α΄ 47), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«γ) Τα εισπραττόµενα ποσά του τέλους από αναχωρούντες επιβάτες για τους λοιπούς κρατικούς αερολιµένες της Χώρας, εξαιρουµένων του Διεθνούς Αεροδροµίου Αθηνών της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 9, των
περιφερειακών αεροδροµίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 9 και του Κρατικού Αερολιµένα Ηρακλείου
«Νίκος Καζαντζάκης» και, στη συνέχεια, του Νέου Διεθνούς Αεροδροµίου Ηρακλείου κατά τα προβλεπόµενα
στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 9, κατατίθενται σε
λογαριασµό µε τίτλο «Ταµείο Ανάπτυξης και Εκσυγχρονισµού Αερολιµένα (Τ.Α.Ε.Α.)», που συµπληρώνεται µε
το όνοµα του αερολιµένα.»
4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 40 του ν. 2065/1992
(Α΄ 113), όπως αυτή αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 52
του ν. 4465/2017 (Α΄ 47), αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«13. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της Σύµβασης
Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αερολιµένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» και του κυρωτικού νόµου
2338/1995 (A΄ 202), της Σύµβασης Παραχώρησης Αναβάθµισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας περιφερειακών αεροδροµίων Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου, καθώς και της Σύµβασης Παραχώρησης,
Αναβάθµισης, Συντήρησης, Διαχείρισης και Λειτουργίας
περιφερειακών αεροδροµίων Αιγαίου και του κυρωτικού
νόµου 4389/2016 (A΄ 94) και της Σύµβασης Παραχώρησης για την Μελέτη – Κατασκευή – Χρηµατοδότηση –
Λειτουργία – Συντήρηση και Εκµετάλλευση του Νέου
Διεθνούς Αερολιµένα Ηρακλείου Κρήτης & την Μελέτη –
Κατασκευή και Χρηµατοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων και του κυρωτικού νόµου 4612/2019 (Α΄ 77), οποιαδήποτε άλλη διάταξη που ρυθµίζει διαφορετικά τα θέµατα των διατάξεων των παραγράφων 7 έως 13 του παρόντος άρθρου καταργείται.»
Άρθρο 30
Τροποποίηση του άρθρου 34 του ν. 2682/1999 (A΄ 16)
1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 34
του ν. 2682/1999 αντικαθίστανται ως εξής:
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«Από τα ποσά που πιστώνονται στον ειδικό λογαριασµό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.), οκτώ
(8) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής χρησιµοποιούνται ως εξής:
α. ένα (1) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής
χρησιµοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη της δαπάνης που απαιτείται για την κάλυψη του πτυχίου ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας έναντι οριστικής απώλειας
ειδικότητας για λόγους υγείας, θανάτου κατά την άσκηση των υπηρεσιακών καθηκόντων ή αντικειµενικής αδυναµίας άσκησης καθηκόντων και
β. τα υπόλοιπα επτά (7) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής χρησιµοποιούνται για τους σκοπούς των
παραγράφων 2 και 3.»
2. Η περίπτωση Α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 34
του ν. 2682/1999 αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον
Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας δύναται να καταβληθεί έως ποσοστό
44% εκ των ως άνω µηνιαίων αποδόσεων. Αναδροµικά από 1.5.2019 και έως την πλήρη εφαρµογή των Κεφαλαίων Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13) εκ του ποσού αυτού καταβάλλεται το προκύπτον από το κλάσµα κατειληµµένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων του κλάδου έτους 2018 σε ίσα µερίσµατα, προσαυξηµένα κατά 20% για τους ελεγκτές της ειδικότητας Radar, στους ελεγκτές ειδικότητας Αεροδροµίου, Προσέγγισης και Περιοχής, υπό την
προϋπόθεση πραγµατικής άσκησης της ειδικότητάς
τους.
Η πραγµατική άσκηση της ειδικότητας αποδεικνύεται
δια της υλοποίησης των µηνιαίων προγραµµάτων εργασίας στις ως άνω θέσεις ή δια των αναγκαίων ωρών τουλάχιστον 180 στον αριθµό ετησίως για τη διατήρηση της
σχετικής ειδικότητας σύµφωνα και µε τις οικείες διατάξεις και προγραµµατισµένες τουλάχιστον κατά 50%
στους θερινούς µήνες Ιουνίου έως Σεπτεµβρίου εκάστου
έτους οµοίως ενσωµατωµένες στα ως άνω µηνιαία προγράµµατα εργασίας πιστοποιουµένων ως προς την υλοποίηση µε απόφαση του Διοικητή της Υ.Π.Α..
Στους υπαλλήλους του Κλάδου Ελεγκτών Εναέριας
Κυκλοφορίας οι οποίοι είναι αποσπασµένοι στις Μόνιµες
Ελληνικές Αντιπροσωπείες στην Ε.Ε. και στον ICAO, καταβάλλονται τα αντίστοιχα µερίσµατα της ειδικότητας
που κατείχαν χωρίς άλλη προϋπόθεση.»
3. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
34 του ν. 2682/1999 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Προϋπόθεση για τη µηνιαία καταβολή των µερισµάτων για όλες τις κατηγορίες του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων αποτελεί η αξιολόγηση από την Εθνική
Εποπτική Αρχή Αεροναυτιλίας και, µετά την έναρξη λειτουργίας της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (Α.Π.Α.) ως
Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 4427/2016, από την Α.Π.Α., των επιδόσεων της Γενικής Διεύθυνσης Φορέα Παροχής Υπηρεσιών
Αεροναυτιλίας, σε συγκεκριµένους ετήσιους στόχους
για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης της εναέριας κυκλοφορίας και η επιβεβαίωση από την ίδια Αρχή της επίτευξης των στόχων αυτών.»
4. Η παράγραφος 9 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999

καταργείται και η παράγραφος 10 του άρθρου 34 του
ν. 2682/1999 αναριθµείται σε 9.
5. Η παράγραφος 11 του άρθρου 34 του ν. 2682/1999
αναριθµείται σε 10 και τροποποιείται ως εξής:
«10. Από 1.1.2020, ένα (1,00) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής αποδίδεται µηνιαίως για τις ανάγκες
χρηµατοδότησης του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Υ.Π.Α. (TEAΕΕΚΕ). Το ανωτέρω ποσό θα µεταφέρεται εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την πίστωσή του στον ειδικό
λογαριασµό που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α. και προβλέπεται
στο άρθρο 65 του ν. 4427/2016, όπως ισχύει, στον τραπεζικό λογαριασµό του Ταµείου Επαγγελµατικής Ασφάλισης του κλάδου Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας της
Υ.Π.Α. (TEA-ΕΕΚΕ).»
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
Άρθρο 31
Τροποποίηση του άρθρου 34α του ν. 2682/1999
και άλλων διατάξεων
1. Οι περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999 αντικαθίστανται ως εξής:
«α) Δύο (2) ευρώ καταβάλλονται µηνιαίως στο προσωπικό της Υ.Π.Α. ως επίδοµα ετοιµότητας και διαθεσιµότητας, ως κίνητρο για τη διατήρηση της υψηλής αποδοτικότητας και του µέγιστου βαθµού ασφάλειας των παρεχόµενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας και κατανέµονται ως
εξής:
αα) Για τον κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2, καθώς και στους Ι.Δ.Α.Χ. που ανήκουν στον
Κλάδο των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας και κατέχουν τις αντίστοιχες ειδικότητες των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 27% του συνολικού ποσού των µηνιαίων αποδόσεων.
ββ) Για τον κλάδο των Ηλεκτρονικών Μηχανικών Συστηµάτων Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ4-ΤΕ4 επιτρέπεται
να καταβληθεί έως ποσοστό 16% του συνολικού ποσού
των µηνιαίων αποδόσεων.
γγ) Για τους λοιπούς κλάδους προσωπικού, συµπεριλαµβανοµένου και του κλάδου χειριστών αεροσκαφών
ΕΣΙΔ, επιτρέπεται να καταβληθεί έως ποσοστό 57% του
συνολικού ποσού των µηνιαίων αποδόσεων.
β) Οκτώ (8) ευρώ µηνιαίως διατίθενται για την περαιτέρω αύξηση της παραγωγικότητας και την ενίσχυση της
αποδοτικότητας των αντίστοιχων συστηµάτων και των
παρεχόµενων υπηρεσιών αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α..
βα) Από 1.1.2020, εκ του ανωτέρω ποσού, ενάµιση
(1,5) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής διατίθεται ετησίως αποκλειστικά για την αποζηµίωση των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, οι οποίοι κατέχουν και
ασκούν ειδικότητα, µεταξύ άλλων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον Κανονισµό (ΕΕ) 2015/340, µε σκοπό
την ενίσχυση του συστήµατος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την αντιµετώπιση της έντονης εποχικότητας
στην εναέρια κυκλοφορία.
ββ) Το ως άνω ποσό του ενάµιση (1,5) ευρώ ανά µονάδα εξυπηρέτησης διαδροµής καταβάλλεται στο σύνολο
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των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας οι
οποίοι κατέχουν και ασκούν ειδικότητα, κατά τα ανωτέρω, σε ίσα µερίσµατα, προσαυξηµένα κατά 30% για τους
υπηρετούντες στο ΚΕΠΑΘ, καθώς και στα αεροδρόµια
της Αθήνας (προσέγγιση και Πύργος Ελέγχου Αθηνών),
της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω εφόσον
λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως.
βγ) Προϋπόθεση για την ετήσια καταβολή του ως άνω
ποσού αποτελεί η εκπλήρωση από τη Γενική Διεύθυνση
Παροχής Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας της Υ.Π.Α. των ετήσιων εθνικών στόχων που αφορούν στις καθυστερήσεις
ATFM και ειδικότερα αυτές που σχετίζονται µε τον έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας (ATC Capacity, ATC Staffing),
αποκλειστικά για τη χρονική περίοδο από την 1η Μαΐου
έως την 31 Οκτωβρίου κάθε έτους, αναφορικά µε τα υπό
1 και 2 κατωτέρω:
1. για τον αερολιµένα Αθηνών και το ΚΕΠΑΘ, των ετήσιων εθνικών στόχων, οι οποίοι καθορίζονται στο τελικώς εγκεκριµένο Σχέδιο Επιδόσεων Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας,
2. για τα αεροδρόµια της Θεσσαλονίκης, του Ηρακλείου, της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Σαντορίνης, της Μυκόνου και της Κω, εφόσον λειτουργούν επί εικοσιτετραώρου βάσεως, των ετήσιων εθνικών στόχων, οι οποίοι
καθορίζονται για τον αερολιµένα Αθηνών στο τελικώς εγκεκριµένο Σχέδιο Επιδόσεων Παρόχων Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, και εφόσον οι εν λόγω στόχοι βαίνουν µειούµενοι κάθε χρόνο προκειµένου να προσεγγίσουν τον
ενωσιακό στόχο καθυστέρησης 0.5 λεπτών ανά πτήση.
Η επίδοση επί των ανωτέρω στόχων θα υπολογίζεται
επί του συνόλου των κινήσεων και των καθυστερήσεων
όλων αθροιστικά των αεροδροµίων των υποπεριπτώσεων 1 και 2 σε όλη την προαναφερθείσα χρονική περίοδο
και συγκεκριµένα επί τη βάσει των συνολικών λεπτών
καθυστερήσεων δια των συνολικών πτήσεων της περιόδου.
βδ) Η εκπλήρωση των ως άνω στόχων κατά τη χρονική
περίοδο από την 1η Μαΐου έως την 31 Οκτωβρίου κάθε
έτους διαπιστώνεται µε Απόφαση του Διευθυντή της Εθνικής Εποπτικής Αρχής Αεροναυτιλίας και, µετά την έναρξη λειτουργίας της Α.Π.Α. ως Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στον ν. 4427/
2016, του Διοικητή της Α.Π.Α., κατόπιν αξιολόγησης από
τις αρµόδιες οργανικές µονάδες των δηµοσιευµένων
στατιστικών στοιχείων του Eurocontrol για τις σχετικές
επιδόσεις της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Αεροναυτιλίας, η
οποία εκδίδεται το αργότερο εντός των πρώτων δέκα
(10) ηµερών του Δεκεµβρίου κάθε έτους, και σε κάθε περίπτωση έως την 31η Δεκεµβρίου κάθε έτους. Η ως άνω
απόφαση εκθέτει τα σχετικά δεδοµένα από τα οποία
προκύπτει η εκπλήρωση ή µη των σχετικών στόχων και
δηµοσιεύεται στο διαδικτυακό τόπο της Α.Π.Α..»
2. Η παράγραφος Β του άρθρου µόνου της Υπουργικής
Απόφασης Δ11/Α/18488/7838 τροποποιείται ως εξής:
«Β. Δυόµιση (2,5) ευρώ διατίθενται µηνιαίως στον λογαριασµό 200/1 «Ε.Δ – Συγκέντρωση Εισπράξεων και
Πληρωµών» ως δηµόσιο έσοδο.»
3. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 34α
του ν. 2682/1999 καταργείται.
4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 34α του ν. 2682/1999
αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Το ποσοστό που καταβάλλεται σε καθεµία από τις

