
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφο-
ρούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµο-
σιονοµικής στρατηγικής 2012-2015»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

Α. Γενική παρουσίαση 
Ενόψει της έναρξης των συζητήσεων µε τους θεσµι-

κούς µας εταίρους (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή
Κεντρική Τράπεζα και ΔΝΤ) που συγκροτούν την Τρόικα
για το νέο πρόγραµµα στήριξης της Ελληνικής Οικονο-
µίας και την εφαρµογή της απόφασης του Ευρωπαϊκού
Συµβουλίου µε σύνθεση Ευρωζώνης της 26ης – 27ης Ο-
κτωβρίου 2011, η χώρα µας πρέπει να ρυθµίσει µια σειρά
από θέµατα που σχετίζονται µε την εφαρµογή του Με-
σοπρόθεσµου Προγράµµατος Δηµοσιονοµικής Στρατηγι-
κής και των Μνηµονίων Συνεργασίας αφ’ ενός µεν µε
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Κεντρική
Τράπεζα, αφ’ ετέρου δε µε το Διεθνές Νοµισµατικό Τα-
µείο (MOU KAI MEFP).
Στο παρόν νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται θέµατα κατε-

πείγοντος χαρακτήρα η συντριπτική πλειονότητα των ο-
ποίων έχει διαρθρωτικό περιεχόµενο και συνιστά εκπλή-
ρωση ανειληµµένων υποχρεώσεων της χώρας οι οποίες
σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα πρέπει να έχουν ολο-
κληρωθεί πριν την συµφωνία για το νέο πρόγραµµα και
τη νέα δανειακή σύµβαση που είναι άµεσα συναρτηµέ-
νες µε την συµµετοχή των ιδιωτών στην µακροπρόθεσµη
βιωσιµότητα του ελληνικού δηµοσίου χρέους (PSI). 
Η αρχή συνεπώς που διέπει το παρόν νοµοσχέδιο εί-

ναι η συµµόρφωση της χώρας µε τέτοιου είδους υποχρε-
ώσεις της και αυτό δικαιολογεί τον οριζόντιο πολυσυλ-
λεκτικό χαρακτήρα του νοµοθετήµατος που διαθέτει ε-
ντούτοις έναν ισχυρό και ευανάγνωστο κοινό παρονοµα-
στή που διέπει το σύνολο των διατάξεων του. 

Β. Ειδικότερα 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επείγουσες Ρυθµίσεις των Υπουργείων Διοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσω-
τερικών, Οικονοµικών, Υποδοµών, Μεταφορών και Δι-
κτύων, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων και της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Επι-
κοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης.

Επί του άρθρου 1 
Με τις προτεινόµενες τροποποιήσεις των παραγρά-

φων 1 έως και 4 προσαρµόζονται οι διατάξεις του κεφα-
λαίου Θ΄ του ν. 3979/2011 προς τις πραγµατικές συνθή-
κες υλοποίησης των προβλέψεων για το ΕΣΥΠ και το Δί-
κτυο του Δηµόσιου Τοµέα. 
Με τις παραγράφους 5 έως και 7 επέρχονται βελτιώ-

σεις που αφορούν στο βαθµολόγιο των Πολιτικών Δηµο-
σίων Υπαλλήλων. Ειδικότερα µε την παράγραφο 5 παρέ-
χονται κίνητρα διαρκούς εκπαίδευσης των υπαλλήλων
και ταυτόχρονα διασφαλίζεται η ίση µεταχείριση υπαλ-
λήλων που διαθέτουν ίδια τυπικά προσόντα, ανεξάρτητα
από το χρόνο που τα απέκτησαν. Στο ίδιο πλαίσιο, συ-
µπληρώνεται η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν.
4024/2011, ώστε για την βαθµολογική κατάταξη των υ-

παλλήλων να είναι δυνατός ο υπολογισµός περισσότε-
ρων του ενός τυπικού προσόντος. Ανάλογη ρύθµιση υ-
πάρχει και στην παράγραφο 4 του άρθρου 6 του ν.
4024/2011 που αφορά το σταθερό σύστηµα βαθµολογι-
κής κατάταξης.
Με την παράγραφο 8 προβλέπεται η διατήρηση των

κενών οργανικών θέσεων του κατά τις διατάξεις του άρ-
θρου 7 του ν. 3142/1955 ναυτικού προσωπικού των
Πλοηγικών Σταθµών, αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και του εκπαι-
δευτικού προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού Ναυτι-
κού, κατά τις διατάξεις του ν. 2638/1998 «Οργάνωση και
λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης, µισθολογικές
ρυθµίσεις για το προσωπικό αυτής και άλλες διατάξεις». 
Η εξαίρεση κατάργησης των οργανικών θέσεων του

ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθµών είναι α-
ναγκαία, προκειµένου να µη διαταραχθεί η λειτουργία
των Σταθµών, γεγονός που θα είχε αρνητικές συνέπειες
ως προς τις παρεχόµενες λιµενικές υπηρεσίες και την εν
γένει ανάπτυξη λιµενικών και ναυτιλιακών δραστηριοτή-
των στην Ελλάδα. Άλλωστε το εν λόγω προσωπικό αµεί-
βεται από τον ειδικό Λογαριασµό Πλοηγικής Υπηρεσίας. 
Η διατήρηση δε των ως άνω κενών οργανικών θέσεων,

καθώς και τυχόν κάλυψή τους στο µέλλον, καµία επιβά-
ρυνση δεν προκαλεί στον Κρατικό Προϋπολογισµό, α-
φού οι δαπάνες µισθοδοσίας του εν λόγω προσωπικού
βαρύνουν το Κεφάλαιο Πλοηγικής Υπηρεσίας, το οποίο
τροφοδοτείται από έσοδα των Πλοηγικών Σταθµών-
Πλοηγικής Υπηρεσίας, κατά τις διατάξεις του ν.
3142/1955 όπως ισχύει.
Η εξαίρεση κατάργησης των οργανικών θέσεων του

εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδηµιών Εµπορικού
Ναυτικού είναι αναγκαία, προκειµένου να µη διαταρα-
χθεί η λειτουργία της ναυτικής εκπαίδευσης. Άλλωστε
τα τυχόν εκπαιδευτικά κενά καλύπτονται µεν µε προσλή-
ψεις ωροµισθίων εκπαιδευτικών, που και επιβαρύνουν
τον Ειδικό Λογαριασµό «Κεφάλαιο Ναυτικής Εκπαίδευ-
σης» που συστάθηκε µε το ν.δ. 99/1973 (Α΄ 173) όπως
τροποποιήθηκε µε το ν. 996/1979 (Α΄ 287) αλλά και απο-
τελούν ανασταλτικό παράγοντα για την ποιοτική ανα-
βάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. Περαιτέρω δε έλλει-
ψη εκπαιδευτικού προσωπικού θα οδηγούσε σε πλήρη υ-
ποβάθµιση της ναυτικής εκπαίδευσης. 
Τέλος, µε την προσθήκη της περίπτωσης θ) στην παρ.

1α του ν. 4024/2011 διατηρούνται οι θέσεις του κλάδου
ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες όµως πρέπει να καλυφθούν
αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχολών
εκπαίδευση τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύονται α-
πό το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Η
διάταξη αυτή σκοπεύει στην προστασία του δικαιώµατος
της εργασίας µιας κοινωνικής οµάδας ιδιαίτερα ευαίσθη-
της και µε εξαιρετικά περιορισµένες δυνατότητες εργα-
σίας. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγράφου 9 προ-

βλέπεται η υποχρέωση δηµοσίευσης στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως των πράξεων πρόσληψης ή αποχώρη-
σης του προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου του δηµοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
α’ και β’ βαθµού, καθώς και του προσωπικού µε σύµβαση
ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου εφόσον παρέχεται
δυνατότητα ανανέωσης.
Για το προσωπικό αυτό, σύµφωνα µε την ισχύουσα νο-

µοθεσία (Π.Δ. 410/1988), οι πράξεις πρόσληψης δεν δη-
µοσιεύονταν.



Επίσης, στην παράγραφο 10 προβλέπεται η υποχρέω-
ση των Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου των περι-
πτώσεων στ’ έως θ’ της παρ.1 του άρθρου 1 του
ν.3812/2009 να δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως τις πράξεις πρόσληψης ή αποχώρησης του
προσωπικού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου
χρόνου, ή ορισµένου χρόνου ή επί θητεία, εφόσον παρέ-
χεται δυνατότητα ανανέωσης, καθώς και του προσωπι-
κού µε σχέση δηµοσίου δικαίου, όπου υπάρχει. Σκοπός
της προτεινόµενης διάταξης είναι η βελτίωση του ελέγ-
χου και της εποπτείας στον αριθµό προσλήψεων/αποχω-
ρήσεων του συνόλου του τακτικού προσωπικού του δη-
µοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. αλλά και των κρατι-
κών Ν.Π.Ι.Δ. Παράλληλα, από τις διατάξεις της παραγρά-
φου 9 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄66) προβλέπε-
ται ότι οι διορισµοί και αποχωρήσεις του τακτικού προ-
σωπικού των ανωτέρω φορέων θα πρέπει να καταγράφο-
νται στο Μητρώο της απογραφής και ο αριθµός καταγρα-
φής τους θα πρέπει να αναφέρεται στην περίληψη της α-
πόφασης που αποστέλλεται για δηµοσίευση στην Εφη-
µερίδα της Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, για τη δηµοσίευ-
ση των ανωτέρω πράξεων θα πρέπει να εκδίδεται και η
βεβαίωση καταγραφής της ενέργειας στο Μητρώο της α-
πογραφής.
Με την παράγραφο 11 ορίζεται ότι µέχρι την παροχή

πρόσβασης στο Μητρώο της απογραφής στα Ν.Π.Ι.Δ., θα
δηµοσιεύουν στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως τις πρά-
ξεις πρόσληψης/ διορισµού, µεταφοράς ή αποχώρησης
του προσωπικού χωρίς την αναγραφή του Αριθµού Βε-
βαίωσης και της ηµεροµηνίας καταχώρισης.
Με την παράγραφο 12 ορίζεται ότι η προθεσµία στο

τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 7 του ν. 4024/2011 παρατείνεται για τρεις µήνες.
Με την παράγραφο 13 ερµηνεύεται αυθεντικά η περί-

πτωση ζ΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 33 του ν.
4024/2011, προκειµένου να καταστεί σαφές, ότι η διάτα-
ξη καταλαµβάνει µόνο όσους κατά το χρόνο δηµοσίευ-
σης του ν. 4024/2011 είχαν οριστεί και ασκούσαν ήδη κα-
θήκοντα προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης ως αναπλη-
ρωτές και όχι τους Διευθυντές που κατά τις κείµενες
διατάξεις έχουν γενικά τη δυνατότητα αναπλήρωσης σε
περίπτωση κωλύµατος του Γενικού Διευθυντή. 
Με την παράγραφο 14 εξαιρείται από τις παραγρά-

φους 2 και 3 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, το εκπαι-
δευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιµόρφωσης Στελε-
χών Εµπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδι-
οηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών και των Δηµόσιων
Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων ΑΣΠΡΟΠΥΡ-
ΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Σηµειώνεται ότι οι παραπάνω
Σχολές και Κέντρα επιµόρφωσης λειτουργούν αποκλει-
στικά µε προσωπικό µε σχέση ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, κατά τις διατάξεις του π.δ. 63/1974 (Α΄
24), του π.δ. 110/1986 όπως αντικαταστάθηκε και συ-
µπληρώθηκε από το π.δ. 50/1997 (Α΄45) και του β.δ.
631/1972 (Α΄180) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώ-
θηκε µε το π.δ. 425/1988 (Α΄196).
Η υπαγωγή του προσωπικού αυτού σε διατάξεις περί

εργασιακής εφεδρείας αλλά και η ταυτόχρονη κατάργη-
ση των κενών οργανικών θέσεων της κατηγορίας αυτής,
θα οδηγούσε σε πλήρη αποδυνάµωση της ναυτικής κα-
τάρτισης και επιµόρφωσης των στελεχών Εµπορικού
Ναυτικού και κατ’ επέκταση σε αδυναµία απόκτησης α-
ποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και εύρεσης ναυτικής
εργασίας. Εξ’ άλλου η µισθοδοσία του εν λόγω προσωπι-

κού δεν βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισµό αλλά τον
διατηρηθέντα Ειδικό Λογαριασµό «Κεφάλαιο Ναυτικής
Εκπαίδευσης, έσοδα του οποίου αποτελούν, κατά τις
διατάξεις του ν.δ. 99/1973 (Α΄173) όπως τροποποιήθηκε
µε το ν. 996/1979 (Α΄287) 
Επιπρόσθετα σηµειώνεται ότι τα Κέντρα Επιµόρφωσης

Εµπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ) αποτελούν σχολές συνε-
χιζόµενης κατάρτισης, είχαν ενταχθεί στο επιχειρησιακό
πρόγραµµα Απασχόληση και Επαγγελµατική Κατάρτιση
(2000 – 2006), ενώ και στην προγραµµατική περίοδο Ε-
ΣΠΑ 2007 - 2013 υλοποιούνται πράξεις για την κατάρτι-
ση ανέργων ναυτικών και την παροχή επαγγελµατικής
πιστοποίησης, µε στόχο τη βελτίωση της συνεχιζόµενης
εκπαίδευσης στελεχών Εµπορικού Ναυτικού και την πα-
ροχή Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας. 
Με την παράγραφο 15 λαµβάνεται ειδική µέριµνα για

τους µονίµους δηµοσίους υπαλλήλους και τους υπαλλή-
λους ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου οι οποίοι εντάσ-
σονται σε καθεστώς προσυνταξιοδοτικής διαθεσιµότη-
τας ή εφεδρείας που οδηγεί σε συνταξιοδότηση ώστε η
διαδικασία έκδοσης συντάξεως να ολοκληρώνεται, κατ’
απόλυτη προτεραιότητα, εντός τεσσάρων µηνών από
την κατάθεση των δικαιολογητικών. Η ειδική αυτή πρό-
βλεψη είναι αναγκαία δεδοµένου ότι οι υπάλληλοι αυτοί
βρίσκονται σε δυσµενέστερη οικονοµικά θέση και επέρ-
χεται µε τη θέση στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής
διαθεσιµότητας ή εφεδρείας µείωση των εισοδηµάτων
τους σε σχέση µε άλλους υπαλλήλους οι οποίοι συντα-
ξιοδοτούνται µε την πλήρωση των προϋποθέσεων που
τάσσουν οι κείµενες διατάξεις.
Με την παράγραφο 16 σκοπείται η αποφυγή του περιτ-

τού πολλαπλασιασµού των υποστηρικτικών µονάδων ε-
πιπέδου Γενικής Δ/νσης. Ειδικότερα, µε την παράγραφο
1 του άρθρου 3Β του ν.2362/1995 (Α΄247) όπως τροπο-
ποιήθηκε µε την παράγραφο 12α του άρθρου 49 του
ν.3943/2011 (Α΄66) συνεστήθησαν σε όλα τα υπουργεία
Γενικές Δ/νσεις Οικονοµικών Υπηρεσιών, υπαγόµενες
στους Γενικούς Γραµµατείς των οικείων υπουργείων. 
Σε εφαρµογή της πιο πάνω ρύθµισης καθώς και αυτής

του άρθρου 34 του ν.3979/2011(Α΄138), θα προκύψουν
τρεις µονάδες υποστήριξης σε επίπεδο Γενικής Δ/νσης
διασπώντας τη µία Γενική Δ/νση Διοικητικής Υποστήρι-
ξης που υπήρχε έως τώρα σε κάθε υπουργείο. Η εξέλιξη
αυτή όµως ειδικά για τα «µικρά» υπουργεία δηλ. αυτά
στα οποία δεν υπάγονται πολλές αυτοτελείς Γενικές
Γραµµατείες, θα οδηγήσει σε Γενικές Δ/νσεις Οικονοµι-
κών Υπηρεσιών και σε Γενικές Δ/νσεις Διοικητικών Υπη-
ρεσιών µε πολύ περιορισµένο αντικείµενο, γεγονός που
έρχεται σε αντίθεση µε την προσπάθεια που καταβάλλε-
ται για τη µείωση του αριθµού των υπηρεσιακών µονά-
δων στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των υπουργείων. 
Με την εν λόγω διάταξη παρέχεται η δυνατότητα συγ-

χώνευσης της Γενικής Δ/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών
µε άλλες υποστηρικτικές µονάδες, π.χ. Διοίκησης Προ-
σωπικού ή Πληροφορικής-Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
στο πλαίσιο του κάθε υπουργείου. 
Η εισαγωγή της διάταξης της παραγράφου 17 κρίνεται

αναγκαία λόγω των δηµοσιονοµικών συνθηκών της χώ-
ρας και στο πλαίσιο της προσπάθειας για εξορθολογισµό
του ανθρώπινου δυναµικού της δηµόσιας διοίκησης ενώ
διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότερη εφαρµογή του λό-
γου µία πρόσληψη ανά πέντε αποχωρήσεις του
ν.3833/2010, όπως ισχύει. 
Τέλος, µε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγρά-
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φου 18 εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη στελέχωση και λει-
τουργία του Σώµατος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δηµόσιας
Διοίκησης, δεδοµένης της καθιέρωσης µε τις διατάξεις
των άρθρων 4 και επόµενα του ν. 4024/2011, νέου συ-
στήµατος βαθµολογικών προαγωγών των δηµοσίων υ-
παλλήλων. Πλέον για την κατάληψη θέσης Επιθεωρητή –
Ελεγκτή απαιτείται ο υπάλληλος να διαθέτει σωρευτικά
βαθµό Δ΄ και τουλάχιστον δωδεκαετή δηµόσια υπηρε-
σία. Με την διάταξη αυτή επιτυγχάνεται η αντιστοίχηση
των τυπικών προσόντων που απαιτούσε ο ν. 3074/2002,
δηλαδή την κατοχή του Α΄ βαθµού, ο οποίος συνεπάγο-
νταν σύµφωνα µε άρθρο 80 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) για
τους υπαλλήλους ΠΕ κατηγορίας τουλάχιστον δώδεκα
χρόνια δηµόσιας υπηρεσίας, µε το ισχύον βαθµολόγιο
και διασφαλίζεται ότι οι υπάλληλοι που αποσπώνται στη
θέση του Επιθεωρητή – Ελεγκτή διαθέτουν τα ίδια υψη-
λά προσόντα όπως και µε το προϊσχύσαν βαθµολόγιο.  