κατηγορίες προσωπικού της προηγούµενης παραγράφου
προκύπτει από το κλάσµα των κατειληµµένων οργανικών θέσεων προς το σύνολο των οργανικών θέσεων των
κλάδων.
Ειδικότερα στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης
α΄ της παραγράφου 1 (κλάδος Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας ΠΕ2), το ποσοστό που καταβάλλεται στο σύνολο των υπηρετούντων ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, προκύπτει από το κλάσµα των κατειληµµένων οργανικών θέσεων έτους 2018 προς το σύνολο των οργανικών θέσεων έτους 2018 του κλάδου, αναδροµικά από
1.5.2019 και έως την πλήρη εφαρµογή των Κεφαλαίων
Α΄ και Β΄ του ν. 4427/2016 (Α΄ 13).»
5. α. Εντός δύο (2) µηνών από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόµου εκδίδεται νέα υπουργική απόφαση δυνάµει και της παραγράφου 2 του άρθρου 34α του
ν. 2682/1999, σε αντικατάσταση της υπουργικής απόφασης Δ11/Α/18488/7838 (Β΄645/2006), µε σκοπό την προσαρµογή προς τις τροποποιήσεις που επέρχονται µε το
παρόν άρθρο.
β. Μέχρι την έκδοση της ως άνω υπουργικής απόφασης εξακολουθεί να ισχύει η υπουργική απόφαση
Δ11/Α/18488/7838, ως αυτή τροποποιείται δυνάµει της
παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
6. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίθετη στις διατάξεις του ή ανάγεται σε θέµατα που ρυθµίζονται από αυτόν.
Άρθρο 32
Άδειες λειτουργίας µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων
και υγραερίου (LPG)
Από τη δηµοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων αµιγώς υγραερίου (LPG) ή µικτών πρατηρίων υγρών και
καυσίµων και υγραερίου (LPG), σε ισόγεια πολυώροφων
κτισµάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην παράγραφο 1
του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει [κατοικίες (πλην µονοκατοικιών ή διπλοκατοικιών, εφόσον
αυτές χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ιδιοκατοίκηση
του ίδιου του εκµεταλλευτή του πρατηρίου και της οικογένειάς του), καταστήµατα, εκπαιδευτήρια, νοσηλευτήρια, οίκοι ευγηρίας, γηροκοµεία, Θέατρα ή κινηµατογράφοι ή λοιποί χώροι συνάθροισης κοινού, γραφεία και ξενοδοχεία].
Οµοίως, δεν επιτρέπεται η προσθήκη εγκαταστάσεων
υγραερίου (LPG) στις περιπτώσεις λειτουργούντων πρατηρίων υγρών καυσίµων που χωροθετούνται στα ισόγεια
πολυώροφων κτισµάτων, όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει.
Οι άδειες λειτουργίας µικτών πρατηρίων υγρών καυσίµων και υγραερίου (LPG), όπου στους άνωθεν αυτών ορόφους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στην
παράγραφο 1 του άρθρου 4 του ν. 2801/2000 (Α΄ 46), όπως ισχύει, που χορηγήθηκαν προ ή µετά της έκδοσης
του ν. 4530/2018 (Α΄ 59), εξακολουθούν ισχύουσες, υπό
τους όρους και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκαν.
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Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η
παράγραφος 5 του άρθρου 70 του ν. 4530/2018 (Α΄ 59).
Άρθρο 33
Συµβάσεις προµήθειας τροχαίου υλικού
για εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου µε µέσα οδικής
µεταφοράς
Το Υπουργείο Υποδοµών και Μεταφορών δύναται να
αναθέτει συµβάσεις προµήθειας τροχαίου υλικού το οποίο είναι αναγκαίο για την εκτέλεση, από τους αρµόδιους κατά νόµο δηµόσιους φορείς, συγκοινωνιακού έργου µε µέσα οδικής µεταφοράς (θερµικά λεωφορεία, ηλεκτροκίνητα λεωφορεία - τρόλλεϋ και λοιπά µέσα οδικής µεταφοράς) εντός των ορίων αρµοδιότητας αυτών,
εφόσον η υλοποίηση των εν λόγω συµβάσεων πρόκειται
να συγχρηµατοδοτηθεί από πόρους των διαρθρωτικών
ταµείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Η ανωτέρω ευχέρεια ασκείται, κατά
περίπτωση, µε την έκδοση απόφασης του Υπουργού Υποδοµών και Μεταφορών, µε την οποία καθορίζεται το αντικείµενο της προς ανάθεση σύµβασης κατόπιν σχετικού αιτήµατος των αρµοδίων φορέων του προηγουµένου εδαφίου, η αρµόδια για τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανάθεσης υπηρεσία του Υπουργείου Υποδοµών και
Μεταφορών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Οι παραπάνω αναθέσεις θα πραγµατοποιούνται
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και ειδικότερα µε τις
διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), όπως ισχύουν.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΕΛΛΑΔΑ 2021»
Άρθρο 34
Ρυθµίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής
«Ελλάδα 2021»
1. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» που συστήθηκε µε τη
διάταξη του άρθρου 114 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) λειτουργεί ως νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικό, ειδικού κοινωφελούς σκοπού. Κατά το µέρος
που αφορά ιδιωτικούς της πόρους, εξαιρείται από τις
διατάξεις περί δηµοσίου λογιστικού, περί δηµοσίων επιχειρήσεων και οργανισµών του ν. 3429/2005 (Α΄ 314),
περί δηµοσίων συµβάσεων και περί προσλήψεων του δηµοσίου τοµέα.
2. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» υπάγεται υποχρεωτικά
στο άρθρο 65Α του ν. 4174/2013 (Α΄ 170), για την έκδοση φορολογικού πιστοποιητικού. Τα µέλη της Επιτροπής
και τα όργανά της ευθύνονται για τις πράξεις και τις τυχόν παραλείψεις τους αποκλειστικά βάσει των διατάξεων που ισχύουν για τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου
των Ανωνύµων Εταιρειών σύµφωνα µε τον ν. 4548/2018
(Α΄ 104) όπως ισχύει, αποκλειοµένης της εφαρµογής οποιασδήποτε δυσµενέστερης διάταξης που προκύπτει από τη φορολογική νοµοθεσία, τον ΚΕΔΕ και τον
ν. 1882/1990 (Α΄ 43).
3. Οι συµβάσεις που συνάπτει η Επιτροπή «Ελλάδα
2021», απαλλάσσονται της υποχρέωσης της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43).
4. Το Εκτελεστικό Συµβούλιο της Επιτροπής Ελλάδα
2021 δύναται να καταρτίζει κανονισµούς λειτουργίας και
οικονοµικής διαχείρισης και να εγκρίνει την ανάθεση συ-

γκεκριµένων αρµοδιοτήτων και εξουσιών σε µέλη του.
5. Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021», και κατά το µέρος των
συναλλαγών και συµβάσεων που καταρτίζει, απαλλάσσεται παντός άµεσου και έµµεσου φόρου, όπως ενδεικτικά του φόρου εισοδήµατος, οιουδήποτε παρακρατούµενου φόρου, τέλους χαρτοσήµου, φόρου ασφαλίστρων,
παντός τέλους ή ανταποδοτικού τέλους και κρατήσεως,
εισαγωγικών ή τελωνειακών δασµών, δικαιώµατος εκτελέσεως τελωνειακών εργασιών, Ειδικού Φόρου Ακινήτων (ΕΦΑ), πλην του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) και του Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων
(ΦΜΑ). Έχει δικαίωµα έκπτωσης του ΦΠΑ που αντιστοιχεί στις δαπάνες υπό τους όρους των διατάξεων του άρθρου 22 του ν. 2859/2000 (Α΄ 128) περί κοινωφελών
προσώπων. Επίσης, απαλλάσσεται των εισφορών υπέρ
του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α. ή οιουδήποτε τρίτου, της εισφοράς
του άρθρου 6 παράγραφος 1 του α.ν. 248/1967 (Α΄ 243),
πλην των εισφορών υπέρ Ασφαλιστικών Φορέων.
6. Η εξόφληση τιµολογίων και τόκων απαλλάσσεται
παντός άµεσου ή έµµεσου φόρου, παρακρατούµενου
φόρου, κρατήσεων, δικαιωµάτων εισφορών καθώς επίσης και οιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης υπέρ του Δηµοσίου, Ο.Τ.Α., ή τρίτου.
7. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή παροχές σε είδος
προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», καθώς επίσης και τα
έξοδα που σχετίζονται µε αυτές, που πραγµατοποιούνται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα,
απαλλάσσονται από κάθε άµεσο ή έµµεσο φόρο ή φόρο
κεφαλαίου όπως ο φόρος δωρεάς, από οιοδήποτε τέλος
περιλαµβανοµένου και του τέλους χαρτοσήµου, δικαιώµατος υπέρ του Δηµοσίου ή Ο.Τ.Α. ή τρίτου. Τα ποσά των
χορηγιών σε χρήµα που εµπίπτουν στις διατάξεις του
ν. 3525/2007 (Α΄ 16) δεν υπόκεινται σε παρακράτηση µε
ποσοστό ένα τοις εκατό υπέρ του Οργανισµού Προώθησης υπέρ του Ελληνικού Πολιτισµού Α.Ε..
8. Οι κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηµατικές παροχές ή παροχές σε είδος
προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής, που
πραγµατοποιούνται από φυσικό ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόµενες δαπάνες αφαιρούµενες του συνολικού εισοδήµατός τους, κατά τις διατάξεις των άρθρων 19, 22 και 23
του ν. 4172/2013.
9. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν υπό την
επιφύλαξη τήρησης της ισχύουσας ενωσιακής νοµοθεσίας.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 35 του ν. 4578/2018 (Α΄ 200)
Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 35
του ν. 4578/2018 (Α΄ 200) οι λέξεις «το αργότερο µέχρι
τις 15.6.2019», όπως ισχύει, αντικαθίστανται, από τότε
που ίσχυσαν, από τις λέξεις «το αργότερο µέχρι τις
31.12.2019», στη δε παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου οι
λέξεις «όχι πέραν της 31.12.2019» αντικαθίστανται, από
τις λέξεις «όχι πέραν της 30.06.2020» και το άρθρο 35
διαµορφώνεται ως εξής:
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«Άρθρο 35
Κάλυψη θέσεων εποπτευόµενων φορέων
1. Η κάλυψη των θέσεων του άρθρου 34 διενεργείται
µε πρόσληψη τακτικού προσωπικού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 2190/1994 (Α΄ 28). Προκηρύξεις για την
πρόσληψη του προσωπικού αυτού εκδίδονται το αργότερο µέχρι τις 31.12.2019. Στις προκηρύξεις του προηγούµενου εδαφίου, η εµπειρία που προβλέπεται στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του
ν. 2190/1994, εφόσον έχει αποκτηθεί από το προσωπικό
που υπηρέτησε στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας του
άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄ 16), στο Θεραπευτήριο
Χρονιών Παθήσεων Ευρυτανίας, στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), στο Κέντρο Εκπαίδευσης
και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ), στο Εθνικό Ίδρυµα
Κωφών (ΕΙΚ), καθώς και στα παραρτήµατά τους, µε συµβάσεις ορισµένου χρόνου και σε αντίστοιχες θέσεις σε
οποιονδήποτε από τους ανωτέρω φορείς, µοριοδοτείται
µε είκοσι (20) µονάδες ανά µήνα για τους πρώτους σαράντα οκτώ (48) µήνες και µε επτά (7) µονάδες ανά µήνα
για κάθε επόµενο πλέον των σαράντα οκτώ (48) µηνών
και µέχρι τους ογδόντα τέσσερις (84) µήνες, για το σύνολο των θέσεων που προκηρύσσονται.
Για τις προσλήψεις που διενεργούνται σύµφωνα µε
την παρούσα παράγραφο, δεν εφαρµόζονται οι περιορισµοί του άρθρου 28 του ν. 2190/1994.
2. Μέχρι την κατάρτιση των οικείων προσωρινών πινάκων διοριστέων για τις προσλήψεις της παραγράφου 1
και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 30.06.2020, επιτρέπεται, κατόπιν αιτιολογηµένης απόφασης του Διοικητικού Συµβουλίου των φορέων του άρθρου 34, η απασχόληση του έκτακτου προσωπικού που, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρέχει τις υπηρεσίες του σε αυτούς, εφόσον συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι δηµοσίου
συµφέροντος που συνίστανται στην ανάγκη αδιάλειπτης
παροχής υπηρεσιών φροντίδας και πρόνοιας σε ευάλωτες και ευπαθείς οµάδες.
3. Η παροχή των υπηρεσιών από το προσωπικό της
παραγράφου 2, σύµφωνα µε τις ανωτέρω εξαιρετικές
προϋποθέσεις, δεν εµπίπτει στους περιορισµούς των άρθρων 5 και 6 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134) και δεν µεταβάλλει το χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούµενοι στις θέσεις αυτές, ενώ δεν προσµετράται στην ειδική µοριοδότηση της
εµπειρίας της παραγράφου 1.»
Άρθρο 36
Τροποποίηση του άρθρου 73 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134)
Η παράγραφος 2 του άρθρου 73 του ν. 4623/2019
(Α΄134), όπως ισχύει, αντικαθίσταται και το άρθρο 73
του ν. 4623/2019 (Α΄134) διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 73
Παράταση έναρξης ισχύος
1. Το άρθρο 32 του ν. 4554/2018 (Α΄ 130), όπως αντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 2 του άρθρου 85 του
ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι διατάξεις του παρόντος Μέρους ισχύουν από 1η
Μαρτίου 2020. Κατ’ εξαίρεση, τα άρθρα 19 και 24 έως 28

του ν. 4554/2018 εξακολουθούν να ισχύουν κατά τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 85 του
ν.
4611/2019.»
2. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 45 του Προεδρικού
Διατάγµατος υπ’ αριθµ. 70/2019 (Α΄110) «Οργανισµός
Απασχόλησης Εργατικού Δυναµικού (Ο.Α.Ε.Δ.)», µε τίτλο «Έναρξη ισχύος» αντικαθίσταται από όταν ίσχυσε ως
εξής: «Η ισχύς του παρόντος αρχίζει µετά την παρέλευση οκτώ (8) µηνών από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.»
Άρθρο 37
Εκκαθάριση δαπανών του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικών Υποθέσεων
Στο άρθρο 49 του ν. 4554/2018 (Α΄130) προστίθεται
νέα παράγραφος 2 ως εξής:
«2. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει αντίστοιχα για τις κατηγορίες δαπανών της προηγούµενης παραγράφου καθώς
και για τις ταχυδροµικές υπηρεσίες και για τις παρεχόµενες υπηρεσίες από την ΗΔΙΚΑ ΑΕ για τα έτη 2018 και
2019, που βαρύνουν τον προϋπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.»
Άρθρο 38
Παράταση της σύµβασης χρηµατοδοτικής µίσθωσης
οχηµάτων του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας
Η ισχύς της υπ’ αριθµ. 6696/2014 ΑΔΑΜ:
14SYMV001906842 Σύµβασης Προµήθειας, που αφορά
στη λειτουργική (µακροχρόνια) µίσθωση επιβατικών αυτοκινήτων από το Σ.Ε.Π.Ε., παρατείνεται αυτοδικαίως µε
τους ίδιους όρους που περιέχονται σε αυτή, από τη λήξη
της έως την ολοκλήρωση της εν εξελίξει διαγωνιστικής
διαδικασίας και της υπογραφής της νέας σύµβασης.
Άρθρο 39
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 13 του ν. 4611/2019
(Α΄ 73) όπως ισχύει, η ηµεροµηνία 31.12.2019 αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία 31.5.2020, προστίθεται παράγραφος 3 και το άρθρο 13 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73)
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 13
Καταληκτική ηµεροµηνία υπαγωγής στη ρύθµιση
1. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθµιση του παρόντος υποβάλλεται έως 30.9.2019.
2. Ειδικότερα για τους οφειλέτες των άρθρων 2 και 3,
όπου η διαδικασία υπαγωγής στη ρύθµιση περιλαµβάνει
δύο στάδια, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου
11 του παρόντος, η ως άνω καταληκτική ηµεροµηνία αφορά στην υποβολή του αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ (1ο στάδιο). Ως υποβολή αιτήµατος για τον προσδιορισµό της οφειλής θεωρείται και η είσοδος στην ηλεκτρονική πλατφόρµα του ΕΦΚΑ στις περιπτώσεις οφειλετών που απαιτείται επιβεβαίωση των ασφαλιστικών
τους στοιχείων ή οι οφειλές τους είναι υπό επεξεργασία
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και χωρίς να απαιτείται η τελική επιλογή του επανυπολογισµού ή µη των οφειλών. Στις περιπτώσεις αυτές η υπαγωγή στη ρύθµιση µπορεί να γίνει και µετά το πέρας της
καταληκτικής ηµεροµηνίας, όταν διαβιβαστούν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ και εφόσον υποβληθεί η αίτηση (2ο στάδιο) για την υπαγωγή στην ρύθµιση µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΚΕΑΟ, η οποία σε καµία περίπτωση
δεν µπορεί να υποβληθεί µετά την 31.5.2020.
3. Οι οφειλέτες που απώλεσαν τη ρύθµιση των άρθρων
2,3,4 και 5 του ν. 4611/2019, στην οποία είχαν ενταχθεί,
δύναται να επανενταχθούν σ’ αυτή, µέχρι την ηµεροµηνία της προηγούµενης παραγράφου, υπό την προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των δόσεων της ρύθµισης
που έχουν καταστεί απαιτητές, καθώς και νέων βεβαιωµένων, εκτός ρύθµισης οφειλών. Η αίτηση για την επανένταξη στη ρύθµιση θα υποβάλλεται από τον οφειλέτη
στις αρµόδιες υπηρεσίες ΚΕΑΟ.»
Άρθρο 40
Ρυθµίσεις για το Σ.ΕΠ.Ε.
1. Στους επιθεωρητές εργασίας και στο προσωπικό µε
σχέση εργασίας δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου των υπηρεσιών του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.)
και των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που διενεργούν τους ελέγχους, καταβάλλεται ελεγκτική αποζηµίωση ύψους τριάντα (30) ευρώ ανά έλεγχο και µέχρι του
ποσού των τριακοσίων (300) ευρώ µηνιαίως. Η ελεγκτική
αποζηµίωση δεν περιλαµβάνεται στην έννοια των τακτικών αποδοχών των δικαιούχων αυτής, δεν υπόκειται σε
ασφαλιστικές κρατήσεις και στους περιορισµούς των ορίων των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 21 του
ν. 4354/2015 (Α΄176) και υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 4172/2013 (Α΄167).
2. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής στα κλιµάκια ελέγχου και καταβολής
της εν λόγω αποζηµίωσης.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά της ελεγκτικής αποζηµίωσης
ανά έλεγχο, καθώς και το ανώτατο µηνιαίο όριο αυτής.
4. 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.
Άρθρο 41
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπρόθεσµων
υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) που εντάχθηκαν
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄200), όπως ισχύει, η ηµεροµηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «31.12.2020». Στην παράγραφο 13 του
άρθρου 12 του ν. 4578/2018 (Α΄200), όπως ισχύει, όπου
αναφέρεται Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης νοείται εφεξής Υπουρ-

γός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Το άρθρο 12
διαµορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 12
Εκκαθάριση και πληρωµή ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων
του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
1. α) Ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του κλάδου υγείας
των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), που εντάχθηκαν στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τα φαρµακεία, λοιπούς
συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
(ιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, εργαστήρια
κ.λπ.), φαρµακευτικές εταιρείες, προµηθευτές υγειονοµικού και λοιπού υλικού κ.λπ., και προς ασφαλισµένους
των ΦΚΑ, εκκαθαρίζονται και πληρώνονται από τον ΕΦΚΑ µέχρι 31.12.2020. Από τις διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου εξαιρούνται οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του πρώην Ο.Π.Α.Δ./ Τοµέας Ασφαλισµένων Δηµοσίου, πρώην Οίκου Ναύτου και πρώην Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω., οι
οποίες εξακολουθούν να παρακολουθούνται από τον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να βαρύνουν τον προϋπολογισµό του και
εξοφλούνται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 52
του ν. 4430/2016 (Α΄ 205).
β) Ως ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις, νοούνται εκείνες
που αφορούν τα έτη από 1.1.2006 και εντεύθεν, για τις
οποίες έχουν εκδοθεί τα προβλεπόµενα, κατά περίπτωση, παραστατικά ή αποδεικνύεται η παροχή των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων και οι οποίες δεν έχουν εξοφληθεί έως την έναρξη ισχύος του παρόντος.
2. Το ποσοστό έκπτωσης που αφορά τις οφειλές, προ
Φ.Π.Α., προς τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας
καθορίζεται ως ακολούθως:
α. Διαγνωστικά Κέντρα - Εργαστήρια:
αα) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5%).
ββ) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από δεκαπέντε
χιλιάδες (15.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό (10%).
β. Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης, Μονάδες Χρόνιας Αιµοκάθαρσης για δαπάνες Νοσηλείας ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό
(10%).
γ. Συµβεβληµένοι Ιδιώτες Ιατροί:
αα) Για ποσό µηνιαίας οφειλής µέχρι τέσσερις χιλιάδες (4.000) ευρώ ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό
(5%).
ββ) Για ποσό µηνιαίας οφειλής πάνω από τέσσερις χιλιάδες (4.000 ευρώ) ποσοστό έκπτωσης δέκα τοις εκατό
(10%).
δ. Προµηθευτές Υγειονοµικού και λοιπού υλικού ποσοστό έκπτωσης είκοσι πέντε τοις εκατό (25%), για δαπάνες ειδικών νοσοκοµειακών υλικών (υλικά λαπαροτοµίας, ορθοπεδικά υλικά, καρδιοεπεµβατικά, ενδοφακοί,
επιθέµατα µαστού, υλικά αγγειοπλαστικής κ.ά.).
ε. Συµβεβληµένοι λοιποί πάροχοι υπηρεσιών υγείας
(φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές κ.λπ.) ποσοστό έκπτωσης πέντε τοις εκατό (5%).
στ. Φαρµακευτικές εταιρείες ποσοστό έκπτωσης οκτώ
τοις εκατό (8%).
ζ. Φαρµακεία ποσοστό τρισίµιση τοις εκατό (3,5%). Οι
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λοιπές ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τυχόν υπόλοιπο λόγω πληρωµής προκαταβολής, εξοφλούνται για οφειλές µέχρι δεκαπέντε (15.000) ευρώ µε
έκπτωση είκοσι τοις εκατό (20%) και για οφειλές πάνω
από δεκαπέντε (15.000) ευρώ µε έκπτωση σαράντα πέντε τοις εκατό (45%) επί της συναλλακτικής αξίας (αξίας
του παραστατικού προ Φ.Π.Α.), του αποµένοντος, µετά
την αφαίρεση της προκαταβολής, υπολοίπου.
Οι οφειλές προς ασθενείς ασφαλισµένους και προς
τους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας που έχουν εκκαθαριστεί εξοφλούνται ολοσχερώς.
3. Για την αποπληρωµή των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων του παρόντος ο ΕΦΚΑ δύναται να επιχορηγείται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, σύµφωνα µε το άρθρο 6
του ν. 4281/2014 (Α΄ 160). Εξαιρετικώς, για την οριστικοποίηση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, τη δέσµευση και τη µεταφορά πιστώσεων και κεφαλαίων απαιτείται, κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων, η σύνταξη και η υποβολή εντύπου συγκεντρωτικής κατάστασης ανά παραστατικό ή προµηθευτή ή πάροχο ή κατηγορία δαπάνης. Το έντυπο της συγκεντρωτικής κατάστασης, η ενταλµατοποίηση και η πληρωµή πραγµατοποιείται κατά παρέκκλιση της χρονολογικής σειράς. Το ως άνω έντυπο αρκεί για την ενταλµατοποίηση δαπανών από
τις υφιστάµενες πιστώσεις και µεταφορές κεφαλαίων,
που πραγµατοποιήθηκαν για τον σκοπό αυτόν.
4. Οι οφειλές εξοφλούνται άµεσα µε την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος ύστερα από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο που διενεργείται από τις αρµόδιες υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ, εφόσον:
α) παρασχεθεί η κατά περίπτωση αναφερόµενη έκπτωση εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου µε την προσκόµιση στον ΕΦΚΑ πιστωτικού τιµολογίου,
β) υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου, στην οποία ρητά αναφέρεται ότι, αποδέχεται τη ρύθµιση αυτή για όλες τις απαιτήσεις του,
που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας και
παραιτείται χωρίς επιφύλαξη από οποιαδήποτε άλλη αξίωση που πηγάζει από την ίδια αιτία, συµπεριλαµβανοµένης της αξίωσης τόκων, µέχρι και την εξόφληση των
οφειλών, και από τα ένδικα µέσα και βοηθήµατα,
γ) προσκοµισθεί στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία
φορολογική ενηµερότητα ή βεβαίωση οφειλής. Όταν
προσκοµίζεται από τον πάροχο βεβαίωση οφειλής, παρακρατείται από την αρµόδια υπηρεσία το ποσό αυτής
και αποδίδεται στο Δηµόσιο, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις.
5. Στην εκκαθάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων
δαπανών υγείας του πρώην ΕΤΑΑ, ειδικώς για την εφαρµογή του παρόντος:
α) Αρµόδιες για τη συγκέντρωση του συνόλου των παραστατικών των δαπανών υγείας ανά τοµέα είναι οι υπάρχουσες οργανικές µονάδες της Γενικής Διεύθυνσης
Καταβολής Παροχών Υγείας του ΕΦΚΑ, ως εξής:
αα) Το Τµήµα Ασφάλισης Κλάδου Υγείας και Πρόνοιας
της Διεύθυνσης Υγείας και Πρόνοιας του Τοµέα Μηχανικών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Μηχανικών.
ββ) Το Τµήµα Παροχών Ανοιχτής Περίθαλψης της Διεύθυνσης Ασθενείας των Τοµέων Υγειονοµικών και το
Τµήµα Πληρωµής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας

της Διεύθυνσης Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, που υπάγεται απευθείας στον Διοικητή του ΕΦΚΑ, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Υγειονοµικών.
γγ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών των Τοµέων Συµβολαιογράφων, για
τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και
ασφαλισµένους των τοµέων Συµβολαιογράφων.
δδ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών των Τοµέων Δικηγόρων Αθηνών,
για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους
και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Αθηνών.
εε) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Πειραιά.
στστ) Το Τµήµα Εσόδων - Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης - Παροχών του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων επαρχιών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς
παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων επαρχιών.
ζζ) Το Περιφερειακό Τµήµα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των τοµέων Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Οι ανωτέρω οργανικές µονάδες είναι αρµόδιες και για
τη σύνταξη της κατάστασης πληρωµής δαπάνης, για κάθε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισµένο, η οποία, αφού υπογραφεί από τον αρµόδιο διατάκτη, διαβιβάζεται µαζί
µε όλα τα δικαιολογητικά µε έγγραφο για οικονοµικό έλεγχο, ενταλµατοποίηση και πληρωµή στην αρµόδια Οικονοµική Υπηρεσία. Οι προϊστάµενοι των ανωτέρω τµηµάτων ορίζονται διατάκτες των οικείων δαπανών υγείας,
µε αρµοδιότητα να υπογράφουν την κατάσταση πληρωµής δαπάνης για κάθε δικαιούχο, πάροχο ή ασφαλισµένο, και την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. Ειδικά για
το Τµήµα Πληρωµής Συντάξεων και Παροχών Ασθενείας
της Διεύθυνσης Υγειονοµικών Θεσσαλονίκης, ως διατάκτης ορίζεται ο Προϊστάµενος της Διεύθυνσης. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης εκδίδεται µε µέριµνα του
αρµοδίου για την πληρωµή Τµήµατος Οικονοµικού της
Περιφερειακής Διεύθυνσης, ως αυτές ορίζονται ακολούθως, αφού βεβαιωθεί η ύπαρξη πίστωσης από τον Προϊστάµενο του Τµήµατος Οικονοµικού της Περιφερειακής
Διεύθυνσης.
β) Αρµόδια για τον οικονοµικό έλεγχο, την οικονοµική
εκκαθάριση, την ενταλµατοποίηση και την εξόφληση
των ανωτέρω ληξιπρόθεσµων δαπανών είναι τα Τµήµατα
Οικονοµικού των Περιφερειακών Διευθύνσεων του ΕΦΚΑ του άρθρου 48 του ν. 4445/2016 (Α΄ 236), ως εξής:
αα) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Μηχανικών
και Εργοληπτών Δηµοσίων Έργων, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των Τοµέων Μηχανικών και Εργοληπτών Δηµοσίων
Έργων.
ββ) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Συντάξεων και Ασφάλισης του Τοµέα Υγειονοµικών, για τις ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των Τοµέων Υγειονοµικών.
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γγ) Το Τµήµα Οικονοµικού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Παροχών του Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών, για τις
ληξιπρόθεσµες δαπάνες υγείας προς παρόχους και ασφαλισµένους των Τοµέων Συµβολαιογράφων, του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Αθηνών, του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Πειραιά, του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων επαρχιών
και του Τοµέα Υγείας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης.
Τα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής εκδίδονται ύστερα
από πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, υπογράφονται από τον
συντάκτη τους, από τον Προϊστάµενο του οικείου Τµήµατος Οικονοµικού και από τον Διευθυντή της Περιφερειακής Διεύθυνσης σύµφωνα µε το άρθρο 16 του Κανονισµού Οικονοµικής Οργάνωσης και Λειτουργίας του
ΕΦΚΑ (Φ.ΕΦΚΑ/οικ.22424/861/16.5.2017, Β΄ 1720). Η εξόφληση των Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής διενεργείται οίκοθεν από τα ανωτέρω Τµήµατα Οικονοµικού.
6. Στην εκκαθάριση και πληρωµή των ληξιπρόθεσµων
δαπανών υγείας του πρώην ΤΥΔΚΥ, ειδικά για την εφαρµογή του παρόντος:
α) Αρµόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξιπρόθεσµων δαπανών υγείας του τ. ΤΥΔΚΥ Νοµού Αττικής είναι η υπάρχουσα οργανική µονάδα της Διεύθυνσης
Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, ως εξής:
αα) Το Τµήµα Παροχών της Διεύθυνσης Ασφάλισης
Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρµόδιο για τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης. Μετά τον έλεγχο διενεργείται επί των δικαιολογητικών πράξη εκκαθάρισης µε το εκκαθαριζόµενο υπέρ του δικαιούχου χρηµατικό ποσό, η οποία υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενήργησε
τον έλεγχο. Με βάση την πράξη εκκαθάρισης συντάσσεται κατάσταση δαπάνης, στην οποία καταχωρίζεται αριθµητικά και ολογράφως το χρηµατικό ποσό που εκκαθαρίζεται µε πρόχειρο λογιστικό έλεγχο, η οποία υπογράφεται από τα υπηρεσιακά όργανα που διενήργησαν τον έλεγχο και από τον Προϊστάµενο της υπηρεσίας που εκκαθαρίζεται η δαπάνη ή τον νόµιµο αναπληρωτή του. Η
κατάσταση δαπάνης διαβιβάζεται στο Τµήµα Λογιστηρίου για την έκδοση εντάλµατος.
ββ) Το Τµήµα Λογιστηρίου της Διεύθυνσης Ασφάλισης
Παροχών ΟΠΑΔ είναι αρµόδιο για την ενταλµατοποίηση
και εξόφληση των ως άνω ληξιπρόθεσµων δαπανών. Τα
χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής υπογράφονται από τον
συντάκτη τους, από τον Προϊστάµενο του Λογιστηρίου
και από τον Προϊστάµενο της Διεύθυνσης ή τους νόµιµους αναπληρωτές τους. Η εξόφληση των Χρηµατικών
Ενταλµάτων Πληρωµής διενεργείται οίκοθεν από το ανωτέρω Τµήµα Λογιστηρίου.
β) Αρµόδια για την εκκαθάριση και εξόφληση των ληξιπρόθεσµων δαπανών υγείας της Περιφέρειας, είναι τα
κατά τόπους Υποκαταστήµατα του ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), στα οποία µεταφέρθηκαν ως προσωπικό και αρµοδιότητες οι τέως Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ,
µετά τη κατάργησή του και ειδικότερα τα αρµόδια Τµήµατα των υπηρεσιών αυτών.
7. Οφειλές προς παρόχους υπηρεσιών υγείας που εκκαθαρίζονται µε τις διατάξεις του παρόντος συµψηφίζονται µε τυχόν ληξιπρόθεσµες κάθε είδους οφειλές αυτών προς τον ΕΦΚΑ, πλην των ρυθµισµένων. Ο συµψηφισµός πραγµατοποιείται από τις ανωτέρω αρµόδιες υπηρεσίες.

8. Η καταβολή του κεφαλαίου της ληξιπρόθεσµης οφειλής προς τους δικαιούχους επιφέρει την απόσβεση
της οφειλής ως προς τα έξοδα, τους τόκους και το κεφάλαιο. Μετά την κατά τα ανωτέρω εξόφληση των ληξιπρόθεσµων οφειλών, αποσβένεται κάθε απαίτηση των
δικαιούχων κατά του ΕΦΚΑ από την αιτία αυτή. Η αποδοχή της εξόφλησης της απαίτησης από τους δικαιούχους
πραγµατοποιείται µε την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης
εκ µέρους του δικαιούχου - παρόχου που κατατίθεται
στις αρµόδιες για την πληρωµή υπηρεσίες.
9. Με τις διατάξεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και
πληρώνονται και οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις κατά
την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, εκτός
συµβατικής σχέσης, εφόσον αποδεικνύεται η παροχή
των υπηρεσιών ή η παραλαβή των προϊόντων από τους
Φ.Κ.Α..
Η παραλαβή προϊόντων από τους Φ.Κ.Α. τόσο για τις
περιπτώσεις συναφθεισών συµβάσεων όσο και για αυτές
που έλαβαν χώρα εκτός αυτών, θεωρείται προσηκόντως
αποδεδειγµένη και µε την υπογραφή του οικείου πρωτοκόλλου έστω και από έναν αρµόδιο προς τούτο υπάλληλο, καθώς και µε την ύπαρξη αντιγράφου παραλαβής ταχυµεταφορέα ή δελτίου αποστολής. Ειδικά για την εκκαθάριση παροχών προς ασφαλισµένους δεν απαιτούνται
οι υπογραφές των ελεγκτών ιατρών στα αντίστοιχα παραστατικά.
10. Οι ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του παρόντος εκκαθαρίζονται και πληρώνονται εξαιρετικά κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί παραγραφής.
11. Εκκαθαρίσεις και πληρωµές ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων, κατά την έννοια της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, που έχουν ήδη πραγµατοποιηθεί θεωρούνται νόµιµες.
12. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται
κάθε άλλη αντίθετη διάταξη.
13. Με απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Οικονοµικών δύναται να καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια για την εφαρµογή της εκκαθάρισης και πληρωµής ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεων
του κλάδου υγείας των Φ.Κ.Α. που εντάχθηκαν στον
Ε.Ο.Π.Υ.Υ..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Άρθρο 42
Τροποποίηση του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
1. Οι παράγραφοι 2 έως 5 του άρθρου 4 του ν. 4440/
2016 αντικαθίστανται ως εξής:
«2. Προϋποθέσεις για τη συµµετοχή των υπαλλήλων
στο ΕΣΚ είναι:
α) Η συµπλήρωση διετίας από το διορισµό ή, εφόσον ο
διορισµός έγινε µε µοριοδότηση λόγω εντοπιότητας, η
συµπλήρωση του προβλεπόµενου χρόνου παραµονής.
Αν η υποχρέωση παραµονής αφορά νοµό, νησί ή παραµεθόριο περιοχή (άρθρο 17 παράγραφος 8 περίπτωση
ιδ΄ του ν. 2190/1994) είναι δυνατή η συµµετοχή του υπαλλήλου σε διαδικασίες επιλογής για µετάταξη ή απόσπαση σε υπηρεσίες εντός των ορίων της περιοχής όπου
υφίσταται η δέσµευση, εφόσον ο υπάλληλος έχει συ-
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µπληρώσει το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής. Ειδικά στην περίπτωση της συνυπηρέτησης συζύγων, σύµφωνα µε το άρθρο 11, επιτρέπεται η µετάταξη ή
η απόσπαση σε υπηρεσία άλλης περιοχής του άρθρου 8,
εφόσον ο υπάλληλος έχει συµπληρώσει το ήµισυ του υποχρεωτικού χρόνου παραµονής.
β) Η συµπλήρωση διετίας: αα) από προηγούµενη µετάταξη για τη διενέργεια νέας µετάταξης ή απόσπασης και
ββ) από προηγούµενη απόσπαση για τη διενέργεια νέας
απόσπασης. Από την υποχρέωση συµπλήρωσης διετίας
από προηγούµενη µετάταξη ή απόσπαση εξαιρούνται όσοι αποσπώνται ή µετατάσσονται σε υπηρεσία αποµακρυσµένης - παραµεθόριας περιοχής και ορεινού - νησιωτικού Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, σύµφωνα µε το άρθρο 8, καθώς και όσοι µετατάσσονται αµοιβαία και όσοι αποσπώνται για συνυπηρέτηση ή αποσπώνται για λόγους υγείας
σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του παρόντος.
3. Δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασίες επιλογής για
προκηρυσσόµενες θέσεις µέσω του ΕΣΚ έχουν επίσης:
α) οι υπάλληλοι του οικείου φορέα, αποκλειστικά για
µετάταξη σε ανώτερη κατηγορία εφόσον έχουν τα απαιτούµενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και δεν τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα ή
άλλες αντίστοιχες διατάξεις περί µετάταξης σε ανώτερη
κατηγορία, β) οι υπάλληλοι που έχουν διοριστεί ή µεταταχθεί πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος σε υπηρεσίες αποµακρυσµένων-παραµεθόριων περιοχών µε
δέσµευση δεκαετούς παραµονής και έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον επτά (7) έτη υποχρεωτικής παραµονής.
Ειδικά οι υπάλληλοι της περίπτωσης β΄ που έχουν συµπληρώσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη υποχρεωτικής παραµονής έχουν δικαίωµα συµµετοχής για τις διαδικασίες
επιλογής σε θέσεις εντός της αποµακρυσµένης - παραµεθορίου περιοχής.
4. Για τη διενέργεια µετάταξης ή απόσπασης το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης του
κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος, κατά την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων για τη διαδικασία επιλογής, καθώς και κατά το χρόνο έκδοσης της
απόφασης, πρέπει να ανέρχεται σε ποσοστό τουλάχιστον εξηνταπέντε τοις εκατό (65%) επί του συνόλου των
οργανικών θέσεων του εν λόγω κλάδου, στο οποίο ποσοστό δεν συµπεριλαµβάνονται υπάλληλοι, οι οποίοι απουσιάζουν µε µακροχρόνια άδεια, όπως ιδίως άνευ αποδοχών, υπηρεσιακής εκπαίδευσης ή είναι αποσπασµένοι σε άλλον φορέα. Επίσης, πρέπει ο αιτών υπάλληλος
να µην είναι ο µοναδικός που υπηρετεί στον οικείο κλάδο τόσο κατά τη λήξη προθεσµίας υποβολής των αιτήσεων όσο και κατά τον χρόνο έκδοσης της απόφασης απόσπασης ή µετάταξης. Ειδικά για τη µετάταξη υπαλλήλου
από Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού απαιτείται επιπλέον η γνώµη του
αρµόδιου για το διορισµό οργάνου. Ειδικά για τη µετάταξη υπαλλήλων των Τεχνικών Υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού και των Υπηρεσιών Δόµησης των Ο.Τ.Α.
α΄ βαθµού απαιτείται η σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου
για τον διορισµό οργάνου.
5. Σε περίπτωση που, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων,
ο φορέας προέλευσης δεν βεβαιώνει την πλήρωση των
προϋποθέσεων των παραγράφων 2, 3 και 4 του παρόντος, οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται κατά τον χρόνο