Επί του άρθρου 2 
Η εξυγίανση των υπερχρεωµένων δήµων και περιφε-

ρειών αποτελεί κρίσιµη προϋπόθεση για την ουσιαστική
εκπλήρωση της αποστολής της σύγχρονης και ισχυρής
τοπικής αυτοδιοίκησης καθιστώντας την παράγοντα δυ-
ναµικής υπέρβασης της τρέχουσας οικονοµικής κρίσης.
Η βελτίωση του θεσµικού πλαισίου της εξυγίανσης των
δήµων και των περιφερειών κατευθύνεται κυρίως προς
την ουσιαστική και παράλληλα ευέλικτη στήριξη των υ-
περχρεωµένων δήµων και περιφερειών έτσι ώστε να δια-
χειρίζονται µε την συνδροµή των χρηµατοπιστωτικών
δοµών το χρέος τους, να το εξυπηρετούν αξιόπιστα χω-
ρίς παράλληλα να αναστέλλουν κρίσιµες προς τους πο-
λίτες λειτουργίες τους. Στόχος των προτεινοµένων δια-
τάξεων είναι να καταστήσουν το πρόγραµµα εξυγίανσης
πραγµατικό εργαλείο ανάκαµψης και αναγέννησης των
υπερχρεωµένων δήµων και περιφερειών, συµµορφούµε-
νο σε δεσµεύσεις του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
δηµοσιονοµικής εξυγίανσης. Ειδικότερα µε τις προτεινό-
µενες διατάξεις ρυθµίζονται τα ακόλουθα:
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 καθίσταται δυνατή η

δανειοδότηση για την εξόφληση χρεών που προέρχο-
νται από κάθε µορφής δαπάνες οι οποίες προέκυψαν έ-
ως την 31η Δεκεµβρίου 2011, έτσι ώστε να αναγκαστούν
οι ΟΤΑ να περιορίσουν την υπερχρέωση και να εξυγιά-
νουν τα οικονοµικά τους.
Με την διάταξη της παραγράφου 2 παρέχεται στους

δήµους και στις περιφέρειες που δεν µπορούν να ισο-
σκελίσουν τους προϋπολογισµούς τους λόγω υπερχρέ-
ωσης και εφόσον έχουν εξαντλήσει κάθε δυνατότητα
περιορισµού των επενδυτικών δαπανών τους να εγγρά-
ψουν και εν συνεχεία να συνάψουν δάνειο µε το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων ή µε πιστωτικά ιδρύµατα.
Για την λήψη του δανείου οφείλουν να υποβάλλουν Σχέ-
διο Οικονοµικής Υποστήριξης, το οποίο ελέγχεται από
την Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του
ν.3852/2010. 
Η ρύθµιση της παραγράφου 3 εισάγεται, προκειµένου

να µειωθεί το επιτόκιο των δανείων των ΟΤΑ πρώτου και
δεύτερου βαθµού και των νοµικών τους προσώπων δη-
µοσίου και ιδιωτικού δικαίου, που συνήφθησαν µε νόµο
µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων και των οποί-
ων το επιτόκιο δανεισµού είναι συνδεδεµένο µε το επι-
τόκιο των οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου δεκαε-
τούς διάρκειας. Λόγω της οικονοµικής κρίσης και της α-
νόδου των επιτοκίων των 10ετών οµολόγων, το επιτόκιο

των δανείων αυτών είναι σήµερα δυσβάσταχτο για τους
ΟΤΑ. Με την ανωτέρω διάταξη το επιτόκιο των δανείων
αποσυνδέεται από αυτό των οµολόγων και ανακαθορίζε-
ται µε απόφαση του ΔΣ του Ταµείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
Η διάταξη της παραγράφου 4 προτείνεται προκειµένου

να επιταχυνθεί η διαδικασία εξυγίανσης των ΟΤΑ.
Με την παράγραφο 5 παρατείνεται η προθεσµία της

περίπτωσης γ΄ του άρθρου 49 του ν.3943/2011, έτσι ώ-
στε να καταστεί δυνατή η ρύθµιση των δανείων των ΟΤΑ
και των νοµικών τους προσώπων κατά τις διατάξεις του
παρόντος άρθρου. Η προθεσµία λήγει την 31η Δεκεµβρί-
ου 2011 και µε την προτεινόµενη διάταξη παρατείνεται
κατά ένα εξάµηνο.
Η ρύθµιση της παραγράφου 6 κρίνεται απαραίτητη, δε-

δοµένου ότι αρκετοί πρωτοβάθµιοι ΟΤΑ δεν θα έχουν
ψηφισµένους και εγκεκριµένους προϋπολογισµούς από
την αρχή του οικονοµικού έτους 2012 και θα προσφύ-
γουν στην εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 160 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, περί διάρκειας της ι-
σχύος του προϋπολογισµού, προκειµένου να προβούν
σε δαπάνες. Ειδικότερα στο άρθρο αυτό προβλέπεται
µεταξύ άλλων η δυνατότητα πληρωµής για το πρώτο τρί-
µηνο του έτους των υποχρεωτικών δαπανών του άρθρου
158 του ιδίου Κώδικα, το οποίο συµπληρώνουµε µε τις
δαπάνες εκείνες, οι οποίες εάν δεν πραγµατοποιηθούν,
θα προκαλέσουν κοινωνική αναστάτωση και θα οδηγή-
σουν σε ακόµη χειρότερη οικονοµική κατάσταση πολ-
λούς ιδιώτες (εργολήπτες, προµηθευτές κλπ) που συ-
ναλλάσσονται µε τους δήµους, εµφανίζοντας τους ΟΤΑ
χρεωµένους, παρά το γεγονός ότι µπορεί να υπάρχουν
οι σχετικές πιστώσεις διαθέσιµες για την εξόφληση αυ-
τών των οφειλών και αυξάνοντας επιπλέον το χρέος της
Γενικής Κυβέρνησης. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7 ε-

ναρµονίζεται και απλοποιείται το καθεστώς και η διαδι-
κασία απόδοσης στους Δήµους των εσόδων του άρθρου
259 του ν.3852/2010, µε αυτά του άρθρου 260 που αφο-
ρούν στις Περιφέρειες. 
Την τελευταία τριετία, ο νοµοθέτης έχει παρατείνει τις

συµβάσεις µεταφοράς των µαθητών προκειµένου να κα-
ταστεί δυνατή έως την σύναψη νέων συµβάσεων η α-
πρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. Σε αρκετές περι-
πτώσεις οι νοµαρχιακές αυτοδιοικήσεις και κατά το τρέ-
χον έτος οι περιφέρειες δεν κατόρθωσαν εντός των ορι-
ζοµένων προθεσµιών να συνάψουν νέες συµβάσεις ή οι
συναφθείσες συµβάσεις δεν είχαν εγκριθεί από το Ελε-
γκτικό Συνέδριο µε αποτέλεσµα οι δικαιούχοι κάτοχοι
των παρεχοµένων µεταφορικών µέσων να µην έχουν
πληρωθεί. Με την προτεινόµενη ρύθµιση της παραγρά-
φου 8 παρέχεται το δικαίωµα στον Γενικό Γραµµατέα της
Αποκεντρωµένης Διοίκησης µε διαπιστωτική του πράξη
να βεβαιώσει την πραγµατική µεταφορά των µαθητών
αλλά και το ύψος της δαπάνης δηλαδή να διαπιστώσει ό-
τι η µεταφορά έχει ήδη συντελεστεί και συνεπώς οι αντί-
στοιχες δαπάνες θεωρούνται νόµιµες. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 9 απο-

σαφηνίζεται ότι νοµίµως αποδόθηκαν τα χρηµατικά πο-
σά που έχουν κατανεµηθεί έως την 31.12.2010, στους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας
αυτοκινήτων. 
Η απόδοση των ανωτέρω ποσών έγινε δυνάµει των

διατάξεων του άρθρου 34 του ν. 3697/2008, µε την οποία
αυξήθηκε από την 1.1.2009, το ποσοστό από τα τέλη κυ-
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κλοφορίας που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. από 50%
σε 90%. Η αύξηση αυτή έγινε προκειµένου να καλυφθεί
το κόστος µεταφερθεισών κρατικών αρµοδιοτήτων προς
τους ανωτέρω οργανισµούς. Από την έναρξη ισχύος των
διατάξεων του άρθρου 259 «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι
Δήµων» του ν. 3852/2010, καθώς και της παρ. 3 του άρ-
θρου 17 του ν. 3888/2010, ήτοι την 1.1.2011 και εφεξής,
τα τέλη κυκλοφορίας δεν αποτελούν πλέον πόρο των
Κ.Α.Π.
Με τον τρόπο αυτό, αίρονται τυχόν νοµικές επιφυλά-

ξεις ως προς τη νοµιµότητα απόδοσης των χρηµατικών
ποσών που έχουν κατανεµηθεί στους Ο.Τ.Α. έως την
31.12.2010, δυνάµει των προαναφερόµενων διατάξεων
του ν. 3697/2008.
Με τη διάταξη της παραγράφου 10 ρυθµίζεται το θέµα

της εκλογής νέων διοικητικών συµβουλίων στους υφι-
στάµενους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων κα-
τά το υπόλοιπο της µεταβατικής περιόδου έως την συγ-
χώνευσής τους στον νέο ενιαίο ΦΟΔΣΑ. Με το καταρ-
γούµενο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 104 του ν.3852/2010 παρατάθηκε η θητεία των διοι-
κητικών συµβουλίων που είχαν εκλεγεί πριν την
1.1.2011 µε αποτέλεσµα να καθίσταται αδύνατη η λει-
τουργία τους δεδοµένου ότι τα περισσότερα των µελών
δεν είναι πλέον αιρετοί. 
Με την προτεινόµενη διάταξη οι δήµοι οφείλουν να ο-

ρίσουν νέους αντιπροσώπους και να συγκροτηθεί το δι-
οικητικό συµβούλιο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 246
του ν. 3463/2006 και την συστατική πράξη (ανάλογα εάν
είναι σύνδεσµοι ή ανώνυµες εταιρίες). Ως προς τον αριθ-
µό των αντιπροσώπων ισχύει όµως ο αριθµός που προέ-
κυπτε από τους πρώην ΟΤΑ που τώρα είναι δηµοτικές ε-
νότητες και συνεπώς το κάθε δηµοτικό συµβούλιο θα
πρέπει να ορίσει τόσους αντιπροσώπους όσους αντι-
στοιχούν στο σύνολο των αντιπροσώπων των ΟΤΑ που
συγχωνεύθηκαν. Για την αντιπροσωπευτικότερη εκπρο-
σώπηση κάθε δήµου µέλους του ΦΟΔΣΑ προβλέπεται η
συµµετοχή και αντιπροσώπων που εκλέγονται από την
µειοψηφία του δηµοτικού συµβουλίου.

Επί του άρθρου 3
Με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α΄

175) ρυθµίζονται τα µέχρι τις 30.9.2010 βεβαιωµένα
χρέη προς το Δηµόσιο, τα οποία έχουν βεβαιωθεί βάσει
των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία. 
Με την ρύθµιση της παραγράφου 1 οι οφειλέτες µπο-

ρούν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους µε ευνοϊκές
προϋποθέσεις, σε λίγες ή πολλές µηνιαίες δόσεις µε ε-
λάχιστα ποσά δόσης από τριακόσια (300) εως χίλια
(1.000) ευρώ, ανάλογα µε το πρόγραµµα δόσεων που ε-
πιλέγει ο οφειλέτης. 
Λόγω της συνεχιζόµενης οικονοµικής ύφεσης προτεί-

νεται, µε την παράγραφο 1, η τροποποίηση των διατάξε-
ων του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 προκειµένου να αντι-
κατασταθούν-µειωθούν τα ελάχιστα ποσά δόσεων των
προγραµµάτων ρύθµισης για να δοθεί η δυνατότητα
στους οφειλέτες, και ιδιαίτερα σε αυτούς που οφείλουν
µικρά ποσά, να υπαχθούν στα υφιστάµενα προγράµµατα
της ρύθµισης µε περισσότερες δόσεις. 
Επίσης, επειδή οι µέγιστες δυνατές δόσεις της ρύθµι-

σης του άρθρου 14 του ν. 3888/2010 βαίνουν συνεχώς
µειούµενες (για ρυθµίσεις του Δεκεµβρίου 2011 αποµέ-
νουν 31 δόσεις), καθώς η τελευταία δόση της ρύθµισης
είναι υποχρεωτικά ο Ιούνιος του 2014, προτείνεται η κα-

τάργηση της παραγράφου 5 του ιδίου άρθρου, προκειµέ-
νου να δοθεί η δυνατότητα επιλογής στους οφειλέτες υ-
παγωγής είτε στην εν λόγω ρύθµιση, είτε σε διευκόλυν-
ση τµηµατικής καταβολής των διατάξεων των άρθρων
13-21 του ν. 2648/1998, όπου οι προβλεπόµενες δόσεις
δύνανται να ανέλθουν µέχρι τις 26 και υπό προϋποθέ-
σεις µέχρι και τις 48. 
Με την παράγραφο 2, καταργείται ενόψει των δυσµε-

νών οικονοµικών συνθηκών, η παράγραφος 5 του άρ-
θρου 14 του ν. 3888/2010 µε την οποία απαγορευόταν η
χορήγηση διευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής, για
χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών, όσον αφορά χρέη που
βεβαιώθηκαν ταµειακά µέχρι την έναρξη ισχύος του ν.
3888/2010.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3

(τροποποίηση άρθρου 17 ν.2648/1998), καταργείται ρητά
το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17, το οποίο παρείχε στην
Επιτροπή του άρθρου 15 ν.2648/1998 την δυνατότητα να
γνωµοδοτεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις για χορήγηση
δόσεων µέχρι του τριπλασιασµού του αθροίσµατος των
συντελεστών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη,
που δεν υπερέβαιναν όµως τις 48 µηνιαίες δόσεις κατ’ α-
νώτατο όριο και η ελάχιστη µηνιαία δόση ήταν 146,75
ευρώ. Μετά την τροποποίηση του άρθρου 18 ν.2648/1998
µε το άρθρο 65 ν. 3842/2010 ο αριθµός των µηνιαίων δό-
σεων της πρώτης και δεύτερης διευκόλυνσης ισούται µε
το άθροισµα των συντελεστών βαρύτητας κριτηρίων του
άρθρου 17 του παρόντος νόµου, κατά συνέπεια η ισχύς
του εν λόγω τρίτου εδαφίου του άρθρου 17 έχει σιωπη-
ρά καταργηθεί. Επιπλέον προτείνεται η αναδιατύπωση
του τέταρτου εδαφίου του ίδιου άρθρου, λόγω της κα-
τάργησης του τρίτου εδαφίου αυτού ώστε να διατηρείται
το δικαίωµα για τον προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. να παρέχει
διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής σε οφειλέτες από
καταλογισµό αποδοχών, συντάξεων και λοιπών βοηθη-
µάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρεωστήτως σε
δόσεις που δεν υπερβαίνουν όµως τις σαράντα οκτώ
(48) µηνιαίες δόσεις κατά ανώτατο όριο και µε τον πε-
ριορισµό του ελάχιστου ύψους µηνιαίας δόσης στα εκα-
τό (100) ευρώ. 
Στην παράγραφο 4, µε την προτεινόµενη κατάργηση

της παραγράφου 8 του άρθρου 18 του ν.2648/1998, ό-
πως αντικαταστάθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 65 ν.
3842/2010), παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογού-
µενους που έχουν υπαγάγει τις οφειλές τους από παρα-
κρατούµενους, επιρριπτόµενους φόρους, ή φόρο εισο-
δήµατος τρέχοντος έτους σε διευκόλυνση τµηµατικής
καταβολής, να υποβάλλουν το αίτηµα της επανεξέτασης
για αύξηση δόσεων χωρίς την απαραίτητη προϋπόθεση
της κατάθεσης εγγυητικής επιστολής πιστωτικού ιδρύ-
µατος. Με την προτεινόµενη τροποποίηση, συνυπολογί-
ζοντας την οικονοµική συγκυρία γενικά, καθώς και τη δυ-
σχερή οικονοµική κατάσταση στην οποία βρίσκονται σε
αυτό το διάστηµα πολλές επιχειρήσεις, εκτιµάται ότι πα-
ρέχεται µια ακόµη δυνατότητα για την περαιτέρω κατα-
βολή των χρεών τους προς το Δηµόσιο.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5, παρέχεται στον

Υπουργό Οικονοµικών η δυνατότητα χορήγησης παρά-
τασης της ηµ/νίας υποβολής αίτησης για υπαγωγή στη
ρύθµιση της παρ. 5 του άρθρου 18 ν.4002/2011 των πρω-
τοβάθµιων και των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., των νοµικών
προσώπων και των επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α.,
καθώς και των συνδέσµων Ο.Τ.Α. που αφορά σε χρέη βε-
βαιωµένα µέχρι τις 31.12.2010 προς το Δηµόσιο, καθώς
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και τα χρέη που είναι βεβαιωµένα µέχρι 22.08.2011, τα
οποία αφορούν σε χρόνο µέχρι και 31.12.2010, που έ-
χουν βεβαιωθεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις
Δ.Ο.Υ. και τα Τελωνεία. 
Η σχετική διάταξη κρίνεται αναγκαία προκειµένου να

καταστεί δυνατή η παράταση υπαγωγής στη σχετική
ρύθµιση, λόγω της οικονοµικής κρίσης και της συνακό-
λουθης αδυναµίας πολλών εκ των ως άνω οφειλετών, να
ανταποκριθούν έγκαιρα στην εξόφληση των ληξιπρόθε-
σµων υποχρεώσεών τους προς το Δηµόσιο. 
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 6α, τροποποίη-

ση του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, δίνεται
η δυνατότητα στη Διεύθυνση Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων να αιτείται την έκδοση βεβαίωσης οφειλής χρεών
προς το Δηµόσιο. Λόγω της ανασυγκρότησης της Γενι-
κής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης
Δηµοσίων Εσόδων, κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίηση
αλλά και διεύρυνση αυτής της δυνατότητας.
Με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 6β διευρύνεται

το πεδίο εφαρµογής της βεβαίωσης οφειλής µε σκοπό
την περαιτέρω διευκόλυνση των οφειλετών του Δηµοσί-
ου για µερική εξόφληση των οφειλών τους, µέσω της µε-
ταβίβασης εµπραγµάτων δικαιωµάτων. Συγκεκριµένα µε
την τροποποίηση των ισχυουσών διατάξεων παρέχεται η
δυνατότητα µεταβίβασης ακινήτου σε τρίτους και κατα-
βολή του συνολικού τιµήµατος στο Δηµόσιο, ακόµη και
αν δεν εξοφλείται η οφειλή, µε τον όρο της διασφάλισης
του εναποµένοντος ποσού µε λοιπά περιουσιακά στοι-
χεία ή εγγυήσεις τρίτων.
Με τις ανωτέρω προτεινόµενες διατάξεις εκτιµάται ότι

θα επέλθουν άµεσα εισπρακτικά αποτελέσµατα, χωρίς
να τίθενται σε κίνδυνο οι εναποµένουσες απαιτήσεις του
Δηµοσίου.
Η ρύθµιση της παραγράφου 7 αποβλέπει στην αποτρο-

πή της ακύρωσης των πράξεων διοικητικής εκτέλεσης,
όταν ένα ή ορισµένα από τα περισσότερα χρέη, για τα ο-
ποία επισπεύδεται η εκτέλεση, κριθούν ως µη οφειλόµε-
να, εν όλω ή εν µέρει, ενόψει της δυσµενούς, για το Δη-
µόσιο, µεταβολής της πάγιας νοµολογίας επί του συγκε-
κριµένου θέµατος (βλ. ΣτΕ 245/2008). 
Με τις ρυθµίσεις της παραγράφου 8 ρυθµίζονται οι βε-

βαιωµένες και ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο,
καθώς και τα χρέη υπέρ τρίτων, τα οποία έχουν βεβαιω-
θεί βάσει των διατάξεων του Κ.Ε.Δ.Ε. στις Δ.Ο.Υ. και τα
Τελωνεία. 
Η ρύθµιση αυτή είναι ευνοϊκότερη και πιο ευέλικτη της

προηγούµενης (άρθρο 14 ν.3888/2010) και κρίνεται απα-
ραίτητη λόγω, αφ’ ενός της οικονοµικής κρίσης και της
αδυναµίας πολλών φορολογούµενων (φυσικών και νοµι-
κών προσώπων) να ανταποκριθούν άµεσα στην εξόφλη-
ση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώσεών τους προς το Δη-
µόσιο και αφ’ ετέρου των επιτακτικών δηµοσιονοµικών
αναγκών για άµεση αύξηση των εσόδων. 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις δίδεται η δυνατότητα

στους οφειλέτες, είτε να εξοφλήσουν τις οφειλές τους
εφάπαξ µε ολική έκπτωση από τις µέχρι τότε προσαυξή-
σεις εκπρόθεσµης καταβολής, ή να υπαχθούν σε προ-
γράµµατα τµηµατικής καταβολής µέχρι εξήντα (60) µηνι-
αίων δόσεων, µε ταυτόχρονη µείωση των εν λόγω προ-
σαυξήσεων κατά ποσοστό που βαίνει µειούµενο όσο αυ-
ξάνεται ο αριθµός των δόσεων.
Τέλος, µε την σύνδεση των υπαγόµενων στη ρύθµιση

οφειλών καθώς και της χρονικής περιόδου υπολογισµού
των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβολής, µε την η-

µεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθ-
µιση, η εν λόγω ρύθµιση αποκτά δυναµικό και όχι στατι-
κό χαρακτήρα, µε αποτέλεσµα να µπορεί να ενεργοποιη-
θεί και στο µέλλον µε Υπουργική Απόφαση, εφόσον οι
συνθήκες το υπαγορεύσουν. 
Η επιπρόσθετη επίδοση αντιγράφων της περιλήψεως

κατασχετήριας εκθέσεως ή του προγράµµατος πλειστη-
ριασµού στον υπουργό Οικονοµικών : α) είναι περιττή, β)
επιβαρύνει ασκόπως την Κεντρική Υπηρεσία του Νοµι-
κού Συµβουλίου του Κράτους, γ) δηµιουργεί πρόσθετα έ-
ξοδα στους επισπεύδοντες πλειστηριασµούς και δ) προ-
καλεί ζηµία στους καταταγέντες δανειστές – µεταξύ των
οποίων και στο Δηµόσιο – καθ΄όσον η προεκτεθείσα δα-
πάνη επιδόσεως αφαιρείται ως έξοδο εκτελέσεως από
το πλειστηρίασµα κατά την σύνταξη του πίνακα κατατά-
ξεως δανειστών. 
Για την αποτροπή των δυσµενών αυτών συνεπειών,

προβλέπεται µε την προτεινοµένη διάταξη της παραγρά-
φου 9 ότι αντίγραφα της περιλήψεως κατασχετήριας εκ-
θέσεως ή του προγράµµατος πλειστηριασµού δεν κοινο-
ποιούνται στον υπουργό Οικονοµικών.
Προς αποφυγή τυχόν ερµηνευτικών προβληµάτων από

την προτεινοµένη διάταξη, τονίζεται ότι οι διατάξεις των
άρθρων 29 παρ. 6 του ν. 3296/2004 και 28 παρ. 2 του
ν.2579/1998 εξακολουθούν να ισχύουν. 
Η προτεινόµενη προσθήκη της παραγράφου 10 έχει

σκοπό να ορίσει το φορέα που θα καθορίσει το ποσό της
επιστρεπτέας αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τα κριτήρια της
παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.3986/2011 (Α΄ 142)
προκειµένου στη συνέχεια να εκδοθεί η απόφαση της ε-
πιστρεπτέας αποζηµίωσης. Η επιτροπή του άρθρου 15 η
οποία ορίζεται από την προτεινόµενη διάταξη είναι και
αρµόδια σύµφωνα µε το ν.2882/2001 για την εκτίµηση
της αξίας των απαλλοτριούµενων ακινήτων.
Προκειµένου να ανατεθεί η ενηµέρωση των οφειλετών

του Δηµοσίου και των Ασφαλιστικών Ταµείων και Οργα-
νισµών, στις Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών
(ν.3758/2009) θα πρέπει να θεσπισθεί η σχετική νοµοθε-
τική διάταξη της παραγράφου 11.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 3 του

ν.3758/2009 (Α΄68), µε τον οποίο καθορίζεται το νοµικό
πλαίσιο της λειτουργίας των Εταιρειών Ενηµέρωσης Ο-
φειλετών, ως Εταιρείες Ενηµέρωσης οφειλετών για λη-
ξιπρόθεσµες απαιτήσεις νοούνται: «οι κεφαλαιουχικές
εταιρείες που έχουν ως αποκλειστικό καταστατικό σκο-
πό την εξώδικη ενηµέρωση οφειλετών για την ύπαρξη
ληξιπρόθεσµων και απαιτητών χρηµατικών οφειλών
τους έναντι δανειστών, πριν από την διενέργεια δικαστι-
κών πράξεων και το στάδιο έναρξης της αναγκαστικής ε-
κτέλεσης, που προέρχονται από συµβάσεις πίστωσης και
εγγύησης και νόµιµες εµπορικές συναλλαγές, όπως α-
γορές αγαθών, παροχή υπηρεσιών, χορήγηση δανείων,
εγγυήσεων και πιστώσεων, χρήση πιστωτικών καρτών,
καθώς και τη διαπραγµάτευση του χρόνου, του τρόπου
και των λοιπών όρων αποπληρωµή των οφειλών, κατ’ ε-
ντολή και για λογαριασµό των δανειστών, σύµφωνα µε
τις αρχές του άρθρου 4 του παρόντος». 
Στο ίδιο άρθρο και στις παραγράφους 1 και 2 καθορίζο-

νται και οι έννοιες, κατά το νόµο αυτό, των οφειλετών
και των δανειστών. Έτσι ως οφειλέτες νοούνται: «τα φυ-
σικά ή νοµικά πρόσωπα, όπως δανειολήπτες, εγγυητές
πιστώσεων ή καταναλωτές, όπως ορίζονται στην Αστικό
Κώδικα και στην κείµενη νοµοθεσία περί προστασίας κα-
ταναλωτή». Ως δανειστές δε νοούνται: «κάθε πρόσωπο
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φυσικό ή νοµικό που συναλλάσσεται στην αγορά και πα-
ρέχει στους πελάτες του πίστωση οποιασδήποτε µορ-
φής, όπως πιστωτικά ιδρύµατα, ανώνυµες εταιρείες πα-
ροχής πιστώσεων, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες
κοινής ωφελείας, εταιρείες παροχής σταθερών και κινη-
τών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, εταιρείες πώλησης κα-
ταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών».
Καθίσταται λοιπόν πρόδηλο, ότι το Δηµόσιο ή τα Α-

σφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµοί δεν συµπεριλαµβάνο-
νται στην έννοια των δανειστών, κατά τις παραπάνω δια-
τάξεις, καθώς επίσης και οι οφειλέτες προς το Δηµόσιο
ή τα Ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµούς δεν περιλαµ-
βάνονται στην έννοια των οφειλετών, όπως αυτοί νοού-
νται ανωτέρω.

Επί του άρθρου 4
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 1 δί-

νεται η δυνατότητα µεταφοράς των φορολογικά ανα-
γνωρίσιµων ζηµιών των κοινωφελών επιχειρήσεων, που
συγχωνεύονται µε τις διατάξεις του ν. 3852/2010, στα ε-
πόµενα οικονοµικά έτη, µε τις προϋποθέσεις που ορί-
ζουν οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του
ΚΦΕ, δεδοµένου ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις συγχωνεύ-
ονται υποχρεωτικά βάσει νόµου. 

Mε τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 2
ρυθµίζονται οι φορολογικές, ως προς το ΦΠΑ, υποχρεώ-
σεις του Δηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης, των δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων και
των αµιγώς δηµοτικών επιχειρήσεων, σε όσες περιπτώ-
σεις, από µη ορθή ερµηνεία των υφιστάµενων διατάξε-
ων, δεν επέβαλαν στο παρελθόν ΦΠΑ επί των υπηρεσιών
που παρείχαν.
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι για υπηρε-

σίες που παρασχέθηκαν µέχρι 31.12.2011 δεν απαιτείται
η είσπραξη του νόµιµα οφειλόµενου ΦΠΑ, εφόσον απο-
δεικνύεται ότι ο φόρος αυτός δεν χρεώθηκε στους κατα-
ναλωτές και κατά συνέπεια οι φορείς αυτοί υποχρεού-
νται στην απόδοση του ΦΠΑ µόνο αν πράγµατι τον επέ-
βαλαν. 
Περαιτέρω προτείνεται τυχόν πράξεις επιβολής ΦΠΑ

καθώς και πράξεις επιβολής προστίµου που εκδόθηκαν
για τις ανωτέρω πράξεις, ακυρώνονται, εφόσον δεν έ-
χουν καταστεί µε οποιοδήποτε τρόπο οριστικές µέχρι
την ηµεροµηνία δηµοσίευσης. Επιπλέον, ποσά που έ-
χουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων που σύµφωνα µε τα ανω-
τέρω παύουν να ισχύουν διαγράφονται ενώ ποσά που
καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επιστρέφονται ού-
τε συµψηφίζονται.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 3

τροποποιούνται οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 54 και της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του
άρθρου 55 του Κ.Φ.Ε., σχετικά µε τη φορολογική µετα-
χείριση των µερισµάτων και των κερδών που διανέµουν
οι ηµεδαπές ανώνυµες εταιρείες και εταιρείες περιορι-
σµένης ευθύνης, αντίστοιχα, όταν δικαιούχοι είναι φυσι-
κά πρόσωπα, κάτοικοι Ελλάδος. Με τις νέες διατάξεις
καταργείται η φορολόγηση των πιο πάνω εισοδηµάτων
µε τις γενικές διατάξεις για τα φυσικά εκείνα πρόσωπα
που ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας τους µε βά-
ση την κλίµακα του άρθρου 9 για τα συνολικά εισοδήµα-
τά τους, συµπεριλαµβανοµένων και των µερισµάτων ή
κερδών, είναι µικρότερος του 25%, µε δυνατότητα επι-
στροφής του πιστωτικού υπολοίπου που προέκυπτε από
το συµψηφισµό του φόρου που είχε παρακρατηθεί στα

εισοδήµατα αυτά και πλέον, στα συγκεκριµένα εισοδή-
µατα θα επέρχεται εξάντληση της φορολογικής υποχρέ-
ωσης µε την παρακράτηση του φόρου επί αυτών. Η ρύθ-
µιση αυτή γίνεται για λόγους απλοποίησης του φορολο-
γικού συστήµατος, αλλά και λόγω της µειώσεως του α-
φορολογήτου ποσού της κλίµακας του άρθρου 9 του
Κ.Φ.Ε..
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 4, ε-

πιβάλλεται φόρος µε συντελεστή 2‰ κατά το δανεισµό
εισηγµένων µετοχών εξωχρηµατιστηρικά, προκειµένου
να υπάρχει ίδια αντιµετώπιση µε την πώληση εισηγµέ-
νων µετοχών, ενώ προβλέπεται ρητά ότι η σύµβαση του
δανεισµού και κάθε συναφής πράξη δεν υπάγονται σε
τέλος χαρτοσήµου. Με βάση τη διάταξη, ο φόρος βαρύ-
νει τον δανειστή των µετοχών και επιβάλλεται στην αξία
των µετοχών που δανείζονται.
Με τις προτεινόµενες διατάξεις της παραγράφου 5,

προτείνεται η τροποποίηση του τίτλου και των παραγρά-
φων 1, 4, 6 και 8 του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. περί διοικη-
τικής επίλυσης φορολογικών διαφορών στη Γενική Διεύ-
θυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων του Υπουργείου Οικονοµικών.
Με τις διατάξεις αυτές, αντικαθίσταται ένας εκ των

προϊσταµένων οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης
της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµικών
που συµµετέχει ως µέλος στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. από έναν
πρώην ανώτατο δικαστικό λειτουργό ή πρώην λειτουργό
του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους, προκειµένου να
ενισχυθεί η ανεξαρτησία της Επιτροπής ως προς τα µέρη
και καθορίζεται ότι το µέλος της Επιτροπής που θα συµ-
µετέχει από το Σ.Δ.Ο.Ε. είναι προϊστάµενος οργανικής
µονάδας επιπέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης της εν
λόγω υπηρεσίας. Επιπλέον, και προκειµένου να επιλύο-
νται οι φορολογικές διαφορές κατά τρόπο ενιαίο από έ-
να όργανο, ορίζεται ρητά ότι η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. καθίσταται αρ-
µόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών όλων των
εκδοθεισών καταλογιστικών πράξεων όλων εν γένει των
φορολογικών αντικειµένων από τον ίδιο φορολογικό έ-
λεγχο, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή έχει αρµο-
διότητα έστω και για µία από αυτές, ενώ προβλέπεται η
δυνατότητα ορισµού ως εισηγητών ενώπιον της Επιτρο-
πής προσώπων ανάλογα µε την εξεταζόµενη υπόθεση.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ρυθµίζονται θέµα-

τα µεταβατικής φύσεως όσον αφορά εκκρεµείς αιτήσεις
διοικητικής επίλυσης διαφορών που έχουν υποβληθεί
πριν την ηµεροµηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων προς
την Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Δια-
φορών του άρθρου 70Α του Κ.Φ.Ε. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 7 προ-