της αξιολόγησης των υποψηφίων και σε κάθε περίπτωση
κατά τον χρόνο έκδοσης της πράξης απόσπασης ή µετάταξης.»
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και για τον κύκλο κινητικότητας έτους 2019.
Άρθρο 43
Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4440/2016 (Α΄ 224)
Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του
ν. 4440/2016, όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως
εξής:
«Στην περίπτωση υπαλλήλων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, εφόσον δεν υφίσταται
κενή θέση προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ο υπάλληλος δύναται να µεταταχθεί/µεταφερθεί σε
συνιστώµενη προσωποπαγή θέση µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, µε παράλληλη δέσµευση κενής οργανικής θέσης µόνιµου προσωπικού, για όσο χρόνο υφίσταται η προσωποπαγής θέση. Το προσωπικό που ανήκει
οργανικά σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού δύναται να αιτηθεί απόσπαση ή µετά- airetos.gr
ταξη για λόγους υγείας µόνο σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα άλλων Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. Αποσπάσεις, οι
οποίες διενεργούνται για λόγους υγείας ανανεώνονται
µε απόφαση του αρµόδιου για διορισµό οργάνου του φορέα υποδοχής για µια ή και περισσότερες φορές και για
όσο χρόνο εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι υγείας
για τους οποίους έγιναν, οι οποίοι αποδεικνύονται σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παρούσα παράγραφο.»
Άρθρο 44
Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 του ν. 4440/2016
(Α΄ 224), αντικαθίσταται, ως εξής:
«1. Μετά την πάροδο διετίας από τον διορισµό ή την
πρόσληψη, επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη υπαλλήλων
της παραγράφου 1 του άρθρου 3, µε την προϋπόθεση να
ανήκουν στην ίδια κατηγορία / εκπαιδευτική βαθµίδα και
να κατέχουν τα τυπικά προσόντα του κλάδου / ειδικότητας στον οποίο µετατάσσονται. Η ανωτέρω µετάταξη
διενεργείται, κατόπιν αίτησης των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων και µετά από γνώµη των συλλογικών οργάνων της παραγράφου 1 του άρθρου 7 των φορέων προέλευσης και υποδοχής, µε απόφαση των αρµόδιων προς
διορισµό οργάνων των φορέων προέλευσης και υποδοχής, η οποία δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η αµοιβαία µετάταξη
πριν την πάροδο της διετίας από τον διορισµό ή την πρόσληψη εφόσον οι µετατασσόµενοι ανήκουν οργανικά σε
υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού.»
2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν και για
όσες αιτήσεις έχουν ήδη υποβληθεί προς εξέταση από
την Κεντρική Επιτροπή Κινητικότητας.
Άρθρο 45
Επείγουσες ρυθµίσεις Ο.Τ.Α.
1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
233 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167) αντικαθίσταται, ως εξής:
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«1. Για την εξόφληση υποχρεώσεων σε βάρος των δήµων από διαταγές πληρωµής και δικαστικές αποφάσεις,
οι οποίες έως τη δηµοσίευση του παρόντος έχουν καταστεί τελεσίδικες, και οι οποίες αφορούν αξιώσεις από
προµήθειες αγαθών ή παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων, καθώς και από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις
που αφορούν αξιώσεις από διαδοχικές συµβάσεις κατά
τις διατάξεις του άρθρου 11 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134)
και εξ αυτών απορρέουσες διοικητικές πράξεις καταλογισµού προστίµων, οι δήµοι επιχορηγούνται από χρηµατικά διαθέσιµα έως σαράντα εκατοµµυρίων (40.000.000)
ευρώ του λογαριασµού που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων µε τίτλο «Λογαριασµός Οικονοµικής Ενίσχυσης Ο.Τ.Α.», τα οποία µεταφέρονται στον λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήµων» που τηρείται στο ίδιο Ταµείο.»
2. Πάσης φύσεως λογαριασµοί των Ο.Τ.Α. σε χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα ανοίγονται µε απόφαση της οικείας Οικονοµικής Επιτροπής.
3. Οι διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 (Α΄ 134) ισχύουν αναλόγως και για τη σύσταση των επιτροπών των
άρθρων 70, 70Α, 164 και 164Α του ν. 3852/2010 (Α΄ 87),
καθώς και για τη συµµετοχή αιρετών εκπροσώπων των
Ο.Τ.Α. σε επιτροπές, συµβούλια και λοιπά συλλογικά όργανα πάσης φύσεως νοµικών προσώπων, κληροδοτηµάτων και σωµατείων. Η διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και ως προς τα µέλη της διοίκησης του
ΕΣΔΝΑ που εκλέγονται από το περιφερειακό συµβούλιο,
κατά τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 211
του ν. 3852/2010.
4. Το ενδέκατο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
211 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται, ως εξής:
«Η θητεία των συλλογικών οργάνων του συνδέσµου ισχύει για όλη τη δηµοτική και περιφερειακή περίοδο και
παρατείνεται αυτοδικαίως µέχρι τη συγκρότηση των νέων οργάνων.»
Άρθρο 46
Παρατάσεις προθεσµιών
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 1
της από 31.12.2012 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου,
η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο 1 του ν. 4147/2013
(Α΄ 98), η ηµεροµηνία «1.1.2020» αντικαθίσταται από
την ηµεροµηνία «1.6.2020».
2. Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του
ν. 4623/2019 (Α΄ 134) η ηµεροµηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30.6.2020».
Άρθρο 47
Άµισθοι αντιδήµαρχοι
Στο άρθρο 59 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται παράγραφος 7, ως εξής:
«7. Με την απόφαση της παραγράφου 5 και τηρουµένων των προϋποθέσεων του άρθρου αυτού, µπορεί να ορίζονται άµισθοι αντιδήµαρχοι σε αριθµό που δεν υπερβαίνει το ένα τρίτο του αριθµού των αντιδηµάρχων της
παραγράφου 2. Τυχόν κλάσµα στρογγυλοποιείται στην
αµέσως επόµενη ακέραια µονάδα, αν ισούται ή υπερβαίνει το ήµισυ αυτής. Οι άµισθοι αντιδήµαρχοι δεν δικαιού-

νται αντιµισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονοµικής απολαβής και ο αριθµός τους δεν προσµετράται για τον υπολογισµό των θέσεων ειδικών συµβούλων – συνεργατών, κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 163 του Κώδικα
Κατάστασης Δηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων.»
Άρθρο 48
Διευκόλυνση ένταξης παιδιών µε ειδικές ανάγκες στο
µαθησιακό περιβάλλον
Εκτός των όσων προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της υπ’ αριθµ. 41087/2017
ΚΥΑ (Β΄ 4249) για το δικαίωµα εγγραφής των παιδιών
στους δηµοτικούς βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθµούς, η υποστήριξη του παιδιού που πάσχει από σωµατικές, πνευµατικές, ψυχικές παθήσεις ή αναπηρίες δύναται να παρέχεται και από ειδικό βοηθό - συνοδό
που διαθέτει η οικογένεια του παιδιού, µετά από αίτηση
του γονέα ή κηδεµόνα, συνοδευόµενη από γνωµάτευση
ιατρού κατάλληλης ειδικότητας ότι αυτό µπορεί να είναι
ωφέλιµο για το παιδί, προς το διοικητικό συµβούλιο του
νοµικού προσώπου ή το δηµοτικό συµβούλιο, εφόσον ο
σταθµός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήµου, και κατόπιν
σύµφωνης γνώµης από την Προϊσταµένη ή τον Προϊστάµενο του σταθµού. Ο ειδικός βοηθός - συνοδός συνεργάζεται µε την/τον παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταµένη/τον Προϊστάµενο του Σταθµού, ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθµη εφαρµογή του παιδαγωγικού
προγράµµατος και υποχρεούται στην προσκόµιση όλων
των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων.
Άρθρο 49
Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών
1. Στο άρθρο 53 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται παράγραφος 9, ως εξής:
«9. Στο Υπουργείο Εσωτερικών συστήνεται Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρµογής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία υπάγεται απευθείας στον Υπουργό
Εσωτερικών, και εφεξής θα αναφέρεται ως Ε.Υ.Δ.Ε.
ΥΠΕΣ, µε σκοπό:
α) την υποστήριξη του Υπουργείου Εσωτερικών και
των φορέων που εποπτεύονται από αυτό σε σχέση µε τα
Επιχειρησιακά Προγράµµατα (ΕΠ) του Εταιρικού Συµφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ), καθώς και µε Αναπτυξιακά και Ειδικά Προγράµµατα που χρηµατοδοτούνται από εθνικούς πόρους,
β) τη διαχείριση και την παρακολούθηση Αναπτυξιακών και Ειδικών Προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται
από Εθνικούς πόρους,
γ) τον κεντρικό σχεδιασµό και τον προγραµµατισµό
πολιτικών του Υπουργείου Εσωτερικών, καθώς και το συντονισµό των αρµόδιων φορέων,
δ) την άσκηση των αρµοδιοτήτων του άρθρου 17. Με
απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων
µπορεί να αναλαµβάνει τη διαχείριση µέρους Ε.Π. ή συγκεκριµένα καθήκοντα διαχειριστικής αρχής.»
2. Η Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τοµέας Εσωτερικών)», η οποία αναδιαρθρώθηκε µε την
ΚΥΑ 85334/ΕΥΘΥ 717/2015 (Β΄ 1825), καταργείται. Το
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πάσης φύσεως προσωπικό που υπηρετεί µε απόσπαση ή
µετακίνηση στις οργανικές µονάδες της Επιτελικής Δοµής, µεταφέρεται στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ και υπηρετεί σε
αυτήν. Το σύνολο των αρµοδιοτήτων της καταργούµενης
Υπηρεσίας ασκείται από την Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ. Οι αρµοδιότητες των στοιχείων ηη΄, θθ΄, ιι΄, ιαια΄, ιβιβ΄, ιγιγ΄, ιδιδ΄, ιειε΄, ιστιστ΄, ιζιζ΄, ιηιη΄, κκ΄, κακα΄, κγκγ΄,
κδκδ΄ και κεκε΄ της παραγράφου 3 Α΄ (Αρµοδιότητες
του Τµήµατος Στρατηγικού Σχεδιασµού) του άρθρου 11
του π.δ. 133/2017 (Α΄ 161) ασκούνται από την Ε.Υ.Δ.Ε.
ΥΠΕΣ.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών καθορίζονται η διάρθρωση
και οι αρµοδιότητες της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ και των Μονάδων της, τα τυπικά, ουσιαστικά ή/και πρόσθετα προσόντα των Προϊσταµένων της υπηρεσίας και των µονάδων
της και των στελεχών, ως και κάθε άλλη συναφής λεπτοµέρεια. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, προκηρύσσεται η πλήρωση των θέσεων ευθύνης, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014.
4. Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης
θέσεων ευθύνης της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4314/2014, Προϊστάµενος
της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ και Προϊστάµενοι των νέων οργανικών µονάδων τοποθετούνται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εσωτερικών.
Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού που θα τοποθετηθεί, µετακινηθεί ή αποσπαστεί στην Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, διατηρούνται, κατά παρέκκλιση σχετικών διατάξεων.
5. Η παύση λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τοµέας εσωτερικών)» και η έναρξη λειτουργίας της Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, πραγµατοποιείται µετά την τοποθέτηση προϊσταµένων σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του παρόντος και όχι αργότερα από τις
29.2.2020 και διαπιστώνεται µε απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
6. Συγχρηµατοδοτούµενες από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα του ΕΣΠΑ 2014-2020 πράξεις, καθώς και πράξεις χρηµατοδοτούµενες από Εθνικούς Πόρους που υλοποιούνται από την Ειδική Υπηρεσία «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τοµέας εσωτερικών)» που καταργείται µε
την παράγραφο 2, συνεχίζουν να υλοποιούνται από την
Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ, η οποία θεωρείται καθολικός διάδοχος
ως προς τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που απορρέουν από τις πράξεις αυτές. Η Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ αναλαµβάνει επιπλέον τυχόν ενέργειες που προκύπτουν ως απόρροια της άσκησης των αρµοδιοτήτων της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δοµή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης (τοµέας εσωτερικών)» κατά την Προγραµµατική Περίοδο 2007-2013.
7. Η Ε.Υ.Δ.Ε. ΥΠΕΣ αναλαµβάνει τις αρµοδιότητες της
καταργούµενης µε την παράγραφο 2 Επιτελικής Δοµής
ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες απορρέουν από το άρθρο 213 του ν. 4635/2019.
Άρθρο 50
Τροποποίηση του ν. 4626/2019 (Α΄ 141)
1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 2
του ν. 4626/2019 (Α΄ 141), η ηµεροµηνία «30.10.2019»

αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «31.3.2020» και η ηµεροµηνία «30.06.2020» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «15.08.2020».
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
2 του ν. 4626/2019 αντικαθίσταται ως εξής:
«Για την εξυπηρέτηση των αναγκών της Εταιρείας,
µπορεί µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της, να
ιδρύεται υποκατάστηµα ή γραφείο της, που στεγάζεται
σε κατάστηµα της Περιφέρειας Αττικής ή σε κατάστηµα
των Δήµων Ραφήνας - Πικερµίου ή Μαραθώνος.»
3. Στην περίπτωση β) της παραγράφου 4 του άρθρου 3
του «ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΑΤΙ ΞΑΝΑ" ΚΑΙ
ΤΟΝ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ "ΜΑΤΙ ΞΑΝΑΖΩ"», που τέθηκε
σε ισχύ µε την παράγραφο 12 του άρθρου 2 του
ν. 4626/2019, η φράση «καταρτίζει εξαµηνιαίο πρόγραµµα δραστηριοτήτων - επιχειρησιακό σχέδιο µέχρι την
30η Σεπτεµβρίου του τρέχοντος έτους» αντικαθίσταται
από τη φράση «καταρτίζει εξαµηνιαίο πρόγραµµα δραστηριοτήτων - επιχειρησιακό σχέδιο το αργότερο µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την πρώτη τακτική
συνεδρίασή του.»
Άρθρο 51
Ρυθµίσεις σχετικά µε δηµοτικά τέλη
1. Οφειλές που αφορούν στο τέλος του δύο τοις εκατό
(2%) επί των ακαθαρίστων εσόδων του εδαφίου β΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 339/1976 (Α΄ 136)
και οι οποίες δεν κατεβλήθησαν και δεν έχουν εισπραχθεί από τον οικείο δήµο λόγω λήψης αποφάσεων των
δηµοτικών συµβουλίων, βεβαιώνονται αναδροµικά, χωρίς την επιβολή των προβλεπόµενων προστίµων, προσαυξήσεων ή άλλου είδους επιβαρύνσεων. Οι ανωτέρω
οφειλές δύνανται να καταβληθούν τµηµατικά σε µία (1)
έως εκατόν είκοσι (120) δόσεις, κατόπιν αίτησης του οφειλέτη, η οποία υποβάλλεται έως 30.4.2020 προς τον
Προϊστάµενο των Οικονοµικών Υπηρεσιών του δικαιούχου δήµου, ο οποίος αποφασίζει για τον αριθµό δόσεων.
Τυχόν επιβληθέντα πρόστιµα από την ανωτέρω αιτία διαγράφονται. Ποσά που έχουν καταβληθεί µέχρι την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του παρόντος δεν αναζητούνται.
2. Οι υπόχρεοι σε υποβολή δήλωσης για τον καθορισµό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του
υπολογισµού φόρων, τελών και εισφορών προς τους
Ο.Τ.Α. Α΄ βαθµού, µπορούν να υποβάλουν δήλωση µε τα
ορθά στοιχεία µέχρι 31.3.2020, χωρίς την επιβολή προστίµων για τη µη υποβολή ή την υποβολή ανακριβούς δήλωσης. Διαφορές στους αναλογούντες φόρους, τέλη και
εισφορές εκ των δηλώσεων του προηγούµενου εδαφίου
υπολογίζονται και οφείλονται µόνο από την 1η.1.2020.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Άρθρο 52
Ρυθµίσεις θεµάτων αλιείας
1. α) Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου 2 του
άρθρου 2 του π.δ. 48/2018 (Α΄ 90), όπως αυτά προστέθηκαν µε την περίπτωση α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
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78 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208), αντικαθίστανται ως εξής:
«Μέχρι τις 22 Μαΐου 2020, η άδεια αλίευσης ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, χορηγείται εφόσον το σκάφος διαθέτει σε ισχύ µόνο αλιευτική άδεια µε
στατικά εργαλεία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του β.δ.
666/1966 και του π.δ. 261/1991. Μετά τις 22 Μαΐου 2020,
η ως άνω άδεια χορηγείται εφόσον το σκάφος έχει επιπλέον εγκατεστηµένη και σε πλήρη λειτουργία συσκευή
δορυφορικής παρακολούθησης (VMS), ανεξαρτήτως του
µήκους του και τηρείται ηλεκτρονικό ηµερολόγιο αλιείας
(ERS).»
β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 23
Μαΐου 2019.
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του β.δ. 666/1966
(Α΄160) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. α) Οι άδειες που χορηγούνται σύµφωνα µε το άρθρο 1, ανανεώνονται ανά διετία κατά το τελευταίο τρίµηνο του δεύτερου έτους της ισχύος τους, από τις αρµόδιες αρχές που προβλέπονται στο άρθρο 3, εφόσον κατά
τη διετή περίοδο ισχύος τους και µέχρι την έναρξη του
τριµήνου οι αλιείς έχουν ανταποκριθεί στην υποχρέωσή
τους για υποβολή στοιχείων της δραστηριότητάς τους
σχετικά µε την αλιεία, τα αλιευθέντα είδη και τη συνολική παραγωγή, σύµφωνα µε το άρθρο 4 της υπ’ αριθµ.
2287/40083/7.4.2015 (Β΄ 695) απόφασης. Η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων (ΥΠΑΑΤ) ενηµερώνει, πριν από την 1η Οκτωβρίου εκάστου έτους, τις αρµόδιες αρχές για τα υπόχρεα αλιευτικά σκάφη που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις
τους και µπορούν να ανανεώσουν την ισχύ της άδειας
τους.
β) Η ανωτέρω απαίτηση της τήρησης της υποχρέωσης
υποβολής στοιχείων για την ανανέωση των αδειών επαγγελµατικών σκαφών αναστέλλεται έως 30.09.2021,
για όλα τα επαγγελµατικά αλιευτικά σκάφη µε ολικό µήκος δέκα (10) µέτρων και άνω. Οι άδειες των εν λόγω αλιευτικών επαγγελµατικών σκαφών που τυχόν δεν έχουν ανανεωθεί κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους
2019, λόγω µη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων, µπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020.
γ) Άδειες αλιευτικών επαγγελµατικών σκαφών µε ολικό µήκος µικρότερο των δέκα (10) µέτρων που δεν ανανεώνονται κατά το τελευταίο τρίµηνο του έτους 2019,
λόγω µη τήρησης της υποχρέωσης υποβολής στοιχείων,
µπορούν να ανανεώνονται έως 10.04.2020, εφόσον έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για
τα έτη 2018-2019, µέσω του Ολοκληρωµένου Συστήµατος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του ΥΠΑΑΤ, από τις 01.10.2019 έως και τις 15.3.2020.
δ) Κατά παρέκκλιση της διάταξης του δευτέρου εδαφίου της περίπτωσης α΄ η Γενική Διεύθυνση Αλιείας του ΥΠΑΑΤ µπορεί να ενηµερώνει τις αρµόδιες αρχές από
1.10.2019 έως και 10.4.2020 για τα αλιευτικά σκάφη της
περίπτωσης γ΄ που εκπλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους.
ε) Οι άδειες αλιευτικών επαγγελµατικών σκαφών των
περιπτώσεων β΄ και γ΄ που δεν ανανεώθηκαν κατά το
τελευταίο τρίµηνο του έτους 2019 θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ µέχρι και τη 10η.04.2020.»
Άρθρο 53
Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις - Νοµική µορφή
1. Διεπαγγελµατικές Οργανώσεις, εφεξής ΔΟ, είναι

νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, που συνιστώνται σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Αστικού Κώδικα για τις αστικές µη κερδοσκοπικές εταιρίες ή για τα σωµατεία, έχουν νοµική προσωπικότητα,
συνιστώνται ανά τοµέα αγροτικών προϊόντων και αποτελούνται από εκπροσώπους οικονοµικών δραστηριοτήτων
που συνδέονται µε την παραγωγή των προϊόντων αυτών
και τουλάχιστον µε ένα από τα ακόλουθα στάδια της αλυσίδας εφοδιασµού: τη µεταποίηση ή το εµπόριο συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής.
2. Οι ΔΟ συγκροτούνται, λειτουργούν και αναγνωρίζονται, σύµφωνα µε το ενωσιακό δίκαιο και τα συµπληρωµατικά εθνικά µέτρα εφαρµογής του.
3. Οι ΔΟ εποπτεύονται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων και αναγνωρίζονται και ελέγχονται ως προς τα κριτήρια αναγνώρισης από τις αρµόδιες
καθ’ ύλην υπηρεσίες του Υπουργείου, ανάλογα µε τον
τοµέα αγροτικών προϊόντων που τις αφορούν.
4. Οι ΔΟ που έχουν αναγνωριστεί σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο που ορίζονται οι διαδικασίες αναγνώρισης, εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών
Συνεταιρισµών και άλλων συλλογικών φορέων.
5. Μόνο µία (1) ΔΟ αναγνωρίζεται σε εθνικό επίπεδο
για κάθε προϊόν ή κοινή οµάδα προϊόντων, είναι όµως
δυνατόν να αναγνωρίζονται ΔΟ σε περιφερειακό επίπεδο.
Άρθρο 54
Προϋποθέσεις αναγνώρισης Διεπαγγελµατικών
Οργανώσεων
Οι ΔΟ αναγνωρίζονται εφόσον πληρούν τις κάτωθι
προϋποθέσεις:
α) Συνιστώνται µε πρωτοβουλία του συνόλου ή µέρους
των φορέων που τις αποτελούν και σύµφωνα µε τις διαδικασίες σύστασης που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις του ΑΚ ανάλογα µε τη νοµική τους µορφή.
β) Είναι εγκατεστηµένες στην Ελλάδα και ασκούν τις
δραστηριότητές τους σε αυτήν.
γ) Ικανοποιούν τις απαιτήσεις των άρθρων 157, 158,
159, 162 και 163 του Κανονισµού 1308/2013.
δ) Το καταστατικό τους προβλέπει κατ’ ελάχιστον τη
διαδικασία εισόδου και εξόδου νέων µελών, τα όργανα
διοίκησης, καθώς και τους πόρους της ΔΟ.
ε) Δεν δραστηριοποιούνται οι ίδιες στην παραγωγή, τη
µεταποίηση ή το εµπόριο, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του ενωσιακού δικαίου.
στ) Αποδεικνύουν ότι διαθέτουν την απαιτούµενη αντιπροσωπευτικότητα του αµέσως επόµενου άρθρου.
Άρθρο 55
Αντιπροσωπευτικότητα Διεπαγγελµατικών
Οργανώσεων
Για την αναγνώριση ίδρυσης και λειτουργίας των Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων, απαιτείται να αποδεικνύεται ότι κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης αντιπροσωπεύουν διά των µελών τους τουλάχιστον
το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της συνολικής παραγωγής και τουλάχιστον το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της
µεταποίησης ή/και της εµπορίας συµπεριλαµβανοµένης
της διανοµής, σε κάθε τοµέα για τον οποίο ζητείται η αναγνώριση.
Οι ΔΟ οφείλουν εντός πέντε (5) ετών από την ηµερο-
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µηνία αναγνώρισής τους, να αντιπροσωπεύουν διά των
µελών τους τουλάχιστον το τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής παραγωγής και τουλάχιστον το τριάντα
τοις εκατό (30%) της µεταποίησης ή της εµπορίας συµπεριλαµβανοµένης της διανοµής, σε κάθε τοµέα για
τον οποίο έχει εκδοθεί απόφαση αναγνώρισης, άλλως η
αναγνώριση ανακαλείται µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων.
Άρθρο 56
Διαδικασία Αναγνώρισης Διεπαγγελµατικών
Οργανώσεων
Για να αναγνωριστεί µια ΔΟ,σε εθνικό επίπεδο υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης στην καθ’ ύλην αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων ανάλογα µε τον τοµέα ή τους τοµείς για τους οποίους ζητείται η αναγνώριση. Στην αίτηση αναγνώρισης
αναφέρονται υποχρεωτικά η επωνυµία και η έδρα της
ΔΟ και πρέπει να συνοδεύεται από:
α) αντίγραφο του Καταστατικού της ΔΟ και τα συστατικά έγγραφα των µελών της ανάλογα µε τη νοµική τους
µορφή, νοµίµως επικυρωµένα, κατά τις σχετικές µε τη
νοµική τους µορφή διατάξεις,
β) κατάσταση των µελών της,
γ) νόµιµα επικυρωµένο έγγραφο από το οποίο προκύπτουν τα όργανα διοίκησης και νόµιµης εκπροσώπησης
της ΔΟ,
δ) συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραµµένη από
τον νόµιµο εκπρόσωπο της ΔΟ και από ορκωτό λογιστή,
όπου θα βεβαιώνεται ο µέσος όρος των τριών (3) προηγούµενων ετών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης:
αα) των παραγόµενων και
ββ) των εµπορευόµενων ή µεταποιηµένων ποσοτήτων
των σχετικών προϊόντων του τοµέα ή των τοµέων για
τους οποίους ζητείται η αναγνώριση,
ε) για τις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η διαπίστωση της αντιπροσωπευτικότητας σε συνάρτηση µε τις
παραγόµενες ποσότητες, είναι δυνατόν να ληφθεί υπόψη ο αριθµός των οργανωµένων παραγωγών/αγροτών
σε ΑΣ, οργανώσεις παραγωγών, οµάδες παραγωγών,
στ) µε απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, µετά από εισήγηση της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας αναγνωρίζεται η ΔΟ.
Άρθρο 57
Χρηµατοδότηση Διεπαγγελµατικών Οργανώσεων
1. Για τη χρηµατοδότηση των αναγνωρισµένων ΔΟ είναι δυνατή η θέσπιση εισφοράς επί των µελών τους, καθώς και η αξιοποίηση κοινοτικών ή εθνικών προγραµµάτων.
2. Για την ενίσχυση του έργου των αναγνωρισµένων
ΔΟ είναι δυνατόν να χρηµατοδοτούνται από όποιον πόρο επιτρέπεται από τον νόµο.
3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µπορεί να προβλέπεται η ενίσχυση του έργου των αναγνωρισµένων ΔΟ από τον Κρατικό Προϋπολογισµό ή µέσω της επιβολής εισφοράς υπέρ της ΔΟ σε µη- µέλη, µε την επιφύλαξη των