στίθεται νέο εδάφιο στην περίπτωση α) της παραγράφου
2 του άρθρου 73, σύµφωνα µε την οποία, τα νοµικά πρό-
σωπα του άρθρου 2, παρ. 4 και του άρθρου 101, παρ. 1
του ν.2238/1994, που έχουν επαγγελµατική εγκατάστα-
ση σε κοινό κτίριο µε άλλα πρόσωπα, παραλαµβάνουν
κατά την χειµερινή περίοδο, αρχικά, πετρέλαιο εσωτερι-
κής καύσης DIESEL και φωτιστικό πετρέλαιο µε χαµηλό
συντελεστή Ε.Φ.Κ. (ήτοι 60 ευρώ ανά χιλιόλιτρο), και
στην συνέχεια καταβάλουν την διαφορά µεταξύ του
πλήρους συντελεστή Ε.Φ.Κ. των περιπτώσεων ζ και ια,
της παραγράφου 1 και του ως άνω οριζόµενου χαµηλού
συντελεστή, καθώς επίσης και του Φ.Π.Α. που αναλογεί
σ΄ αυτή και των λοιπών επιβαρύνσεων. Επίσης µε την
προτεινόµενη διάταξη ορίζεται το χρονικό σηµείο κατα-
βολής συµπληρωµατικών φορολογικών επιβαρύνσεων α-
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πό τα ως άνω πρόσωπα , το οποίο είναι µέχρι και την 20η
Ιανουαρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίµων
θέρµανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου µέχρι 31 Δε-
κεµβρίου του προηγούµενου έτους και µέχρι και την 20η
Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1 Ιανουαρί-
ου µέχρι 30 Απριλίου του ίδιου έτους.
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 8 προ-

στίθενται στην Εκτελεστική Διυπουργική Επιτροπή του
Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµµατος Καταπολέµησης
της Φοροδιαφυγής ως µέλη, ο Διοικητής της Τράπεζας
της Ελλάδος ή ο νόµιµος αναπληρωτής του και ο Πρόε-
δρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή ο νόµιµος ανα-
πληρωτής του. 
Με την προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 9

και 10 βελτιώνεται το εξουσιοδοτικό περιεχόµενο των
παρ. 5 και 14 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, προκειµέ-
νου να επιταχυνθεί η αναδιοργάνωση και αναδιάρθρωση
των περιφερειακών οργανικών µονάδων του Υπουργείου
Οικονοµικών.
Ενόψει της ύφεσης που αντιµετωπίζουν πολλές επι-

χειρήσεις λόγω της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης, αυ-
τές αδυνατούν να καταβάλλουν εγκαίρως δεδουλευµέ-
νες αποδοχές σε µισθωτούς τους οποίους απασχολούν.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 11 αυτή δίνεται η δυνα-
τότητα στους µισθωτούς που εισπράττουν καθυστερηµέ-
να και σε έτος µεταγενέστερο δεδουλευµένες αποδο-
χές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 από τις επιχει-
ρήσεις στις οποίες απασχολούνται, να δηλώσουν τις α-
νωτέρω δεδουλευµένες αποδοχές στο έτος στις οποίες
αυτές εισπράττονται και όχι στο έτος που αφορούν
(2011) για το οποίο σύµφωνα µε τις διατάξεις που ί-
σχυαν είχαν αποκτήσει δικαίωµα είσπραξης. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 21 του

ν. 2362/95 όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν
3871/10 προβλέπεται ότι για την ανάληψη υποχρεώσεων
που θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου επό-
µενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής
Στρατηγικής απαιτείται έγκριση του Υπουργού Οικονοµι-
κών για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και του ε-
ποπτεύοντος Υπουργού για τους φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης. Από τη µέχρι τώρα εφαρµογή της σχετικής
διάταξης προέκυψε ότι οι φορείς είναι υποχρεωµένοι να
υποβάλουν αιτήµατα χορήγησης προεγκρίσεων ακόµη
και για ποσά που είναι ασήµαντα µε αποτέλεσµα να επι-
βαρύνονται υπέρµετρα τόσο αυτοί όσο και το Υπουργείο
Οικονοµικών µε γραφειοκρατικές διαδικασίες που δεν έ-
χουν ουσιαστικό δηµοσιονοµικό αποτέλεσµα. Για την α-
ποφυγή των χρονοβόρων και γραφειοκρατικών αυτών
διαδικασιών προτείνεται µε την διάταξη της παραγρά-
φου 12 να τροποποιηθεί η εν λόγω διάταξη και να προ-
βλεφθεί ότι απαιτείται προέγκριση για την ανάληψη υπο-
χρεώσεων που υπερβαίνουν ένα ορισµένο ετήσιο ύψος
δαπάνης.
Ως τέτοιο ετήσιο όριο προτείνεται το ποσό των

100.000 ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξόδου του προϋπο-
λογισµού για τους φορείς της Κεντρικής Διοίκησης και
το ποσό των 50.000 ευρώ για τους λοιπούς φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης.
Με το άρθρο 3 του ν. 3920/2011 τα χρέη (µέχρι 31.12.10)

των εταιρειών «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.», «ΣΤΑΘΕ-
ΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» έναντι του Δηµοσίου και ΟΑ-
ΣΑ καθώς επίσης και του ΟΑΣΑ έναντι του Δηµοσίου,
του ΙΚΑ ή των Ασφαλιστικών Ταµείων, αναλαµβάνονται

από το Δηµόσιο και µεταφέρονται στον Κρατικό Προϋ-
πολογισµό. Στον Οργανισµό όµως κατά το 2010 κατα-
βλήθηκαν 210 εκατ. ευρώ από το λογ/σµό αποκρατικο-
ποιήσεων ως προσωρινή ταµειακή διευκόλυνση η τακτο-
ποίηση της οποίας, µε επιστροφή του σχετικού ποσού
στο Δηµόσιο, εκκρεµεί. Ταυτόχρονα οι απαιτήσεις των
συγκοινωνιακών φορέων που δηµιουργήθηκαν σύµφωνα
µε την κείµενη νοµοθεσία από την διακίνηση ατόµων µε
τις αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε µε µειωµένο
κόµιστρο µέχρι την δηµοσίευση του παρόντος κατ’ ε-
φαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του ν.
2669/98 και 20 και 25 του ν.2072/92 παραµένουν απαιτη-
τές. Για να διορθωθεί η µονοµερής ανάληψη υποχρεώσε-
ων του Δηµοσίου χωρίς τον αντίστοιχο συµψηφισµό των
απαιτήσεων του Δηµοσίου έναντι των παραπάνω φορέ-
ων, προτείνεται µε την διάταξη της παραγράφου 13 να
συµπληρωθεί το άρθρο 3 του ν. 3920/11.
Λαµβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της από 25 Αυ-

γούστου 2011 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Α΄
183) περί «Ανάληψης δανειακών υποχρεώσεων των Δή-
µων Ζωγράφου και Αχαρνών από το Υπουργείο Οικονο-
µικών» όπου α) στο άρθρο 1 αυτής ορίζεται ότι το Υ-
πουργείο Οικονοµικών αναλαµβάνει την εξυπηρέτηση
των δανείων που έχει συνάψει ο Δήµος Ζωγράφου µε
Τράπεζα του εξωτερικού συνολικού αρχικά εγκριθέντος
ποσού 25.000.000 ευρώ και β) στο άρθρο 2 αυτής ορίζε-
ται ότι τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί από το Υ-
πουργείο Οικονοµικών και όσα θα καταβάλλονται για την
εξυπηρέτηση των δανείων αυτών µέχρι την πλήρη εξό-
φλησή τους θα παρακρατούνται από τους πόρους των
ΚΑΠ που αναλογούν στους παραπάνω δήµους. Ως εκ
τούτου, λαµβάνοντας επίσης υπόψη ότι λόγω και του ι-
διάζοντος αυτού προβλήµατος, εν µέσω της δυσχερούς
οικονοµικής συγκυρίας, προκύπτει απολύτως επισφαλής
η δυνατότητα του Δήµου Ζωγράφου να αντεπεξέλθει
στο θεσµικό του ρόλο, λόγω της υπέρµετρης αποµείω-
σης των πόρων των ΚΑΠ προτείνεται η διάταξη της πα-
ραγράφου 14. 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 15 θε-

σπίζονται έµµεσοι µέθοδοι προσδιορισµού του φορολο-
γητέου εισοδήµατος, εφαρµοστέες διεθνώς από πολλές
φορολογικές διοικήσεις, στις περιπτώσεις που τα βιβλία
και στοιχεία του επιτηδευµατία δεν απεικονίζουν την
πραγµατική οικονοµική του κατάσταση ή υφίσταται αδι-
καιολόγητος πλουτισµός σε κινητή και ακίνητη περιου-
σία φυσικών ή νοµικών προσώπων ή υπερβολικές δαπά-
νες που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδή-
µατα της επιχείρησης ή και του φορολογούµενου φυσι-
κού προσώπου. Με τις εν λόγω µεθόδους, οι οποίες λει-
τουργούν µε βάση τις γενικά παραδεκτές αρχές και τε-
χνικές της Ελεγκτικής, ο ελεγκτής έχει τη δυνατότητα,
αναφορικά µε τον προσδιορισµό του εισοδήµατος, να
χρησιµοποιεί και να αξιοποιεί ένα ευρύτατο φάσµα πλη-
ροφοριών και δεδοµένων προερχόµενο από τρίτες πη-
γές προκειµένου να εξάγει ασφαλέστερα αποτελέσµατα
και να συµβάλλει αποτελεσµατικά στη σύλληψη της φο-
ρολογητέας ύλης. Εξάλλου στο φορολογούµενο δίνεται
σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια του δικαιώµατος της
προηγούµενης ακρόασης, η δυνατότητα ανταπόδειξης
καθώς πριν την έκδοση των καταλογιστικών πράξεων,
µπορεί να επικαλεστεί ενώπιον της ελεγκτικής αρχής
κάθε πρόσφορο στοιχείο σχετικά µε τη φοροδοτική του
ικανότητα. 
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Με την προτεινόµενη προσθήκη της παραγράφου 16
τονίζεται η υποχρεωτικότητα του συγκεκριµένου ελέγ-
χου για τις επιχειρήσεις που υπάγονται σε αυτόν, προ-
κειµένου να καταστεί αυτός αποτελεσµατικός µε την ε-
νίσχυση του «φορολογικού πιστοποιητικού» και την συµ-
βολή του στην αύξηση των φορολογικών εσόδων. 

Επί του άρθρου 5 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, εναρµονίζεται η ισχύ-

ουσα εθνική νοµοθεσία των οδικών εµπορευµατικών µε-
ταφορών όπως καθορίζεται στο ν.3887/2010, µε τις υπο-
χρεώσεις που ανέλαβε η χώρα από την υπογραφή του
Μνηµονίου «Μέτρα για την εφαρµογή του µηχανισµού
στήριξης της ελληνικής οικονοµίας από τα κράτη- µέλη
του ευρώ και το Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο»
(ν.3845/2010 Α΄ 65) καθώς, επίσης, αντιµετωπίζονται και
θέµατα επειγούσης φύσεως για την απρόσκοπτη και ο-
µαλή εφαρµογή των διατάξεων του ν. 3887/2010. Συγκε-
κριµένα:
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1 δίνεται το δικαίωµα

πρόσβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπο-
ρευµάτων στους Έλληνες και λοιπούς κοινοτικούς µετα-
φορείς. Η ρύθµιση αυτή είναι σύµφωνη µε το κοινοτικό
δίκαιο και καταργείται πλέον η δυνατότητα πρόσβασης
στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων α-
πό κατοίκους τρίτων χωρών. 
Με την παράγραφο 2 καταργείται η υποχρεωτική ά-

σκηση του επαγγέλµατος του οδικού µεταφορέα εµπο-
ρευµάτων µόνο µε υποχρεωτική ένταξη σε εταιρείες,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κανονισµού
1071/2009/ΕΚ. 
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 3 ορίζεται η διαδικα-

σία και καθορίζονται τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση
Αδειών Οδικών Μεταφορών. Ο τρόπος απόδειξης της οι-
κονοµικής επιφάνειας καθορίζεται µε απόφαση του Υ-
πουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων. 
Με την ρύθµιση της παραγράφου 4 δίδεται η δυνατό-

τητα για λόγους ανταγωνισµού αλλά και για λόγους ίσης
µεταχείρισης οι ιδιοκτήτες φορτηγών δηµόσιας χρήσης
οι οποίοι έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα (αντίστοιχη ά-
δεια οδικού µεταφορέα) να διενεργούν είτε εθνικές είτε
διεθνείς µεταφορές. 
Με την ρύθµιση της παραγράφου 5 προβλέπεται ότι τα

νέα φορτηγά που θα κυκλοφορήσουν θα πρέπει να είναι
νέας τεχνολογίας (EURO V) τουλάχιστον ώστε και το
περιβάλλον να προστατευθεί και να αναβαθµιστούν οι
ελληνικές εµπορευµατικές µεταφορές.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 6 η µεταβατική περίο-

δος, που καθοριζόταν από τις τελικές και µεταβατικές
διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 για τα ζητήµα-
τα που αφορούσαν την χορήγηση των αδειών οδικών µε-
ταφορών και αδειών κυκλοφορίας ΦΔΧ αυτοκινήτων συ-
ντέµνεται, µε την αντικατάσταση της διάταξης αυτής α-
πό 30.6.2013 που προβλεπόταν αρχικά, στην 1η Ιανουα-
ρίου του 2012, ώστε να εξυπηρετείται η αναγκαιότητας
της άµεσης απελευθέρωσης του επαγγέλµατος του οδι-
κού µεταφορέα εµπορευµάτων.
Με την παράγραφο 7 καταργείται η παράγραφος 8 του

άρθρου 14 του ν. 3887/2010, επειδή λήγει η µεταβατική
περίοδος από 01.01.2012. 
Με την παράγραφο 1β του άρθρου 7 του ν. 3919/2011

εδίδετο η δυνατότητα στην Δ.Ε του ΤΕΕ, σε περίπτωση
συνοµολογήσεως από µηχανικό σύµβασης της οποίας η
αµοιβή φαίνεται ασυνήθιστα χαµηλή, να το καλεί εγγρά-

φως να δικαιολογήσει το ύψος της. Εν όψει όµως του ό-
τι οι ελάχιστες αµοιβές έχουν καταργηθεί και οι µηχανι-
κοί µπορεί να συνάπτουν συµβάσεις διαµορφώνοντας ε-
λεύθερα τις αµοιβές τους, ο έλεγχος αυτός είναι πλέον
περιττός και µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις παραγρά-
φους 8 και 9 ρυθµίζεται το εν λόγω ζήτηµα. 

Επί του άρθρου 6 
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 προ-

στίθεται στον κώδικα δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954 Α΄ 235)
άρθρο 38Α µε το οποίο ορίζονται οι όροι και οι προϋπο-
θέσεις της προσωπικής προβολής δικηγόρων και δικηγο-
ρικών εταιριών. Σηµειώνεται ότι µέχρι σήµερα δεν υπήρ-
χε σχετική διάταξη νόµου, πλην µιας γενικής απαγόρευ-
σης, που προβλέπονταν στον κώδικα δεοντολογίας ά-
σκησης του δικηγορικού λειτουργήµατος ο οποίος δεν έ-
χει αποκτήσει ποτέ ισχύ νόµου. Με τις προβλεπόµενες
ρυθµίσεις επιτρέπεται στο δικηγόρο ή στη δικηγορική ε-
ταιρία η προβολή, δηµοσιοποίηση και προώθηση των το-
µέων της επαγγελµατικής δραστηριότητας είτε εντός
της Ελλάδας είτε στο εξωτερικό, καθώς και η δηµοσίευ-
ση και κυκλοφορία επαγγελµατικών καταχωρήσεων, έ-
ντυπα ή ηλεκτρονικά, στις εφηµερίδες ή στα περιοδικά
µε την προϋπόθεση ότι η πληροφόρηση αυτή να είναι α-
κριβής και όχι παραπλανητική και να σέβεται την υπο-
χρέωση τήρησης εµπιστευτικού χαρακτήρα των πληρο-
φοριών και λοιπών θεµελιωδών αρχών που διέπουν την
άσκηση του δικηγορικού επαγγέλµατος. Επίσης προβλέ-
πεται η επιβολή ποινικών, αστικών και διοικητικών κυρώ-
σεων στους παραβάτες της εν λόγω διάταξης και σε πε-
ρίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της προσωρι-
νής παύσης και προστίµου. 
Με την διάταξη της παραγράφου 2 προβλέπεται η υπο-

χρέωση των Δικηγορικών Συλλόγων να δηµοσιεύουν
κατ’ έτος και στο διαδίκτυο τα οικονοµικά τους στοιχεία
(προϋπολογισµό και απολογισµό) καθώς και αναλυτικά
στατιστικά στοιχεία των πειθαρχικών υποθέσεων που ει-
σάγονταισ’ αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και τις επ’
αυτών αποφάσεις. Η ρύθµιση αυτή επιβάλλεται από την
ανάγκη συµµόρφωσης της Ελλάδας στο πρόγραµµα οι-
κονοµικής προσαρµογής που έχει σχεδιαστεί για τη χώ-
ρα (παρ. 4.2 του Μνηµονίου Συνεννόησης για τις συγκε-
κριµένες προϋποθέσεις οικονοµικής πολιτικής). 
Με την ρύθµιση της παραγράφου 3 αίρονται οι τοπικοί

περιορισµοί για την σύσταση δικηγορικών εταιρειών. Έ-
τσι δύο ή περισσότεροι δικηγόροι, µέλη οποιουδήποτε
δικηγορικού συλλόγου της Χώρας, µπορούν να συστή-
σουν «Αστική Επαγγελµατική Δικηγορική Εταιρία» οπου-
δήποτε. Η έδρα της εταιρείας ορίζεται µε το καταστατι-
κό της στην περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον
οποίο είναι εγγεγραµµένος τουλάχιστον ένας από τους
εταίρους.
Με την ρύθµιση της παραγράφου 4 παρέχεται η δυνα-

τότητα στη Δικηγορική Εταιρεία να ιδρύει υποκαταστή-
µατα και στην ηµεδαπή και στην αλλοδαπή. Στη δεύτερη
περίπτωση, η ίδρυση αυτή πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε
τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας Ε.Ε. και της νοµο-
θεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής. 
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 5 επιδιώκεται η τρο-

ποποίηση του άρθρου 19 του Κώδικα Συµβολαιογράφων,
η οποία έχει ως σκοπό τη συµµόρφωση της Ελληνικής
Δηµοκρατίας µε την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-61/08, Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή κατά Ελληνικής Δηµοκρατίας, η οποία εκδόθηκε
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την 24η Μαΐου 2011. Σύµφωνα µε το διατακτικό της απο-
φάσεως, το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έκρινε
ότι η Ελληνική Δηµοκρατία, επιβάλλοντας προϋπόθεση ι-
θαγένειας για την πρόσβαση στο συµβολαιογραφικό ε-
πάγγελµα, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το
άρθρο 43 ΕΚ και ήδη, µε ταυτόσηµη διατύπωση, άρθρο
49 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης (στο εξής: «ΣΛΕΕ»). Το άρθρο αυτό απαγορεύει
τους περιορισµούς στην ελευθερία εγκαταστάσεως των
υπηκόων ενός κράτους - µέλους στην επικράτεια ενός
άλλου κράτους - µέλους. 
Σύµφωνα µε το άρθρο 260 ΣΛΕΕ, εάν το Δικαστήριο

της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαπιστώσει ότι ένα κράτος µέ-
λος έχει παραβεί υποχρέωσή του εκ των Συνθηκών, το
κράτος αυτό οφείλει να λάβει τα µέτρα που συνεπάγεται
η εκτέλεση της αποφάσεως του Δικαστηρίου. 
Σύµφωνα µε πάγια νοµολογία του Δικαστηρίου της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης, το συµφέρον της άµεσης και οµοιό-
µορφης εφαρµογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης επιτάσσει η συµµόρφωση του κράτους µέλους µε α-
πόφαση του Δικαστηρίου να αρχίσει άµεσα και να λήξει
εντός των συντοµότερων δυνατών προθεσµιών (βλ. εν-
δεικτικά, ΔΕΚ 9.12.2008, Επιτροπή/Γαλλία, C-121/07,
Συλλογή, σελ. Ι-9159, σκ. 21).Με δεδοµένο ότι η προϋ-
πόθεση ιθαγένειας προκειµένου για το διορισµό στο ε-
πάγγελµα του συµβολαιογράφου προβλέπεται στο άρ-
θρο 19 του Κώδικα Συµβολαιογράφων, το άρθρο αυτό
πρέπει να τροποποιηθεί, προκειµένου η Ελληνική Δηµο-
κρατία να συµµορφωθεί µε την απόφαση του Δικαστηρί-
ου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σηµειώνεται ότι η Ελληνική Δηµοκρατία δεν ήταν το

µόνο κράτος - µέλος που διατηρούσε αντίστοιχο περιο-
ρισµό στη νοµοθεσία του. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης έκρινε ότι το Βέλγιο (υπόθεση C-47/08), η
Γαλλία (υπόθεση C-50/08), το Λουξεµβούργο (υπόθεση
C-51/08), η Αυστρία (υπόθεση C-53/08) και η Γερµανία
(υπόθεση C-54/08) παραβίασαν επίσης το άρθρο 49
ΣΛΕΕ, διατηρώντας την προϋπόθεση της ιθαγένειας για
την πρόσβαση στο συµβολαιογραφικό επάγγελµα. Επί-
σης, εκκρεµούν ενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης αντίστοιχες προσφυγές της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής κατά της Ολλανδίας (υπόθεση C-157/09) και
της Πορτογαλίας (υπόθεση C-533/09). Ειδικότερα, η νυν
ισχύουσα διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 του Κώδικα Συµ-
βολαιογράφων επιφυλάσσει το διορισµό στο επάγγελµα
του συµβολαιογράφου µόνο σε πρόσωπα που έχουν την
ελληνική ιθαγένεια, εφόσον κατέχουν και πτυχίο νοµι-
κού τµήµατος νοµικής σχολής. Η νυν ισχύουσα διάταξη
του άρθρου 19 παρ. 2 του Κώδικα Συµβολαιογράφων επι-
φυλάσσει το διορισµό στο επάγγελµα του συµβολαιο-
γράφου σε οµογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγέ-
νεια, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται
από ειδικούς νόµους και κατέχουν και πτυχίο νοµικού
τµήµατος νοµικής σχολής.
Με δεδοµένη την απόφαση του Δικαστηρίου της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-61/08, Ευρωπαϊκή Ε-
πιτροπή κατά Ελληνικής Δηµοκρατίας, τροποποιείται η
παράγραφος 1 του άρθρου 19 του Κώδικα Συµβολαιο-
γράφων, προκειµένου να παρέχεται η δυνατότητα διορι-
σµού ως συµβολαιογράφων και υπηκόων των λοιπών
κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λοιπές προϋ-
ποθέσεις διορισµού, οι οποίες αναφέρονται στην παρά-
γραφο 1 του άρθρου 19 δεν τροποποιούνται.
Επιπλέον, ως εκ της ανωτέρω τροποποίησης της παρα-

γράφου 1 του άρθρου 19, επιβάλλεται η τροποποίηση και
της παραγράφου 2 του ιδίου άρθρου. Επειδή, πλέον, οι
Έλληνες το γένος που έχουν την ιθαγένεια κράτους -
µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης εµπίπτουν στη ρύθµιση
της πρώτης παραγράφου του άρθρου 19 κατά τα ανωτέ-
ρω, η παράγραφος 2 του άρθρου αυτού καταλαµβάνει
µόνον τους Έλληνες το γένος που δεν έχουν την ιθαγέ-
νεια κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι λοι-
πές προϋποθέσεις διορισµού, οι οποίες αναφέρονται
στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 δεν τροποποιούνται.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 6, προκειµένου να ικα-

νοποιηθούν οι σωρευµένες έναντι τρίτων υποχρεώσεις
σχετικά µε το έργο της καθαριότητας, συντήρησης και
φύλαξης των Δικαστικών κτιρίων και συντήρησης µηχα-
νηµάτων και προγραµµάτων πληροφορικής των Υπηρε-
σιών αρµοδιότητας του Υπουργείου στα πλαίσια των
προσφερθέντων υπηρεσιών, των οποίων η εξόφληση
δεν έχει καταστεί δυνατή, εξαιτίας επουσιωδών και τυπι-
κών πληµµελειών στις σχετικές συµβάσεις, κηρύσσονται
νόµιµες οι συµβάσεις που συνήφθησαν κατά το χρονικό
διάστηµα από την 1η Ιουλίου 2010, ηµεροµηνία δηµοσί-
ευσης του ν.3858 (Α΄ 102) έως την έναρξη ισχύος του
προτεινόµενου νόµου, υπό απαραίτητη βεβαίως προϋπό-
θεση ότι η εκτέλεση του ανατεθέντος έργου βεβαιούται
από τις οικείες επιτροπές παραλαβής.
Με την παράγραφο 7 προστίθεται στο τέλος του δευ-

τέρου εδαφίου της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του
άρθρου 219 του Κώδικα Διοικητικής Δικονοµίας η φράση
«και στον αρµόδιο υπάλληλο του πλειστηριασµού, ενώ». 
Επειδή εκδόθηκε η υπ’ αρ. 41/2011 απόφαση του Πε-

νταµελούς Υπηρεσιακού Συµβουλίου του Συµβουλίου
της Επικρατείας, δυνάµει της οποίας κρίθηκε ότι στις κα-
ταργούµενες, βάσει του άρθρου 33 παρ. 1 περίπτωση α’
του ν. 4024/2011 (Α΄ 229), κενές οργανικές θέσεις δεν
περιλαµβάνονται οι κενές οργανικές θέσεις δικαστικών
υπαλλήλων. Επειδή, σύµφωνα µε την ανωτέρω υπ’ αρ.
41/2011 απόφαση, η µη υπαγωγή των δικαστικών υπαλ-
λήλων στις ρυθµίσεις περί κατάργησης οργανικών θέσε-
ων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011 (Α΄ 229) δικαιολο-
γείται πλήρως από το γεγονός ότι ο ίδιος ο νοµοθέτης έ-
χει ήδη διαπιστώσει µεγάλη καθυστέρηση στην απονοµή
της Δικαιοσύνης, λόγω της συσσώρευσης µεγάλου ό-
γκου υποθέσεων, και έχει λάβει µε προγενέστερους νό-
µους διάφορα µέτρα προς την επιτάχυνση της απονοµής
της. Επειδή η θέσπιση µέτρων, όπως η κατάργηση των
κενών οργανικών θέσεων αλλά και η θέση σε εργασιακή
εφεδρεία και η θέση σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότη-
τα, όπως προβλέπονται στο ν. 4024/2011 (Α΄ 229) , θα
δυσχέραινε σε καθοριστικό βαθµό, αν δεν µαταίωνε, την
επίτευξη του ανωτέρω σκοπού του νοµοθέτη για την επι-
τάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης προτείνονται οι
διατάξεις των παραγράφων 8 και 9.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ρυθµίζονται θέ-

µατα που αφορούν την ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε 

Επί του άρθρου 7

Με τις προτεινόµενες διατάξεις των παραγράφων 1-9
του άρθρου 7, ρυθµίζονται καθηµερινά θέµατα του Τα-
µείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου,
που έχουν προκύψει κατά τη µέχρι σήµερα λειτουργία
του και αποσκοπούν στην ταχύτερη και αποτελεσµατικό-
τερη εκτέλεση του έργου του. Επιπλέον, ρυθµίζονται λε-
πτοµερέστερα θέµατα που αφορούν στις διαδικασίες και
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στους τρόπους αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχει-
ών του Δηµοσίου, που περιέρχονται στο Ταµείο, προκει-
µένου να επιτυγχάνονται τα χρονοδιαγράµµατα του Με-
σοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
κατά τον πλέον συµφέροντα για το Δηµόσιο και την ανά-
πτυξη της οικονοµίας της χώρας τρόπο.

Eπίσης, οι προτεινόµενες ρυθµίσεις των παραγράφων
10-24 του άρθρου 7 αποβλέπουν στην ολοκλήρωση της
θεσµικής µορφής και στην αποτελεσµατικότερη και τα-
χύτερη έναρξη λειτουργίας της υφιστάµενης διοικητικής
αρχής µε την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγ-
χου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», η οποία ιδρύθηκε και οργανώ-
νεται κατά τις προβλέψεις του ν. 3229/2004 σε συνδυα-
σµό µε τις διατάξεις του ν.4002/2011. Με βάση τα προ-
τεινόµενα, η Ε.Ε.Ε.Π., η οποία έχει διφυή χαρακτήρα α-
φού προβλέπεται να ρυθµίζει την λειτουργία της αγοράς
των παιγνίων αλλά και να προστατεύει µε κανονιστικές
πράξεις ατοµικά δικαιώµατα και να διασφαλίζει την ε-
φαρµογή κανόνων δηµοσίου δικαίου, θα λειτουργεί πλέ-
ον ως ανεξάρτητη διοικητική Αρχή. Επιπλέον, εισάγονται
ρυθµίσεις οργανωτικής φύσης, οι οποίες διευκολύνουν
την ενεργοποίηση της Αρχής µε τον ταχύτερο τρόπο έ-
τσι ώστε να επιληφθεί του ρυθµιστικού της έργου από
την εκτέλεση του οποίου το Ελληνικό Δηµόσιο προσδο-
κά άµεσα σηµαντικά δηµόσια έσοδα. Επιπλέον, οι προ-
τεινόµενες ρυθµίσεις βελτιώνουν και αποσαφηνίζουν λε-
πτοµέρειες του υφιστάµενου νοµοθετικού πλαισίου λει-
τουργίας της αγοράς παιγνίων, προκειµένου αφ’ ενός
µεν να ενισχυθεί η εφαρµοστική του σαφήνεια αφ’ ετέ-
ρου να συµπληρωθούν επιµέρους λογικού και λειτουργι-
κού χαρακτήρα στοιχεία. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκε-
ται η κατά το δυνατόν πλέον απρόσκοπτη έναρξη λει-
τουργίας της συγκεκριµένης αγοράς. 

Ειδικότερα: 
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και

για τις συναπτόµενες από το Ταµείο συµβάσεις οι ελα-
φρύνσεις και απαλλαγές του άρθρου 10 του ν.
3049/2002 περί αποκρατικοποιήσεων, ώστε να µεγιστο-
ποιείται τα αντάλλαγµα για την αποπληρωµή του Δηµο-
σίου Χρέους καθώς και για έργα ανάπτυξης και επενδύ-
σεις. Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ρυθµίζονται θέ-
µατα που αφορούν την θητεία των µελών του ΔΣ του Τα-
µείου. Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 ρυθµίζονται
καθηµερινά θέµατα της λειτουργίας του Ταµείου. Με την
παράγραφο 4 αποσαφηνίζεται το αντικείµενο της γνω-
µοδότησης του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 5 ρυθµίζονται λε-

πτοµερέστερα θέµατα που αφορούν στους τρόπους α-
ξιοποίησης των περιουσιακών στοιχειών του Δηµοσίου,
που περιέρχονται στο Ταµείο, και την προετοιµασία αυ-
τών, όπως αυτά προέκυψαν µετά την εξέταση των προς
αξιοποίηση στοιχείων και δικαιωµάτων και τη µέχρι σή-
µερα εµπειρία. 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 6 ρυθµίζονται θέµα-

τα που αφορούν στη συνέχιση και ολοκλήρωση των δια-
δικασιών πρόσληψης των συµβούλων για την αξιοποίηση
των περιουσιακών στοιχείων από το Δηµόσιο και τη µε-
ταβίβαση τους στο Ταµείο, προς άρση αµφιβολιών και
διαφορετικών ερµηνειών, ενώ περαιτέρω αποσαφηνίζε-
ται ο ρόλος του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο.
Με τη διάταξη της παραγράφου 7 συµπληρώνεται η υ-

φιστάµενη νοµοθεσία προς ενίσχυση του θεσµικού πλαι-

σίου και επιτάχυνση της διαδικασίας ωρίµανσης των ακι-
νήτων, που περιέρχονται στο Ταµείο. Οι προτεινόµενες
ρυθµίσεις αποσκοπούν στην αποτελεσµατικότερη εκ-
πλήρωση του σκοπού της ανώνυµης εταιρίας «Ταµείο Α-
ξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου ΑΕ»
(ν. 3986/2011) ως προς τον τοµέα της αξιοποίησης της α-
κίνητης περιουσίας που έχει περιέλθει ή θα περιέλθει
στην κυριότητά του, λαµβανοµένης υπόψη της θεµελιώ-
δους σηµασίας της απρόσκοπτης και επιτυχούς λειτουρ-
γίας του Ταµείου στο πλαίσιο του Μεσοπρόθεσµου Πλαι-
σίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2012-2015. Ειδικότε-
ρα, µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις α) επεκτείνονται οι ι-
σχύουσες ευνοϊκές για το Δηµόσιο, ν.π.δ.δ. και ΟΤΑ ρυθ-
µίσεις κατά τη διαδικασία υπαγωγής ακινήτων τους στις
διατάξεις του ν. 4014/2011, ώστε να καταλαµβάνουν και
ακίνητα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν στην κυ-
ριότητα του Ταµείου, β) προβλέπονται ειδικές προθε-
σµίες για την υποβολή των προβλεπόµενων στο άρθρο
24 του ν. 4014/2011 δικαιολογητικών, λαµβανοµένου υ-
πόψη του σηµαντικού πλήθους των ακινήτων που πρό-
κειται να περιέλθουν στην κυριότητα του Ταµείου και γ)
προβλέπεται ρητώς, για την άρση κάθε αµφιβολίας, ότι
δεν απαιτείται η επισύναψη υπεύθυνης δήλωσης και βε-
βαίωσης µηχανικού του άρθρου 23 παρ. 4 του ν.
4014/2011 για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ.
του Ταµείου στα βιβλία µεταγραφών των οικείων Υποθη-
κοφυλακείων ή Κτηµατολογικών Γραφείων. 
Με την διάταξη της παραγράφου 8 παρέχεται η δυνα-