διατάξεων του ενωσιακού δικαίου, και της απόδοσής της
στη ΔΟ.
4. Οι ΔΟ στα πλαίσια εκπλήρωσης του σκοπού και των
ειδικότερων στόχων τους, συνεργάζονται κατά περίπτωση µε άλλους φορείς, όπως οι οµάδες προστασίας και
διαχείρισης προϊόντων ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ.
Άρθρο 58
Εξουσιοδοτική - Καταργούµενες διατάξεις
1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίµων, καθορίζονται λεπτοµέρειες εφαρµογής
των άρθρων που αφορούν ιδίως στη διαδικασία και στα
δικαιολογητικά αναγνώρισης σε εθνικό και περιφερειακό
επίπεδο και στην ανάκληση αναγνώρισης των ΔΟ, καθώς
και σε κάθε θέµα αναγκαίο για την εφαρµογή τους.
2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταργείται το άρθρο 34 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78).
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Άρθρο 59
Τροποποίηση του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 72
του ν. 4605/2019 (Α΄ 52) τροποποιείται ως εξής:
«1. Κάθε φυσικό πρόσωπο, στο οποίο συντρέχουν οι
προϋποθέσεις επιλεξιµότητας της παραγράφου 1 του
άρθρου 68, µπορεί έως την 30ή Απριλίου 2020 να υποβάλει αίτηση για ρύθµιση των οφειλών των παραγράφων 2
και 3 του άρθρου 68, µε σκοπό την προστασία της κύριας
κατοικίας του από την αναγκαστική ρευστοποίηση.»
Άρθρο 60
Τροποποίηση του άρθρου 42 του ν. 4607/2019
Μετά την παράγραφο 11 του άρθρου 42 του ν. 4607/
2019 (Α΄ 65) προστίθεται παράγραφος 12, ως εξής:
«12. Εκκρεµείς αιτήσεις για την κατασκευή έργων των
άρθρων 12 και 14 του ν. 2971/2001, που κατατέθηκαν συνοδευόµενες από πλήρη φάκελο, πριν την ισχύ των διατάξεων του ν. 4607/2019 (Α΄65) και αφορούν στην κατασκευή έργων σε χώρους αιγιαλού, παραλίας, συνεχόµενου ή παρακείµενου θαλασσίου χώρου ή του πυθµένα, εξετάζονται κατά τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τον χρόνο υποβολής τους. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος
επιθυµεί να εξετασθεί η αίτησή του µε τις διατάξεις του
ν. 4607/2019, υποβάλλει σχετικό αίτηµα εντός τρίµηνης
αποκλειστικής προθεσµίας από την έναρξη ισχύος της
παρούσας παραγράφου στην αρµόδια Κτηµατική Υπηρεσία.»
Άρθρο 61
Προσλήψεις προσωπικού ορισµένου χρόνου
στην ΕΑΒ Α.Ε.
1. Οι προσλήψεις πάσης φύσεως προσωπικού της ΕΑΒ
Α.Ε. µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου γίνονται
στο πλαίσιο της πολιτικής προσλήψεων που καθορίζεται
από το Διοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας για την εκτέ-
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λεση ενωσιακών ή διεθνών προγραµµάτων ή συγχρηµατοδοτούµενων πράξεων ή προγραµµάτων που χρηµατοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς
και η δαπάνη µισθοδοσίας τους είναι εντός των ορίων
του εγκεκριµένου προϋπολογισµού. Οι προσλήψεις διενεργούνται ύστερα από δηµόσια προκήρυξη, η οποία εγκρίνεται από το Διοικητικό Συµβούλιο και εκδίδεται από
τα αρµόδια όργανα της εταιρείας µετά από έλεγχο του
Α.Σ.Ε.Π. κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου.
Με την προκήρυξη, η οποία δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΒ Α.Ε., καθορίζονται ενδεικτικά:
α) Ο αριθµός ανά κατηγορία και ειδικότητα του προσωπικού που θα προσληφθεί.
β) Τα απαιτούµενα κατά κατηγορία/ειδικότητα τυπικά
και ουσιαστικά προσόντα.
γ) Τα κριτήρια επιλογής και η µοριοδότησή τους.
δ) Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων των υποψηφίων, ο τρόπος υποβολής τους και η υπηρεσία υποδοχής
τους.
ε) Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά και ο τρόπος και ο
χρόνος υποβολής τους.
στ) Η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής υποψηφίων, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν συνέντευξης, η διαδικασία σύνταξης των πινάκων κατάταξης, τα αρµόδια
όργανα, η διαδικασία ελέγχου νοµιµότητας των πινάκων
κατάταξης και η ολοκλήρωση της διαδικασίας.
ζ) Το δικαίωµα άσκησης ένστασης, ο τρόπος και χρόνος άσκησής της και το όργανο εξέτασής της.
2. Οι προβλέψεις της προκήρυξης και ιδίως τα στοιχεία
α΄ έως ζ΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, καθορίζονται κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής νοµοθετικής διάταξης, καθώς και χωρίς έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 όπως ισχύει, τηρουµένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας,
σύµφωνα µε τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες
της εταιρείας. Η προκήρυξη αποστέλλεται στο Α.Σ.Ε.Π.,
το οποίο εγκρίνει ή τροποποιεί αυτήν µέσα σε επτά (7)
εργάσιµες ηµέρες από την περιέλευση σε αυτό του σχεδίου προκήρυξης. Αν παρέλθει άπρακτη η ανωτέρω προθεσµία των επτά (7) ηµερών, τεκµαίρεται η σύµφωνη
γνώµη του Α.Σ.Ε.Π..
3. Η αξιολόγηση των αιτήσεων διενεργείται από τριµελή τουλάχιστον Επιτροπή, συγκροτούµενη µε απόφαση
του Διοικητικού Συµβουλίου της ΕΑΒ Α.Ε.. Η Επιτροπή
συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, τους οποίους δηµοσιεύει στην ιστοσελίδα της. Κατά των πινάκων
αυτών ασκείται ένσταση µόνο για λόγους νοµιµότητας,
εντός αποκλειστικής προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από
την εποµένη της καταχώρισης αυτών στην ιστοσελίδα
της ΕΑΒ Α.Ε.. Οι ενστάσεις εξετάζονται από Επιτροπή
Ενστάσεων, συγκροτούµενη µε απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου. Η Επιτροπή Ενστάσεων καταρτίζει και
τον οριστικό πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, τον
οποίο αποστέλλει στο Α.Σ.Ε.Π. για έλεγχο εντός πέντε
(5) ηµερών από την κατάρτισή του. Το Α.Σ.Ε.Π., αφού ελέγξει τη νοµιµότητα του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων, σε δώδεκα (12) εργάσιµες ηµέρες
τον κυρώνει και τον επιστρέφει στην ΕΑΒ Α.Ε.. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία των δώδεκα (12) ηµερών,
τεκµαίρεται η έγκριση από το Α.Σ.Ε.Π. του οριστικού πίνακα προσληπτέων και απορριπτέων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Άρθρο 62
Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4399/2016
Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 του ν. 4399/2016
προστίθεται εδάφιο, ως εξής:
«Κατ’ εξαίρεση δύναται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Ιδιωτικών Επενδύσεων και Συµπράξεων Δηµοσίου
και Ιδιωτικού Τοµέα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων να µην διενεργούνται διαδικασίες µέχρι να
ολοκληρωθεί η υλοποίησή τους στο Π.Σ.Κ.Ε.. Με απόφαση του ιδίου θα διαπιστώνεται η λειτουργικότητά τους.
Τυχόν ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί µέχρι να καταστούν οι αντίστοιχες διαδικασίες λειτουργικές λαµβάνονται υπόψη για τις περαιτέρω διαδικασίες που προβλέπονται στο πλαίσιο εφαρµογής του νόµου αυτού».
Άρθρο 63
Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24)
Το άρθρο 19 του ν. 3226/2004 (Α΄ 24) αντικαθίσταται
ως εξής:
«Άρθρο 19
1. Το τµήµα του οικοδοµικού τετραγώνου 63 του Δήµου Πειραιά, επί των οδών Αθηνών – Πειραιώς, Κατσουλάκου και πρώην Οικονοµίδου και σήµερα Μουράτη, όπως εµφαίνεται µε στοιχεία ΑΒΓΔΑ σε διάγραµµα κλίµακας 1:2.000, που έχει θεωρηθεί από τον προϊστάµενο
της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρµογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δηµοσίων Έργων
και το οποίο συνοδεύει την παρούσα ρύθµιση και δηµοσιεύθηκε σε φωτοσµίκρυνση στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αποχαρακτηρίζεται από χώρος ανέγερσης «Δικαστικού Μεγάρου Πειραιώς».
2. α. Το δικαίωµα αποκλειστικής χρήσης, εκµετάλλευσης και κάρπωσης του ακινήτου της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων των συστατικών και παραρτηµάτων
του, περιέρχεται αυτοδικαίως από το Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων» (Ε.Ο.Φ.) στο
Ελληνικό Δηµόσιο, για χρονικό διάστηµα σαράντα εννέα
(49) ετών, και τελεί υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Στο αρµόδιο Κτηµατολογικό
Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του ακινήτου µεταγράφεται για την ως άνω παραχώρηση διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων µέσα σε προθεσµία τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης.
β. Με τη λήξη της ως άνω παραχώρησης, το δικαίωµα
αποκλειστικής χρήσης, εκµετάλλευσης και κάρπωσης
του ακινήτου της παραγράφου 1, συµπεριλαµβανοµένων
των συστατικών και παραρτηµάτων του, επανέρχεται αυτοδικαίως στο Ν.Π.Δ.Δ. µε την επωνυµία «Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων» (Ε.Ο.Φ.). Στο αρµόδιο Κτηµατολογικό Γραφείο ή Υποθηκοφυλακείο της περιφέρειας του ακινήτου µεταγράφεται για την ως άνω λήξη της παραχώρησης διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Υγείας µέσα
σε προθεσµία τριών (3) µηνών από τη λήξη της προθε-
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σµίας της παραχώρησης.
γ. Σκοπός της παραχώρησης είναι η δηµιουργία κέντρου καινοτοµίας - πρότυπου πάρκου Έρευνας και Τεχνολογίας. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα
µπορεί να διαθέτει το ακίνητο ελεύθερα προς τρίτα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, µε ή άνευ ανταλλάγµατος, για
τον ανωτέρω αναφερόµενο σκοπό. Μέρος των δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν στο εν λόγω πρότυπο
πάρκο θα πρέπει να αφορούν την έρευνα και την καινοτοµία στον ευρύτερο χώρο του φαρµάκου.
δ. Σε περίπτωση που προκύψουν έσοδα για το Ελληνικό Δηµόσιο από την εκµετάλλευση του εν λόγω ακινήτου, ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) αυτών θα αποδίδεται αµελλητί στον ΕΟΦ κάθε έτος, ως αντάλλαγµα για
την ως άνω αναφεροµένη παραχώρηση. Εξαίρεση από
την πρόβλεψη του προηγούµενου εδαφίου αποτελούν
τα έσοδα για το Ελληνικό Δηµόσιο που θα προκύψουν από φορολογία εισοδήµατος, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές και τέλη χαρτοσήµου, επί των οποίων ο ΕΟΦ δε θα
δικαιούται το ανωτέρω προβλεπόµενο ποσοστό του πέντε τοις εκατό (5%).
3. Στο ανωτέρω ακίνητο καθορίζονται συµπληρωµατικοί ειδικοί όροι και περιορισµοί δόµησης ως εξής:
α. Συντελεστής δόµησης 2,6.
β. Επιτρεπόµενο ποσοστό κάλυψης εξήντα τοις εκατό
(60%).
γ. Επιτρέπεται η ανέγερση νέων κτιρίων σύµφωνα µε
τους ανωτέρω όρους. Το µέγιστο επιτρεπόµενο ύψος
των κτιρίων ορίζεται στα 21 µέτρα. Στα κτίρια που βρίσκονται στο ως άνω ακίνητο και έχουν χαρακτηριστεί ως
διατηρητέα (βιοµηχανικό συγκρότηµα κτηρίων) µε την
υπ’αριθµ. 7863/1383/30.01.1997 Υ.Α. (267/Δ΄/1997), επιτρέπονται οι προσθήκες, είτε κατ’ επέκταση είτε καθ’ ύψος, η αποκατάσταση των αρχιτεκτονικών και µορφολογικών στοιχείων τους, η εσωτερική αναδιάταξη των χώρων τους, καθώς και επεµβάσεις για λόγους λειτουργικούς, κατά τρόπον που να µην θίγεται ο αρχιτεκτονικός
τους χαρακτήρας. Για τα ανωτέρω θα εκπονηθεί οριστική
αρχιτεκτονική µελέτη, η οποία εγκρίνεται σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 6, παράγραφος 3γ, του
ν. 4067/2012 (ΝΟΚ).
δ. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι ισχύουσες για την
περιοχή γενικές και ειδικές διατάξεις.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Άρθρο 64
Τροποποίηση του ν. 4307/2014 (Α΄ 246)
1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 69 του ν. 4307/2014
(Α΄ 246) αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Η διαδικασία και το λειτούργηµα του ειδικού διαχειριστή παύουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από
τη δηµοσίευση της απόφασης του άρθρου 70, µε δυνατότητα παράτασης έξι (6) επιπλέον µηνών από το δικαστήριο του άρθρου 70, ανεξαρτήτως της αντικατάστασης
του ειδικού διαχειριστή κατά το επόµενο εδάφιο, εκτός
εάν άλλως προβλέπεται στο παρόν. Αν συντρέχει σπουδαίος λόγος ή ο ειδικός διαχειριστής παραιτηθεί, µπορεί
να αντικατασταθεί µε απόφαση του δικαστηρίου του άρθρου 70, µετά από αίτηση όποιου έχει έννοµο συµφέρον,
που δικάζεται µε τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέ-

τρων. Η αµοιβή του ειδικού διαχειριστή συµφωνείται µεταξύ αυτού και των αιτούντων πιστωτών και καταβάλλεται από αυτούς, εφαρµοζοµένου του προνοµίου του άρθρου 154 περίπτωση α΄ του Πτωχευτικού Κώδικα.»
2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 72 του ν. 4307/2014
(Α΄ 246), αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Προς τον σκοπό της απρόσκοπτης συνέχισης της
λειτουργίας της επιχείρησης και της επιδιωκόµενης µεγιστοποίησης του τιµήµατος της εκποίησης του ενεργητικού, ο ειδικός διαχειριστής δύναται να αιτείται την έκδοση ή ανανέωση διοικητικών αδειών κάθε είδους ή και
να προβαίνει σε δικαιοπραξίες που σκοπούν την επωφελέστερη εκµετάλλευση του ενεργητικού. Τέτοιες άδειες
είναι ιδίως οι άδειες λειτουργίας πάσης φύσεως και κάθε
επιµέρους διοικητική πράξη που τίθεται ως προϋπόθεση
για τη λειτουργία. Εκ των δικαιοπραξιών ο ειδικός διαχειριστής δύναται ιδίως να εκµισθώνει, να µισθώνει ή µε
άλλον τρόπο να αποκτά ή να διαθέτει τη χρήση πραγµάτων και δικαιωµάτων, να ανταλλάσσει πράγµατα, κινητά
ή ακίνητα, καθώς και δικαιώµατα που ανήκουν στην επιχείρηση µε αντίστοιχα πράγµατα ή δικαιώµατα τρίτων,
εφόσον η συνολική αξία των ανταλλασσόµενων είναι ίση. Η αξία των ανταλλασσόµενων προσδιορίζεται µε έκθεση εκτίµησης δύο (2) πιστοποιηµένων εκτιµητών εγγεγραµµένων στο Μητρώο του Υπουργείου Οικονοµικών. Ο
ειδικός διαχειριστής δύναται, στο πλαίσιο των ανωτέρω,
να αποκτά ή διαθέτει τη χρήση πραγµάτων και δικαιωµάτων, να εκχωρεί ή συµψηφίζει απαιτήσεις και να προβαίνει σε παρόµοιες δικαιοπραξίες ακόµα και για πράγµατα
ή δικαιώµατα που βρίσκονται, κατά περίπτωση, ήδη στη
νοµή και κατοχή του ιδίου ή τρίτων πριν την εκτέλεση
της σχετικής δικαιοπραξίας. Οι διοικητικές άδειες ή και
οι δικαιοπραξίες, τις οποίες δύναται να επιδιώκει ή να
συνάπτει ο ειδικός διαχειριστής, µπορούν να υπερβαίνουν, κατ’ αρχήν χωρίς χρονικό περιορισµό, τη διάρκεια
της εκάστοτε ειδικής διαχείρισης και ο ειδικός διαχειριστής µπορεί να επιδιώκει την εκποίηση διοικητικών αδειών και συµβατικών σχέσεων στο πλαίσιο του παρόντος
νόµου και των συναφών διατάξεων του Πτωχευτικού
Κώδικα, αναλογικά εφαρµοζόµενων, όπου απαιτείται.»
3. Η παράγραφος 9 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014
(Α΄ 246) αντικαθίσταται ως εξής:
«9. Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αφορά το σύνολο του ενεργητικού της επιχείρησης και δεν κατατέθηκε
καµία προσφορά ή δεν κατατέθηκε καµία προσφορά για
οποιοδήποτε από τα λειτουργικά σύνολα, η διαδικασία
θεωρείται κατ’ αρχήν ότι έχει λήξει και ο ειδικός διαχειριστής υποχρεούται να υποβάλει αίτηση πτώχευσης σε
βάρος του οφειλέτη, εκτός εάν ο ειδικός διαχειριστής
κρίνει ότι, παρά το άγονο του διαγωνισµού για το σύνολο ή µέρος του ενεργητικού, επόµενος διαγωνισµός εντός του χρονικού ορίου ισχύος της ειδικής διαχείρισης,
έχει πιθανότητες επιτυχίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση που υποβλήθηκε µία µόνο, προσφορά, που δεν εγκρίθηκε εν συνεχεία από τη συνέλευση των πιστωτών.
Κατά τη διαµόρφωση της κρίσης του, ο ειδικός διαχειριστής δύναται, µεταξύ άλλων, να λαµβάνει υπ’ όψιν του
τυχόν νέες πραγµατικές και νοµικές καταστάσεις περί το
ενεργητικό ή την εν γένει αγορά των υποψηφίων προσφερόντων, που δεν συνέτρεχαν ή συνέτρεχαν, αλλά
δεν ήταν γνωστές, κατά την προκήρυξη του πρώτου διαγωνισµού. Ο ειδικός διαχειριστής επιλέγει κατά την κρίση του αν θα προκηρύξει επόµενο διαγωνισµό για το σύνολο ή τµήµα του ενεργητικού στις περιπτώσεις που α-
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ναφέρονται ανωτέρω, κάνοντας, στο πλαίσιο της παραγράφου 8 του άρθρου 73 και της παραγράφου 1 του άρθρου 74, σύντοµη µνεία των λόγων, που δικαιολογούν
την επιλογή του.»
4. Η παράγραφος 10 του άρθρου 73 του ν. 4307/2014
(Α΄ 246) αντικαθίσταται ως εξής:
«10. Σε περίπτωση που δεν κατατέθηκε προσφορά για
ορισµένα µόνο από τα λειτουργικά σύνολα και δεν επελέγη η διενέργεια δεύτερου διαγωνισµού, κατά την
προηγούµενη παράγραφο, ο ειδικός διαχειριστής περιορίζεται στη διάθεση αυτών για τα οποία ελήφθησαν προσφορές εφαρµόζοντας αναλογικά την παραπάνω διαδικασία.»
5. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 75 του
ν. 4307/2014 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια ως εξής:
«Στη σύµβαση µεταβίβασης δεν απαιτείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, να µνηµονεύονται ούτε να προσαρτώνται πιστοποιητικά της φορολογικής διοίκησης οποιασδήποτε µορφής ή χρήσης, ούτε
οποιασδήποτε άλλης δηµόσιας υπηρεσίας, οργανισµού ή
εταιρείας ή των Ο.Τ.Α. κάθε βαθµού, ούτε βεβαιώσεις ή
υπεύθυνες δηλώσεις τρίτων προβλεπόµενες σε οποιαδήποτε διάταξη νόµου. Κατ’ εξαίρεση γίνεται µνεία και
προσαρτώνται αντίγραφο κτηµατολογικού φύλλου και απόσπασµα κτηµατολογικού διαγράµµατος για τα µεταβιβαζόµενα δικαιώµατα σε ακίνητα περιοχών στις οποίες
υφίσταται λειτουργούν κτηµατολόγιο και τοπογραφικό
διάγραµµα του άρθρου 5 του ν. 651/1977, όπου απαιτείται κατά την κείµενη νοµοθεσία. Οι υποθηκοφύλακες και
προϊστάµενοι κτηµατολογικών γραφείων καταχωρούν υποχρεωτικά τη σύµβαση µεταβίβασης στα οικεία βιβλία,
κατά τα παραπάνω κατ’ εξαίρεση προβλεπόµενα. Τα
προηγούµενα εδάφια εφαρµόζονται και σε περιπτώσεις
συµβολαιογραφικών πράξεων που αφορούν σε δικαιοπραξίες του ειδικού διαχειριστή κατά τη διάρκεια της ειδικής διαχείρισης και µόνο για το συµβαλλόµενο πρόσωπο που βρίσκεται σε ειδική διαχείριση.»
6. Οι παράγραφοι 1, 2, 3, 4 και 5 του παρόντος εφαρµόζονται και σε επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης πριν από τη δηµοσίευση του
παρόντος νόµου.
Άρθρο 65
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4640/2019 (Α΄ 190)
Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ν. 4640/2019 (Α΄ 190) αντικαθίσταται ως εξής: «Το ενηµερωτικό έγγραφο συµπληρώνεται και υπογράφεται
από τον εντολέα και τον πληρεξούσιο δικηγόρο του και
κατατίθεται µε το εισαγωγικό δικόγραφο της αγωγής
που τυχόν ασκηθεί ή µε τις προτάσεις το αργότερο µέχρι
τη συζήτησή της, επί ποινή απαραδέκτου της συζήτησης
της αγωγής. Η διάταξη αυτή εφαρµόζεται και για τις αγωγές που έχουν κατατεθεί από 30.11.2019 έως σήµερα.»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Άρθρο 66
Τροποποίηση του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)
Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παραγράφου

6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:
«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεµβρίου 2020.»
Άρθρο 67
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 2636/1998 (Α΄ 198)
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998
καταργείται.
2. Η παράγραφος 5 του άρθρου 3 του ν. 2636/1998
(Α΄198) αναριθµείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Με απόφαση του Διοικητικού Συµβουλίου της «Ελληνικό Φεστιβάλ Α.Ε.» είναι δυνατή, µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πρόσληψης τακτικού προσωπικού
η ανανέωση υφιστάµενων εργασιακών συµβάσεων ορισµένου χρόνου, καθώς επίσης και συµβάσεων έργου, οι
οποίες σχετίζονται µε την κάλυψη άµεσων λειτουργικών
αναγκών του φορέα όπως αυτές προσδιορίζονται από
το Δ.Σ. αυτού και πάντως, όχι πέραν της 30ής.9.2020, υπό την προϋπόθεση ότι η δαπάνη µισθοδοσίας αυτών έχει προβλεφθεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και
σύµφωνα και µε σχετικές οδηγίες περί µη υπέρβασης
του αριθµού των προσλήψεων ΙΔΟΧ έτους 2018.»
Άρθρο 68
Υπεκµίσθωση χώρων Ε.Μ.Σ.Τ.
1. Μετά την υποπερίπτωση XIV της περίπτωσης γ΄ της
παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271)
προστίθεται υποπερίπτωση XV ως εξής:
«XV. Την υπεκµίσθωση χώρων του ακινήτου στο οποίο
εδρεύει το Ε.Μ.Σ.Τ.. Η υπεκµίσθωση του προηγούµενου
εδαφίου αφορά αποκλειστικά τους χώρους του υπογείου, του φουαγιέ (ισόγειο), του χώρου περιοδικών εκθέσεων (ισόγειο), του αµφιθεάτρου (ηµιόροφος), της επισκέψιµης οροφής µε σκοπό την πραγµατοποίηση εκδηλώσεων, καθώς και τους χώρους του εστιατορίου (4ος όροφος) και του αναψυκτήριου (ισόγειο).»
2. Η υποπερίπτωση ΙΧ της περίπτωσης στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν. 2557/1997 (Α΄ 271) αναριθµείται σε Χ και προστίθεται υποπερίπτωση IΧ ως εξής:
«ΙΧ. Έσοδα από την υπεκµίσθωση χώρων του ακινήτου
στο οποίο εδρεύει το Ε.Μ.Σ.Τ..»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ΄
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Άρθρο 69
Τροποποίηση του ν. 4495/2017 (Α΄167)
1. Στο τέλος του άρθρου 124 του ν. 4495/2017 (Α΄
167) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του
άρθρου 88 του παρόντος νόµου, κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την επιλογή των φορέων είσπραξης
του ενιαίου ειδικού προστίµου, το ποσό της αµοιβής και
των διατραπεζικών εξόδων που θα καταβάλλονται προς
τους φορείς είσπραξης ανά τύπο συναλλαγής, την απόδοση των ποσών στο Πράσινο Ταµείο, τη διαδικασία καταβολής των αµοιβών και των διατραπεζικών εξόδων
προς τους φορείς είσπραξης, τον τρόπο ενηµέρωσης πε-
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ρί καταβληθέντων ποσών και κάθε άλλο σχετικό ζήτηµα,
ιδίως συναφές µε τη διαδικασία είσπραξης και απόδοσης
του ενιαίου ειδικού προστίµου, ρυθµίζεται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος
και Ενέργειας.»
2. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
88 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«Για τις περιπτώσεις υπαγωγής του ν. 3843/2010 (Α΄
62), για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η πληρωµή του
συνολικού ποσού προστίµου, το υπολειπόµενο ποσό καταβάλλεται εφάπαξ, µε χρήση του κωδικού πληρωµής σε
τράπεζα που αντιστοιχούσε στην υπαγωγή, µέχρι τις
30.6.2020.»
Άρθρο 70
Ρυθµίσεις σχετικά µε τους επιθεωρητές περιβάλλοντος
1. Στους επιθεωρητές του Υπουργείου Περιβάλλοντος
και Ενέργειας που διενεργούν ελέγχους στο πλαίσιο της
αποστολής αυτών, καταβάλλεται ελεγκτική αποζηµίωση
ύψους τριάντα (30) 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, 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 προηγούµενης 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 απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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.
Άρθρο 71
Τροποποίηση του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
Στο τέλος του άρθρου 93 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179)
προστίθεται παράγραφος ως εξής:
«Μέρος του απαιτούµενου εσόδου της Βασικής Δραστηριότητας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου δύναται να ανακτάται µέσω διακριτής χρέωσης από
την εσωτερική αγορά Φυσικού Αερίου βάσει µεθοδολογίας που περιγράφεται στον Κανονισµό Τιµολόγησης
της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου, καλύπτοντας µέρος των κεφαλαιουχικών δαπανών
και των δαπανών για τη λειτουργία και συντήρηση της υ-

πόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου.
Το ποσοστό της ανάκτησης αυτής καθορίζεται µε απόφαση της ΡΑΕ κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου
µε κριτήριο τη συµβολή της υπόγειας Εγκατάστασης Αποθήκευσης Φυσικού Αερίου στην ασφάλεια εφοδιασµού και στη µείωση του ενεργειακού κόστους.»
Άρθρο 72
Τροποποίηση του άρθρου 5 του ν. 4512/2018
Η παράγραφος 8 του άρθρου 5 του ν. 4512/2018 αντικαθίσταται ως ακολούθως:
«8. Στον Φορέα συστήνονται τρεις (3) θέσεις Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών, πλήρους και αποκλειστικής
απασχόλησης, µε θητεία πέντε (5) ετών. Η θητεία των Αναπληρωτών Γενικών Διευθυντών µπορεί να ανανεώνεται µία (1) µόνο φορά. Οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές επιλέγονται από το Δ.Σ. του Φορέα, ύστερα από δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του ίδιου, η οποία δηµοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον ηµερήσιες εφηµερίδες. Υποψήφιοι για τη θέση των Αναπληρωτών Γενικών διευθυντών µπορεί να είναι και δηµόσιοι
υπάλληλοι ή λειτουργοί ή εργαζόµενοι σε φορείς του
δηµόσιου τοµέα, όπως αυτός ορίζεται στην παράγραφο
1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247). Η επιλογή
των υποψηφίων γίνεται από το Δ.Σ. του Φορέα, µετά από
εισήγηση Επιτροπής Επιλογής στην οποία γίνεται υποχρεωτικά αξιολογική κατάταξη. Η Επιτροπή Επιλογής
συγκροτείται µε απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., τον Γενικό Διευθυντή
και ένα µέλος του Δ.Σ.. Το Δ.Σ. επιλέγει υποχρεωτικά µε
βάση την αξιολογική κατάταξη και ο διορισµός διενεργείται µε απόφασή του.
Αν οι Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές προέρχονται από Φορέα του δηµόσιου τοµέα µετά από τη λήξη και τη
µη ανανέωση της θητείας τους, µε κοινή απόφαση των
Υπουργών Εσωτερικών, Οικονοµικών, Περιβάλλοντος
και Ενέργειας και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού, επιστρέφουν, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, στον Φορέα προέλευσης και καταλαµβάνουν κενή οργανική θέση αντίστοιχη µε τη θέση που κατείχαν
στον ίδιο Φορέα, ή αν δεν υπάρχει τέτοια θέση, καταλαµβάνουν προσωποπαγή θέση µε την ίδια σχέση εργασίας, της ίδιας κατηγορίας και του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που συνιστάται µε την ίδια απόφαση. Η υπηρεσία
στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή αποτελεί
πραγµατική δηµόσια υπηρεσία για όλες τις συνέπειες και
λαµβάνεται υπόψη για την περαιτέρω βαθµολογική και
µισθολογική εξέλιξη ως προϋπηρεσία σε θέση Προϊστάµενου Γενικής Διεύθυνσης.»
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Άρθρο 73
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευσή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατάξεις του.
Αθήνα,

2019
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