τότητα στο Ταµείο να αξιοποιεί και περιουσία ΝΠΔΔ κα-
θώς και να αποκτά την κυριότητα ή άλλα εµπράγµατα δι-
καιώµατα ακινήτων που ανήκουν στο Δηµόσιο, ΝΠΔΔ ή
εταιρείες του Δηµοσίου ή ΝΠΔΔ.
Ειδικότερα: Η προσθήκη του εδαφίου α’ είναι αυτονόη-

τη και καλύπτει το κενό που υπήρχε αναφορικά µε τα
ΝΠΔΔ, εντούτοις για να λειτουργήσει σωστά απαιτεί και
τις ρυθµίσεις των εποµένων εδαφίων ως εξής:
Η προσθήκη του εδαφίου β’ καλύπτει και την απόκτηση

επιµέρους εµπραγµάτων δικαιωµάτων (λ.χ. ψιλή κυριό-
τητα) από το ΤΑΙΠΕΔ και όχι µόνο της πλήρους κυριότη-
τας (βλ. περ. γ’ παρ. 4 και παρ. 5 του άρθρου 2).
Προς τούτο, η προσθήκη των εδαφίων γ’ και δ’ λει-

τουργεί συµπληρωµατικά προς το υφιστάµενο δεύτερο
εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 καλύπτοντας όλες τις
πιθανές περιπτώσεις µεταφοράς στο ΤΑΙΠΕΔ εµπραγµά-
των δικαιωµάτων και εν γένει ακινήτων, τα οποία άλλω-
στε δεν αναφέρονται ρητά – σε αντίθεση µε άλλα περι-
ουσιακά στοιχεία – στο ΜΠΔΣ.
Με την διάταξη της παραγράφου 9 επιδιώκεται η βελ-

τίωση της διοικητικής λειτουργίας εταιριών που συµµε-
τέχουν στις διαδικασίες αποκρατικοποίησης περιουσια-
κών τους στοιχειών και στις οποίες το δικαίωµα ψήφου
του Ελληνικού Δηµοσίου έχει παραχωρηθεί στο «Ταµείο
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.»
Με την παράγραφο 10, η Επιτροπή Εποπτείας και Ε-

λέγχου Παιγνίων ορίζεται ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή.
Με την παράγραφο 11 συµπληρώνεται η σχετική διά-

ταξη ώστε να παρέχεται η δυνατότητα αποκεντρωµένης
λειτουργίας των υπηρεσιών της Ε.Ε.Ε.Π. αν αυτό κριθεί
αναγκαίο δεδοµένης της γεωγραφικής διασποράς της
σχετικής αγοράς.
Με την παράγραφο 12 συµπληρώνονται οι διατάξεις

που αφορούν το επαγγελµατικό καθεστώς του Προέ-
δρου και των µελών καθώς και λειτουργικά ζητήµατα της
Ε.Ε.Ε.Π. 
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Με τις παραγράφους 13, 14 και 15 αναµορφώνονται οι
υφιστάµενες διατάξεις στο µέρος που αφορούν στις ει-
δικότητες του επιστηµονικού προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π.
ώστε αυτές να είναι συµβατές µε τις ανάγκες λειτουρ-
γίας της και ρυθµίζονται θέµατα που αφορούν την στε-
λέχωση της Επιτροπής.
Με την παράγραφο 16 οι προβλεπόµενες από τον νό-

µο οργανικές θέσεις της Ε.Ε.Ε.Π. εξαιρούνται της γενι-
κής κατάργησης κενών οργανικών θέσεων, ώστε να είναι
δυνατή η λειτουργία της Επιτροπής για πρώτη φορά.
Με την παράγραφο 17 παρέχεται η δυνατότητα για πε-

ριορισµένο χρόνο και αριθµό µετακίνησης προσωπικού
κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων προκειµένου
η Ε.Ε.Ε.Π. να τεθεί σε άµεση λειτουργία.
Με τις παραγράφους 18 και 19 συµπληρώνονται υφι-

στάµενες διατάξεις έτσι ώστε να οργανωθεί αποτελε-
σµατικότερα το µεταβατικό στάδιο µέχρι την πλήρη ε-
νεργοποίηση της Ε.Ε.Ε.Π. 
Με την παράγραφο 20 καταργείται εξουσιοδότηση η

ποία δεν είναι αναγκαία, δεδοµένης της ενεργοποίησης
της Ε.Ε.Ε.Π.
Με την παράγραφο 21 προβλέπεται ότι η Επιτροπή

στις σχέσεις µε την αλλοδαπή θα αναφέρεται ως
“Hellenic Gaming Commission”.
Με την παράγραφο 22 ρυθµίζονται θέµατα που αφο-

ρούν την συγκρότηση και την λειτουργία της Συµβου-
λευτικής Επιτροπής.
Με την παράγραφο 23 ρυθµίζονται τα θέµατα εµπορι-

κής επικοινωνίας των εταιριών που οικειοθελώς υπάγο-
νται στο φορολογικό καθεστώς της αναφερόµενης διά-
ταξης.
Με την παράγραφο 24 διευκρινίζεται ο ενδεικτικός χα-

ρακτήρας των στοιχείων της Κάρτας Παίκτη έτσι ώστε
να υπάρχει η δυνατότητα προσδιορισµού των πραγµατι-
κών στοιχείων που είναι απαραίτητα ώστε να επιτευχθεί
η προστασία των ατόµων που επιδιώκει η κείµενη νοµο-
θεσία. 
Με την παράγραφο 25 ορίζεται ότι η δωδεκάµηνη προ-

θεσµία εγκατάστασης των παιγνιοµηχανηµάτων από την
ΟΠΑΠ Α.Α. αρχίζει από την έκδοση των σχετικών κανο-
νιστικών πράξεων, χωρίς την ύπαρξη των οποίων η εγκα-
τάσταση δεν είναι δυνατή.
Με την παράγραφο 26 κυρώνεται νοµοθετικά η υπ’ α-

ριθµ. 198/23.12.2011 απόφαση της Διυπουργικής Επι-
τροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων. 

Eπί του άρθρου 8
Όπως είναι γνωστό, η λειτουργία των ιδιωτικών τηλεο-

πτικών σταθµών στη χώρα µας διέπεται, ως προς το κα-
θεστώς αδειοδότησής τους, από ένα νοµοθετικό πλαίσιο
προσωρινού χαρακτήρα λόγω της αδυναµίας ολοκλήρω-
σης των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη χορήγηση α-
δειών λειτουργίας. Οι σχετικές διατάξεις του ν.
3051/2002 έχουν µάλιστα κριθεί ως αντισυνταγµατικές
µε την απόφαση 3578/2010 της Ολοµελείας του Συµβου-
λίου της Επικρατείας. Λαµβάνοντας υπόψη τα νοµολο-
γιακά δεδοµένα προτείνεται να συνδεθεί η νόµιµη λει-
τουργία των σταθµών µε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης
της µετάβασης στην επίγεια ψηφιακή τηλεόραση. 
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνεται ότι έχει ήδη πραγµατο-

ποιηθεί σηµαντική πρόοδος ως προς την ψηφιακή µετά-
βαση: στις µεγαλύτερες πληθυσµιακά περιοχές της χώ-
ρας γίνεται ταυτόχρονη µετάδοση αναλογικού και ψη-
φιακού σήµατος, ενώ σε περιορισµένες περιοχές έχει ή-

δη σταµατήσει η αναλογική εκποµπή. Κατά συνέπεια, έ-
να µεγάλο µέρος των τηλεθεατών απολαµβάνουν τις υ-
ψηλής ποιότητας υπηρεσίες της επίγειας ψηφιακής τη-
λεόρασης. 
Με την προτεινόµενη διάταξη επιταχύνονται οι διαδι-

κασίες που θα οδηγήσουν αφ’ ενός µεν στην ψηφιακή α-
δειοδότηση των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών της χώ-
ρας, αφ’ ετέρου δε στην οριστική παύση της αναλογικής
µετάδοσης του τηλεοπτικού σήµατος. Όπως έχει συµβεί
στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, η οριστική παύση
του αναλογικού σήµατος θα πραγµατοποιηθεί σε συγκε-
κριµένη ηµεροµηνία, η οποία θα οριστεί εντός εξαµήνου
από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου µε κοινή α-
πόφαση των αρµόδιων υπουργών. Προς επίτευξη του
στόχου της οριστικής µετάβασης στη ψηφιακή εκποµπή
και µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, απαιτούνται από την
πολιτεία συγκεκριµένες ενέργειες. Στο πλαίσιο αυτό
προγραµµατίζεται να έχει ολοκληρωθεί η διαµόρφωση
των απαραίτητων νοµοθετικών διατάξεων για την επί-
γεια ψηφιακή τηλεόραση (έως τον Ιούνιο 2012), να έ-
χουν εκδοθεί σταδιακά από το ΕΣΡ οι προκηρύξεις για
τη χορήγηση αδειών (έως τον Δεκέµβριο 2012) και να έ-
χουν εκδοθεί οι άδειες παροχής περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής τηλεόρασης (έως τον Δεκέµβριο του 2013).
Άλλωστε οι σχετικές διαδικασίες θα πρέπει να έχουν ο-
λοκληρωθεί µέχρι την 31η Δεκεµβρίου 2015, σύµφωνα
µε την απόφαση της Διεθνούς Οργάνωσης Τηλεπικοινω-
νιών (Ι.Τ.U.) που θέτει την ως άνω ηµεροµηνία ως κατα-
ληκτική για την παύση της διασυνοριακής προστασίας
των αναλογικών συχνοτήτων. 
Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών πα-

ρατείνεται το ιδιότυπο νοµικό καθεστώς της νόµιµης λει-
τουργίας των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθµών της χώ-
ρας. Επισηµαίνεται ότι ως όρος για την ένταξη στο καθε-
στώς της νόµιµης λειτουργίας τίθεται η συµµετοχή των
τηλεοπτικών σταθµών στη διαγωνιστική διαδικασία χο-
ρήγησης αδειών και ειδικά για τους περιφερειακούς
σταθµούς η προηγούµενη έγκριση του προγράµµατός
τους από το ΕΣΡ. Με την τελευταία προϋπόθεση συνδέ-
εται άµεσα η νόµιµη λειτουργία των περιφερειακών
σταθµών µε τον έλεγχο και την έγκριση του προγράµµα-
τός τους από το ΕΣΡ. Επίσης τίθεται συγκεκριµένη προ-
θεσµία για την υποβολή σχετικής αίτησης για τους σταθ-
µούς που δεν έχουν λάβει µέχρι σήµερα την παραπάνω
έγκριση. 
Τέλος ανάλογη ρύθµιση προβλέπεται και για τη παρά-

ταση νόµιµης λειτουργίας των ραδιοφωνικών σταθµών
ενόψει του ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί σε πρώτο στάδιο η
διαµόρφωση των χαρτών συχνοτήτων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
Επείγουσες Ρυθµίσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Επί του άρθρου 9 
Με τις διατάξεις του άρθρου 196 προστίθενται στον

Κανονισµό Προµηθειών Δηµοσίου (π.δ. 118/2007, Α΄
150) µια σειρά ρυθµίσεων µε τις οποίες εισάγονται για
κάτω από τα κοινοτικά όρια η δυνατότητα σύναψης συµ-
φωνιών – πλαίσιο, η χρήση της τεχνικής του ηλεκτρονι-
κού πλειστηριασµού κατά τη διαδικασία διενέργειας δια-
γωνισµών δηµοσίων συµβάσεων, τα δυναµικά συστήµα-
τα αγορών και η δυνατότητα σύναψης συµβάσεων ανατι-
θέµενων κατ’ αποκλειστικότητα. 
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Ειδικότερα, όσον αφορά στις συµφωνίες – πλαίσιο αυ-
τές δεν αποτελούν νέο τύπο δηµόσιας σύµβασης, αλλά
µία µέθοδο την οποία η αναθέτουσα αρχή µπορεί να χρη-
σιµοποιήσει κατά την επιλογή του αντισυµβαλλοµένου
της. Η τελεολογία της εισαγωγής της µεθόδου των συµ-
φωνιών – πλαίσια είναι η δυνατότητα καθορισµού όρων
εκτέλεσης των συµβάσεων µεταξύ των αναθετουσών
αρχών και των αντισυµβαλλοµένων τους πριν την ανάθε-
ση συγκεκριµένου συµβατικού αντικειµένου. Ενδεχοµέ-
νως µάλιστα η συγκεκριµένη ανάγκη να µην έχει καν
προκύψει για την αναθέτουσα αρχή, αλλά αυτή να προ-
βλέπει απλώς ότι µπορεί να προκύψει. 

Eπιπρόσθετα, όταν µια αναθέτουσα αρχή συνάπτει
συµφωνίες-πλαίσιο µε οικονοµικούς φορείς, έχει τη δυ-
νατότητα να συνάπτει συµβάσεις εκτελεστικές, είτε βά-
σει των όρων της συµφωνίας – πλαίσιο χωρίς νέο διαγω-
νισµό, είτε, στην περίπτωση που δεν έχουν καθορισθεί
όλοι οι όροι εκ των προτέρων στη συµφωνία-πλαίσιο, να
συνάπτει τις ως άνω συµβάσεις, αφού επαναδιαγωνι-
στούν τα µέρη για τους µη καθορισθέντες όρους. Η συµ-
φωνία - πλαίσιο αποτελεί µέθοδο που εξασφαλίζει την α-
παιτούµενη ευελιξία και ταχύτητα στις διαγωνιστικές
διαδικασίες των δηµοσίων συµβάσεων. Η τεχνική αυτή
παρέχει τη δυνατότητα εξοικονόµησης χρόνου και κό-
στους και βελτίωσης της ποιότητας των δηµόσιων πα-
ραγγελιών. Ταυτόχρονα, η τετραετής µέγιστη διάρκειά
τους διασφαλίζει την αρχή της ίσης µεταχείρισης και τον
ανταγωνισµό. 
Επίσης, λαµβάνοντας υπόψη ότι επεκτείνονται µε τα-

χείς ρυθµούς οι τεχνικές που ενισχύουν την ηλεκτρονική
διεξαγωγή διαγωνισµών στον τοµέα των δηµοσίων συµ-
βάσεων, η υιοθέτηση ιδίως της χρήσης της τεχνικής των
ηλεκτρονικών πλειστηριασµών καθώς και του δυναµικού
συστήµατος αγορών αποτελούν ενδεδειγµένα εργαλεία
για την επίτευξη χαµηλότερων τιµών και τη διεύρυνση
του ανταγωνισµού.
Τέλος, στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευοµένων

θέσεων εργασίας εισάγονται κοινωνικά κριτήρια για τη
σύναψη συµβάσεων µε επιχειρήσεις, όπου η πλειοψηφία
των εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες, τα ο-
ποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών αναγκών
τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική δραστη-
ριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Με τον τρόπο αυτό ε-
πιδιώκεται η ένταξη των ατόµων αυτών στην αγορά ερ-
γασίας.

Επί του άρθρου 10
Με την προτεινόµενη τροποποίηση της παραγράφου 1

επιδιώκεται η αποσαφήνιση του πεδίου εφαρµογής του
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσε-
ων και επαναπροσδιορίζεται το ύψους του προϋπολογι-
σµού άνω του οποίου υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης
στοιχείων στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων
Συµβάσεων προκειµένου να επιτευχθεί αποτελεσµατικό-
τερη λειτουργία του Μητρώου. 
Η παράγραφος 2 της διάταξης αυτής τροποποιεί το

άρθρο 15 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), µε το οποίο προβλέ-
φθηκε η σύσταση Επιτροπών Διακανονισµού Εµπορικών
Μισθώσεων στις Περιφέρειες, που προεδρεύονται από
Σύµβουλο, Πάρεδρο ή Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που υπη-
ρετεί σε Γραφείο Νοµικού Συµβούλου ή Δικαστικό Γρα-
φείο της οικείας Περιφέρειας. Με την προτεινόµενη ρύθ-
µιση του σχεδίου νόµου προβλέπεται η εισαγωγή, στην
παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, της δυνατότητας κά-

λυψης της θέσης του Προέδρου της Τριµελούς Επιτρο-
πής από άλλο πρόσωπο, εφόσον δεν υπηρετεί στην εν
λόγω Περιφέρεια Σύµβουλος, Πάρεδρος ή Δικαστικός Α-
ντιπρόσωπος ή δεν µπορεί να διατεθεί για τη στελέχωση
της εν λόγω Επιτροπής. Δεδοµένου ότι τη θέση του Προ-
έδρου θα πρέπει να κατέχει πρόσωπο αναγνωρισµένου
κύρους και µε νοµική κατάρτιση, προτείνεται η κάλυψη
της θέσης από τον Πρόεδρο δικηγορικού συλλόγου της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε αναπληρωτή µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Συλλόγου. 
Με την παράγραφο 3 τροποποιείται ο χρόνος έναρξης

των αρµοδιοτήτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
µοσίων Συµβάσεων προκειµένου να επιτευχθεί η πλήρης
και εύρυθµη λειτουργία της.

Επί του άρθρου 11 
Το άρθρο αυτό αποσκοπεί στην εισαγωγή στο άρθρο

10 παρ. 11 του ν. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας Υ-
πουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (Α΄ 199) ει-
δικής εξουσιοδοτικής διάταξης που να παρέχει τη δυνα-
τότητα επιβολής διοικητικών κυρώσεων και προστίµων
σε περίπτωση παραβίασης της νοµοθεσίας περί εµπορι-
κών εκθέσεων. Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της επιχειρη-
µατικότητας µέσω της απλοποίησης της υφιστάµενης
νοµοθεσίας για την διεξαγωγή εµπορικών εκθέσεων, κα-
θώς και στο πλαίσιο εφαρµογής της Οδηγίας
2006/123/ΕΚ σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική
αγορά και του ν. 3844/2010 «Προσαρµογή της ελληνικής
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοι-
νοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες
στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» (Α΄ 63), κα-
ταργείται µε κοινή υπουργική απόφαση η αδειοδότηση
της διοργάνωσης εκθέσεων και αντικαθίσταται µε απλή
ανακοίνωση του διοργανωτή. Γίνεται σαφές ότι η κατάρ-
γηση της άδειας και των σχετικών εγγυητικών επιστο-
λών και η αντικατάσταση των περισσότερων δικαιολογη-
τικών µε υπεύθυνες δηλώσεις, καθιστούν απαραίτητο
τον αυστηρό εκ των υστέρων έλεγχο και απαιτείται να
προβλεφθούν αυστηρές κυρώσεις. Στόχος της προτεινό-
µενης τροποποίησης είναι να προβλεφθεί το ελάχιστο,
καθώς και το µέγιστο ποσό του προβλεπόµενου προστί-
µου σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέ-
σεων λειτουργίας των εµπορικών εκθέσεων και των εκ-
θεσιακών κέντρων της χώρας, καθώς επίσης και να προ-
βλεφθεί η δυνατότητα καθορισµού µε την υπό έκδοση
κοινή υπουργική απόφαση των περιπτώσεων διακοπής
λειτουργίας της έκθεσης και οριστικής ή προσωρινής α-
νάκλησης της άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώ-
ρου.

Επί του άρθρου 12 
Με το προτεινόµενο άρθρο του σχεδίου νόµου προ-

βλέπεται η σύσταση των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Α-
γορών και Υπαιθρίου Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στις Περιφέ-
ρειες.
Η µέχρι σήµερα ρύθµιση υπήγαγε τη σύσταση των κλι-

µακίων στις πρώην κρατικές Περιφέρειες (Αποκεντρωµέ-
νες Διοικήσεις). Ωστόσο η αποκλειστική αρµοδιότητα
των Γενικών Γραµµατέων της Αποκεντρωµένης Διοίκη-
σης δεν εξυπηρετούν τους στόχους της γρήγορης και
ταχείας σύστασης Κλιµακίων Ελέγχου, δεδοµένης και
της µείωσης του αριθµού των πρώην διοικητικών κρατι-
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κών περιφερειών (Αποκεντρωµένων Διοικήσεων) από 13
σε 7. 
Επίσης, η αρµοδιότητα των κλιµακίων του Υπουργείου

εκτεινόταν µέχρι τα όρια της Αττικής. Μετά όµως και την
έναρξη λειτουργίας της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς
της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου µε το ν. 3728/2008
«Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες διατάξεις» (Α΄
258) ορίσθηκε σαφώς στο άρθρο 22 ότι, όπου στην κεί-
µενη νοµοθεσία αναφέρονταν τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊ-
κών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου, εννοούνται τα κλι-
µάκια ελέγχου της ως άνω Υπηρεσίας. Δεδοµένης δε και
της έκτασης της αρµοδιότητας της Υπηρεσίας Εποπτεί-
ας Αγοράς σε όλη την Ελληνική Επικράτεια παρίσταται η
ανάγκη αναδιατύπωσης και προσαρµογής της διάταξης
για τα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου
Εµπορίου.
Έτσι, µε την προτεινόµενη ρύθµιση πρώτον τα Κλιµά-

κια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου υ-
πάγονται εφεξής στις Περιφέρειες. Η ρύθµιση αυτή, ε-
κτιµάται ότι θα ενισχύσει την αποτελεσµατικότητα δρά-
σης των κλιµακίων και την αντιµετώπιση των παραβάσε-
ων νοµοθεσίας Υπαιθρίου Εµπορίου και Λαϊκών Αγορών,
λαµβάνοντας υπόψη την ένταση των τοπικών προβληµά-
των. Ενόψει της εφαρµογής των διατάξεων του ν.
3377/2005 «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της
λειτουργίας και την ανάπτυξη βασικών τοµέων του ε-
µπορίου και της αγοράς – Θέµατα Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης» (Α΄ 202), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3982/2011
(Α΄ 143), µε τις οποίες τα εν λόγω Κλιµάκια επιφορτί-
στηκαν και µε την καταστολή του παραεµπορίου, η ενί-
σχυση του ρόλου τους και η στοχευµένη δράση τους εµ-
φανίζεται ακόµα πιο επιτακτική. 
Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στον Περιφερειάρ-

χη, µε απόφασή του, να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα
συγκρότησης των Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών
και Υπαιθρίου Εµπορίου στον αρµόδιο Αντιπεριφερειάρ-
χη. Με τον τρόπο αυτό αναµένεται να καταστεί η δράση
των κλιµακίων ακόµη πιο ευέλικτη και ταχεία. 
Δεύτερον, µε τη νέα ρύθµιση, σε εναρµόνιση µε το ν.

3728/2008, ορίζεται ότι όπου αναφέρονται τα Κλιµάκια
Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Εµπορίου του Υ-
πουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας νοούνται τα κλιµάκια ελέγχου της Υπηρεσίας Επο-
πτείας Αγοράς. 
Με τις παραπάνω ρυθµίσεις, γίνεται πραγµατικότητα

µία παράλληλη αλλά ταυτόχρονα ανεξάρτητη δράση των
Κλιµακίων Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαιθρίου Ε-
µπορίου των Περιφερειών και του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 
Με την παράγραφο 3 προτείνεται η κατάργηση της πα-

ραγράφου 5 του άρθρου 7α, καθώς µετά και τη θέση σε ι-
σχύ του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) έχουν καταργηθεί όλα τα
λοιπά επιδόµατα, αµοιβές και αποζηµιώσεις, που κατα-
βάλλονται στους υπαλλήλους που εµπίπτουν στις διατά-
ξεις του ανωτέρω νόµου.
Επίσης, µε την παράγραφο 3 προτείνεται η κατάργηση

της παραγράφου 6 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995 «Υ-
παίθριο Εµπόριο και άλλες διατάξεις» (Α΄ 145), καθώς
τυχόν ενστάσεις των διοικούµενων προβάλλονται σύµ-
φωνα µε τις γενικές διατάξεις του κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας και Διοικητικής Δικονοµίας και δεν υφίστα-
ται ειδικότερη ανάγκη διορισµού τριµελών επιτροπών
για τις περιπτώσεις αυτές. 
Με την παράγραφο 4 και λόγω των αλλαγών που εισά-

γουν οι παράγραφοι 1 και 2, αναδιατυπώνονται οι διατά-
ξεις που αφορούν στα έσοδα από τα επιβληθέντα πρό-
στιµα. Για τα κλιµάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας τα έσοδα που θα προέρχο-
νται από τα πρόστιµα που αυτά επιβάλλουν αποτελούν
έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισµού και εγγράφονται
σε ειδικό κωδικό της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου. Ση-
µειώνεται ότι η αρµοδιότητα των Κλιµακίων Ελέγχου
του Υπουργείου εκτείνεται σε όλη την επικράτεια. Τα έ-
σοδα από πρόστιµα που επιβάλλονται από τα κλιµάκια
κάθε Περιφέρειας εγγράφονται σε ειδικό κωδικό στον
προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρειας. Τέλος, τα πρό-
στιµα που επιβάλλονται από τη Δηµοτική Αστυνοµία για
τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της παρ. 6 αυτού και
του άρθρο 7, εισπράττονται σύµφωνα µε τις διατάξεις
περί είσπραξης εσόδων των Δήµων και Κοινοτήτων και
εγγράφονται σε ειδικό κωδικό του οικείου Δήµου, το όρ-
γανο του οποίου βεβαίωσε την παράβαση. Τα έσοδα ό-
λων των ανωτέρω προστίµων διατίθενται για την κάλυψη
εξόδων που προκύπτουν από τους ελέγχους (π.χ. έξοδα
µετακίνησης) και τυχόν αµοιβές υπερωριακής απασχό-
λησης, υπό τους όρους και προϋποθέσεις του ν.
4024/2011.

Επί του άρθρου 13 
Ο έλεγχος των ενδοοµιλικών συναλλαγών έχει µέχρι

σήµερα καταδείξει την ανάγκη πολύµηνης επεξεργασίας
του τηρούµενου κατά τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.
3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 258) φακέλου τεκµηρίωσης, από ειδικά εξει-
δικευµένο και καταρτισµένο προσωπικό του Υπουργείου
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, και ειδι-
κότερα της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής
Γραµµατείας Εµπορίου. 
Με το προτεινόµενο άρθρο του σχεδίου νόµου προτεί-

νεται η προσθήκη στο άρθρο 3 στοιχείο θ’ της επιβολής
προστίµων του άρθρου 26 του ίδιου νόµου, για τους κα-
νόνες τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών α-
πό την Υπηρεσία Εποπτείας της Αγοράς. Επιπλέον προ-
τείνεται, η αναδιατύπωση των παραγράφων 6 και 7 του
άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) και ορίζεται ο προϊ-
στάµενος της Υπηρεσίας Εποπτείας Ειδικός Γραµµατέ-
ας, ως ο φορέας επιβολής των προβλεποµένων προστί-
µων. Ο καθορισµός του Ειδικού Γραµµατέα, ως αρµοδίου
για την επιβολή των προβλεπόµενων από τα άρθρα 6 και
7 κυρώσεων, βασίζεται στη φύση των κανόνων τεκµη-
ρίωσης τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών, όπως αυτή πε-
ριγράφεται στην εισηγητική έκθεση του ν. 3728/2008. Οι
σχετικοί δε κανόνες υιοθετούνται κατ’ αναλογία των κα-
τευθυντήριων γραµµών του ΟΟΣΑ (OECD Transfer
Pricing Guidelines) και του κώδικα δεοντολογίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης για το ίδιο θέµα. Επιπλέον, στην πα-
ράγραφο 6 εισάγεται µία νέα µορφή κύρωσης για την πε-
ρίπτωση εκπρόθεσµης υποβολής της κατάστασης ενδοο-
µιλικών συναλλαγών που προβλέπει η παράγραφος 4
του άρθρου 26 του παραπάνω νόµου. Το µέχρι σήµερα
πρόστιµο για την εκπρόθεσµη υποβολή ανέρχεται στο
ποσοστό του 10% επί των συναλλαγών που δεν τέθηκαν
στη διάθεση του ελέγχου. Η εκπρόθεσµη υποβολή αντι-
βαίνει στις διατάξεις του νόµου, ωστόσο δεν πρέπει να
αντιµετωπίζεται µε τον ίδιο τρόπο όπως και οι µη δηλω-
θείσες µε την κατάσταση συναλλαγές. Ετσι, προτείνεται
ένας διαχωρισµός µεταξύ της µη υποβολής (καθόλου)
κατάστασης ενδοοµιλικών συναλλαγών µε την εκπρόθε-
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σµη υποβολή, που ναι µεν θα πρέπει να τιµωρείται αλλά
µε µικρότερο πρόστιµο από την πρώτη περίπτωση. Έτσι
για τη µη υποβολή της κατάστασης η κύρωση παραµένει
στο 10% υπολογιζοµένου επί της αξίας των συναλλαγών
και για την εκπρόθεσµη υποβολή προτείνεται να ανέρχε-
ται στις 5.000 ευρώ µε 500 ευρώ επιπλέον για κάθε ηµέ-
ρα καθυστέρησης µε ανώτατο όριο τις 50.000 ευρώ. 
Επίσης, προτείνεται η κατάργηση της παραγράφου 8

του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, η οποία κατά την µέχρι
σήµερα πρακτική αντιµετώπισης των ενδοοµιλικών συ-
ναλλαγών, δεν έχει δείξει ότι εξυπηρετεί τους σκοπούς
του άρθρου. Η παράγραφος 8 παραπέµπει σε ανάλογη ε-
φαρµογή του ν. 3668/2008 «Αναθεώρηση των διατάξεων
περί κυρώσεων του ν.δ. 136/1946 «Περί Αγορανοµικού
Κώδικα» και άλλες διατάξεις» (Α΄ 115) και συγκεκριµένα
σε µία αποκεντρωµένη διαδικασία επιβολής προστίµου
από το Νοµάρχη (Περιφερειάρχη) η οποία αφενός δεν
συνδέεται µε τις αρµοδιότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης, ενώ περαιτέρω δεν διαφαίνεται συνδετικός δεσµός
του φορέα ελέγχου µε το φορέα επιβολής της προβλε-
πόµενης κύρωσης. 
Επιπλέον, ειδικά η παράγραφος 6 του παραπάνω άρ-

θρου 26, προβλέπει αυτοτελές πρόστιµο για τις παρα-
γράφους 2 και 4 το οποίο είναι ίσο µε το 10% των συ-
ναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στην διάθεση του ε-
λέγχου ο οικείος φάκελος τεκµηρίωσης ή δεν υποβλήθη-
καν εµπρόθεσµα οι προβλεπόµενες στην παράγραφο 4
του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 καταστάσεις. Τα πρόστι-
µα της παραγράφου 6 είναι ιδιαιτέρως υψηλά και κατά
πολύ µεγαλύτερα από το ύψος του προστίµου που µπο-
ρεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3668/2008 (Α΄ 115),
να επιβάλει ο φορέας επιβολής προστίµου (2.000 ευρώ)
κατά τον έλεγχο, ενώ για το υπερβάλλον ποσό, αρµό-
διος ορίζεται ο πρώην Νοµάρχης (Περιφερειάρχης). Το
γεγονός αυτό καταλύει την ενότητα της διαδικασίας, κα-
θώς ο αρµόδιος ελεγκτής, ο οποίος διαθέτει τη τεχνο-
γνωσία και την κατάρτιση για να διαπιστώσει την παρά-
βαση, δεν είναι αρµόδιος για την επιβολή ή εισήγηση του
προστίµου στον προϊστάµενό του, παρά µόνο για ένα ε-
λάχιστο µέρος αυτού, του ποσού των 2.000 ευρώ. 
Περαιτέρω, δεν διαφαίνεται η σύνδεση της παράβα-

σης αυτής µε αυτές που προβλέπονται στον Αγορανοµι-
κό Κώδικα, ώστε να δικαιολογείται η υπαγωγή της κύρω-
σης, κατά το υπερβάλλον ποσό, στις αρµοδιότητες του
πρώην Νοµάρχη και νυν Περιφερειάρχη. 
Προκειµένου λοιπόν, η διαδικασία ελέγχου των παρα-

βάσεων των κανόνων για τις ενδοοµιλικές συναλλαγές
να είναι ενιαία µε τη διαδικασία επιβολής κύρωσης από
τον αρµόδιο φορέα ο οποίος εν προκειµένω είναι η Υπη-
ρεσία Εποπτείας της Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας
και κατ’ ακολουθία ο Προϊστάµενος Ειδικός Γραµµατέας,
κρίνεται σκόπιµη η αναδιατύπωση των παραγράφων 6
και 7 και η κατάργηση της παραγράφου 8. Οι ανωτέρω
προτεινόµενες ρυθµίσεις θα καταλαµβάνουν και τις εκ-
κρεµείς υποθέσεις που εµπίπτουν στο άρθρο 26 του ν.
3728/2008 στις οποίες δεν έχει επιβληθεί πρόστιµο.

Επί του άρθρου 14 
Στον κλάδο του υπαιθρίου εµπορίου, η διαδικασία ενη-

µέρωσης της κεντρικής διοίκησης περί του αριθµού των
κατ’ έτος χορηγούµενων αδειών ανά κατηγορία επαγ-
γέλµατος υπαιθρίου εµπορίου και λαϊκών αγορών έχει
διαχρονικά αποδειχθεί προβληµατική, µε αποτέλεσµα να
µειώνεται η ισχύς του προληπτικού και του κατασταλτι-

κού ελέγχου ως προς την άσκηση των επαγγελµάτων
αυτών από το κράτος, ενώ παράλληλα, δηµιουργείται
σύγχυση και αβεβαιότητα ως προς το συνολικό αριθµό
των αδειών που εκδίδεται κάθε χρόνο στη χώρα. 
Για τους παραπάνω λόγους, µε την προτεινόµενη ρύθ-

µιση, προβλέπεται η µεταφορά της αρµοδιότητας καθο-
ρισµού του ανώτατου αριθµού αδειών υπαίθριου εµπορί-
ου και λαϊκών αγορών από την Τοπική Αυτοδιοίκηση
στην Κεντρική και Αποκεντρωµένη Διοίκηση, ώστε να α-
σκείται συντονισµένα η σχετική κρατική πολιτική, η ο-
ποία παρουσιάζει και πτυχές κοινωνικού χαρακτήρα, λό-
γω των κριτηρίων βάσει των οποίων παραδοσιακά χορη-
γούνται οι εν λόγω άδειες. Επιπλέον, και προκειµένου να
λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες κάθε τοπικής κοινωνίας,
προβλέπεται γνωµοδότηση των κατά τόπον αρµόδιων
δηµοτικών συµβουλίων για τον αριθµό των ανά κατηγο-
ρία χορηγούµενων αδειών. Στα δηµοτικά συµβούλια απο-
νέµεται, εξάλλου, και η αρµοδιότητα κατανοµής των χο-
ρηγούµενων αδειών στις διάφορες κατηγορίες δικαιού-
χων, κατά το λόγο του αριθµού αιτήσεων κάθε µίας από
αυτές προς τον συνολικό αριθµό των υποβληθέντων αι-
τήσεων.
Τέλος, σηµειώνεται ότι οι προτεινόµενες ρυθµίσεις εί-

ναι εναρµονισµένες µε τις επιταγές της Οδηγίας
2006/123 για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση, η οποία ενσωµατώθηκε στην ελληνική
έννοµη τάξη µε το ν.3844/2010 (Α΄63).
Στον κλάδο του υπαιθρίου εµπορίου, τα προβλήµατα

που καθηµερινά αντιµετωπίζονται από τους διοικούµε-
νους αλλά και τις ίδιες τις αδειοδοτούσες αρχές σχετί-
ζονται µε την αδυναµία προσδιορισµού του κατά τόπο
αρµόδιου οργάνου να ασκήσει αποφασιστική αρµοδιότη-
τα ως προς τις προϋποθέσεις χορήγησης των αδειών, τα
χρονικά όρια ισχύος αυτών καθώς και την κατανοµή των
θέσεων. 
Για το λόγο αυτό, υφίσταται πληθώρα αιτηµάτων των

φορέων του υπαιθρίου αλλά και του στεγασµένου εµπο-
ρίου που έχει ως αντικείµενο, τη θεσµοθετηµένη µετα-
φορά της αρµοδιότητας αυτής από την κεντρική διοίκη-
ση στις τοπικές αυτοδιοικήσεις. 
Περαιτέρω, προβληµατική έχει επίσης αποδειχθεί η

διαδικασία ενηµέρωσης της κεντρικής διοίκησης περί
του αριθµού των κατ’ έτος χορηγούµενων αδειών ανά
κατηγορία επαγγέλµατος υπαιθρίου εµπορίου και λαϊ-
κών αγορών, µε αποτέλεσµα να µειώνεται η ισχύς του
προληπτικού και του κατασταλτικού ελέγχου ως προς
την άσκηση των επαγγελµάτων αυτών από το κράτος, ε-
νώ παράλληλα, δηµιουργείται σύγχυση και αβεβαιότητα
ως προς το συνολικό αριθµό των αδειών που εκδίδεται
κάθε χρόνο στη χώρα. 
Με την προτεινόµενη ρύθµιση, προβλέπεται αφ’ ενός η

µεταφορά της αρµοδιότητας περί του καθορισµού των ό-
ρων και προϋποθέσεων χορήγησης αδειών υπαιθρίου ε-
µπορίου και λαϊκών αγορών στην τοπική αυτοδιοίκηση
βάσει της χωρικής αρµοδιότητας όπως προσδιορίζεται
στο ν. 3852/2010 περί Καλλικράτη, και αφ’ ετέρου η µε-
ταφορά αρµοδιότητας περί του προσδιορισµού του αριθ-
µού των προς χορήγηση αδειών στην κεντρική διοίκηση. 

Επί του άρθρου 15 
Με τις προτεινόµενες διατάξεις επέρχονται βελτιώ-

σεις και τροποποιήσεις στον ν. 3419/2005, προκειµένου
να καταστεί πιο ευέλικτος και λειτουργικός και να εναρ-
µονισθεί µε τις διατάξεις και την διατύπωση των προϋφι-
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στάµενων ειδικότερων νόµων, ειδικότερα του κ.ν.
2190/1920, του ν. 3190/1955, του ν. 1667/1986 κλπ.
Πιο συγκεκριµένα, παρέχεται εξουσιοδότηση να καθο-

ρίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση οι πράξεις και τα
στοιχεία που καταχωρίζονται στη Μερίδα τόσο των υπο-
χρεωτικά όσο και των προαιρετικά εγγραφόµενων στο
Γ.Ε.ΜΗ.
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι η δηµοσίευση των πράξε-

ων και στοιχείων στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. γί-
νεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 4 του
άρθρου 5 του ν. 3419/2005 και η σχετική υποχρέωση α-
φορά στις πράξεις και στα στοιχεία για τα οποία προβλέ-
πεται υποχρέωση δηµοσιότητας, όρος που χρησιµοποιεί-
ται τόσο στον κ.ν. 2190/1920 περί ανωνύµων εταιρειών
όσο και στον ν. 3190/1955 περί εταιρειών περιορισµένης
ευθύνης.
Τέλος, προκειµένου να επιτευχθεί η ταχεία και αποτε-

λεσµατική έναρξη της πλήρους λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ.
προτείνεται η θέσπιση υποχρέωσης για όσους από τους
υπόχρεους των περιπτώσεων β΄, ζ΄ και η΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005 δεν έχουν µέχρι
στιγµής εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ., αυτούς δηλαδή των ο-
ποίων η έναρξη οικονοµικής δραστηριότητας πραγµατο-
ποιήθηκε πριν τις 4 Απριλίου 2011, να εγγραφούν σε αυ-
τό υποβάλλοντας την σχετική αίτηση καθώς και τις πρά-
ξεις και τα στοιχεία τους όπως αυτά θα εξειδικευθούν µε
σχετική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας. Αντίστοιχα, οι λοιποί υπόχρεοι
που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο µπορούν δυνητικά να
ζητήσουν την εγγραφή τους στο Γ.Ε.ΜΗ µε τον τρόπο
και τη διαδικασία που θα προσδιοριστεί στην ίδια ως άνω
απόφαση. 

Επί του άρθρου 16 
Σύµφωνα µε το άρθρο 66, παρ. 1 του ν. 4002/2011

«Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νοµοθεσίας του Δη-
µοσίου - Ρυθµίσεις για την ανάπτυξη και τη δηµοσιονοµι-
κή εξυγίανση - Θέµατα αρµοδιότητας Υπουργείων Οικο-
νοµικών, Πολιτισµού και Τουρισµού και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης» (Α΄ 180), µε κοινή απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότη-
τας και Ναυτιλίας, η ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία
«Ελληνικός Οργανισµός Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσε-
ων και Χειροτεχνίας Α.Ε.» (Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ. Α.Ε.) ήδη συγ-
χωνεύθηκε µε απορρόφηση στην ανώνυµη εταιρεία µε
την επωνυµία «Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και
Ανάπτυξης Α.Ε.» (Ε.Τ.Ε.ΑΝ. Α.Ε.) (κ.υ.α. 4507/
03.11.2011, Β΄ 2542).
Στην ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ανήκουν, ως θυγατρικές της, οι ε-

ταιρίες: (1) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΛΚΑ ΑΕ), (2) «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυµος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), (3)
«ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
(ΚΕΓ Α.Ε.), (4) «ΕΛΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας & Σχεδια-
σµού, Ανώνυµος Εταιρία» και οι θυγατρικές αυτής (α) “Ε-
ξωτερικές Υπηρεσίες Πρόληψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.”
(ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και (β) το “Κέντρο Συνεχιζόµενης Ε-
παγγελµατικής Κατάρτισης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορι-
σµένης Ευθύνης” (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ Ε.Π.Ε.), καθώς και (5)
«ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Α-
στική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία». 
Με το άρθρο 5 του ν. 3895/2011 (Α΄ 206) προβλεπόταν

η συγχώνευση διά απορροφήσεως των ως άνω υπό (1) έ-
ως (3) και της (4) (β) θυγατρικών εταιρειών στην εταιρεία

ΕΛΚΕΔΕ Α.Ε., η οποία, όπως ως άνω αναφέρεται, είναι
και αυτή θυγατρική της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. Ωστόσο, η συγχώ-
νευση αυτή δεν πραγµατοποιήθηκε, εν όψει της ψήφι-
σης του νεώτερου ν. 4002/2011.
Η επιτακτική ανάγκη για την εξυγίανση του δηµόσιου

και ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, λόγω της σοβαρής δη-
µοσιονοµικής κρίσης της χώρας, και δεδοµένου ότι η Ε-
ΟΜΜΕΧ Α.Ε. έχει συγχωνευθεί ήδη µε απορρόφηση,
κρίνεται πλέον σκόπιµη η κατάργηση των παραπάνω θυ-
γατρικών εταιρειών, και η περιέλευση της αναλογούσης
στον ΕΟΜΜΕΧ περιουσίας τους (ενεργητικό και παθητι-
κό), στο Ελληνικό Δηµόσιο, το οποίο πλέον αναλαµβάνει
εφεξής και την εκπλήρωση των σκοπών τους, συµπερι-
λαµβανοµένης και της διαχείρισης των εν εξελίξει δρά-
σεων των επιχειρησιακών προγραµµάτων τους.
Εποµένως, µε την προτεινόµενη διάταξη, λύονται αυ-

τοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση, σύµφωνα µε τις
διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα, τα κατα-
στατικά τους και τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.

Επί του άρθρου 17
Με το προτεινόµενο άρθρο προβλέπεται η µεταφορά

του προσωπικού πανεπιστηµιακής και τεχνολογικής εκ-
παίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ
Α.Ε. στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε. από 1.1.2012 και η µεταβίβαση
των αρµοδιοτήτων της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στη Γενική Γραµ-
µατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας και εξειδικεύονται θέµατα
της διαδικασίας συγχώνευσης, ώστε να µη θιγούν ο σκο-
πός και η λειτουργία του ΕΤΕΑΝ από την προαναφερό-
µενη συγχώνευση.

Επί του άρθρου 18 
Με το προτεινόµενο άρθρο 3, γίνονται οι αναγκαίες

παρεµβάσεις το υφιστάµενο νοµοθετικό πλαίσιο, προκει-
µένου να διευκολυνθεί η προβλεπόµενη από το άρθρο
63 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) συγχώνευση των εταιρειών
ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ.

Επί του άρθρου 19 
Με το προτεινόµενο άρθρο αντικαθίσταται η παρ. 6

του άρθρου 63 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) και προβλέπε-
ται ότι ο κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της Ε-
ΛΟΤ ΑΕ αποσχίζεται απ’ αυτόν και εισφέρεται στη νέα ε-
ταιρεία (ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ) µε ισόποση αύξηση του µετοχικού
κεφαλαίου της τελευταίας και διάθεση των εκδοθησοµέ-
νων µετοχών στην ΕΛΟΤ ΑΕ. Στο ίδιο άρθρο προβλέπε-
ται και η διαδικασία µεταφοράς, µετά από αξιολόγηση,
του προσωπικού της ΕΛΟΤ ΑΕ που υπηρετεί στον εισφε-
ρόµενο κλάδο. Η ρύθµιση αυτή αποσκοπεί στο να γίνει
απόλυτος διαχωρισµός της τυποποίησης από την πιστο-
ποίηση, για συστηµατικούς και λειτουργικούς λόγους.
Να καταστεί δηλ. ο ΕΛΟΤ αποκλειστικά και µόνο οργανι-
σµός τυποποίησης και οι αρµοδιότητές του που αφορούν
την πιστοποίηση να µεταφερθούν στην ΕΒΕΤΑΜ, ώστε η
τελευταία να καταστεί αποκλειστικά οργανισµός τυπο-
ποίησης. 

Επί του άρθρου 20 
Με τη διάταξη της παραγράφου 1 διευκρινίζεται ότι η

εισφορά του Ν. 128/1975 δεν βαρύνει τα δάνεια που
χρηµατοδοτεί το ΕΣΠΑ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο
και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αλιείας, µέσω της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.,
στο πλαίσιο χρηµατοπιστωτικών εργαλείων συνεπενδύ-
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σεως µε τράπεζες. Αν και το σχετικό κοινοτικό νοµικό
πλαίσιο είναι σαφές στο ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη
φορολογικών ή παραφορολογικού χαρακτήρα επιβαρύν-
σεων σε συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΕ έργα, εν
τούτοις κρίνεται ότι θα πρέπει να υπάρχει και ρητή διά-
ταξη, ώστε να αρθούν αµφιβολίες που έχουν γεννηθεί
στην τραπεζική αγορά, που κωλυσιεργούν τη χορήγηση
πισσώσεων σ’ αυτή την κρίσιµη για τις επενδύσεις περίο-
δο. Για τον ίδιο λόγο δίδεται και αναδροµικός χαρακτή-
ρας στην παρούσα διάταξη.
Με τη διάταξη της παραγράφου 2 επιχειρείται η διευ-

κόλυνση των στρατηγικών επενδύσεων και η τόνωση
του επενδυτικού ενδιαφέροντος µε τη µείωση του ποσο-
στού της εγγυητικής επιστολής για τη φερεγγυότητα
του επενδυτή και τη γνησιότητα και ακρίβεια των δικαιο-
λογητικών από το 2% στο 0,5% του συνολικού κόστους
της επένδυσης. Η ρύθµιση κρίνεται επιβεβληµένη, επει-
δή το υφιστάµενο ποσοστό κρίνεται ιδιαιτέρως υψηλό
για τις σηµερινές οικονοµικές συνθήκες, σε συνδυασµό
µε το µεγάλο ύψος των συγκεκριµένων επενδύσεων, µε
αποτέλεσµα να δηµιουργούνται βάσιµες δυσκολίες α-
νταπόκρισης εκ µέρους τραπεζών και των επενδυτών.
Για το λόγο αυτό δίδεται αναδροµική ισχύ στη διάταξη,
ώστε να καταλάβει και τις επενδυτικές προτάσεις που έ-
χουν υποβληθεί στο ν.3894/2010 και εκκρεµούν προς υ-
λοποίηση ή αξιολόγηση. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επείγουσες Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Επί του άρθρου 21
Με τις ρυθµίσεις του άρθρου αυτού, όπως και µε αυτές

του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, αναστέλλεται η λήψη
αναγκαστικών µέτρων εις βάρος των επιχειρήσεων, οι ο-
ποίες λόγω της δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας αντι-
µετωπίζουν πολλαπλά προβλήµατα και αδυνατούν πραγ-
µατικά να καταβάλλουν τις ληξιπρόθεσµες οφειλές προς
τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώ συγχρόνως ρυθµίζεται
εκ νέου κατά τέτοιο τρόπο η αποπληρωµή των ληξιπρό-
θεσµων οφειλών, ώστε να µπορούν οι επιχειρήσεις αυ-
τές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τους
ασφαλιστικούς φορείς. Γίνεται κεφαλαιοποίηση των µέ-
χρι την 31.12.2011 οφειλών, υπό τις στην παρούσα διά-
ταξη προϋποθέσεις, ώστε να δοθεί µεγαλύτερη δυνατό-
τητα στης επιχειρήσεις να καταβάλλουν τις οφειλές
τους, σε µία δύσκολη οικονοµική συγκυρία. 
Οι νέες σχετικές ρυθµίσεις κρίνονται αναγκαίες για τη

στήριξη των επιχειρήσεων και την κατά το δυνατό διατή-
ρηση θέσεων εργασίας τη συγκεκριµένη δυσµενή οικο-
νοµική συγκυρία, δεδοµένης τόσο της κακής οικονοµι-
κής κατάστασης της χώρας όσο και των διεθνών εξελί-
ξεων. Ταυτόχρονα βεβαίως αναµένεται και ακόµη µεγα-
λύτερη αύξηση των εισροών των ασφαλιστικών οργανι-
σµών.
Να σηµειωθεί δε ότι µετά την έναρξη ισχύος του άρ-

θρου 48 του ν. 3943/2011 όλο και περισσότερες επιχει-
ρήσεις εντάχθηκαν στο πεδίο εφαρµογής του άρθρου
αυτού, και οι εισπράξεις των ασφαλιστικών ταµείων από
τις καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές αυξήθηκαν
σε πολύ µεγάλο βαθµό. 
Μετά από στάθµιση των ανωτέρω παραµέτρων κρίθη-

κε αναγκαία η παρούσα πρόβλεψη. 
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 1, δίνεται η δυνατότη-

τα σε όσους οφειλέτες των ΦΚΑ δεν έχουν υπαχθεί σε
καθεστώς ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος
συνέχισης προηγούµενων ρυθµίσεων, όπως επίσης και
στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί σε προηγούµε-
νες ρυθµίσεις (άρθρο 48 ν. 3943/2011, άρθρο 20 παρά-
γραφος 17 ν. 4019/2011) και είναι συνεπείς µε τους ό-
ρους αυτών να κεφαλαιοποιήσουν την µέχρι 31.12.2011
οφειλή τους µε ταυτόχρονη έκπτωση 30% επί των πρό-
σθετων τελών της οφειλής αυτής καθώς και η δυνατότη-
τα τµηµατικής καταβολής της κεφαλαιοποιηµένης οφει-
λής µε ταυτόχρονη έκπτωση επί των προσθέτων τελών
ανάλογα µε τον αριθµό των δόσεων. 
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 2, δίνεται η δυνατότη-

τα στα αρµόδια όργανα του άρθρου 54 του ν. 3863/2010
να επανεντάξουν οφειλέτες σε καθεστώς ρύθµισης από
την οποία έχουν εκπέσει.
Με τη ρύθµιση της παραγράφου 3, γίνεται ειδική πρό-

βλεψη για τους οφειλέτες των ΦΚΑ, οι οποίοι είχαν την
επαγγελµατική τους εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε
περιοχές που επλήγησαν από θεοµηνίες ή άλλες φυσι-
κές καταστροφές ή έχουν δεχθεί τροµοκρατική επίθεση,
µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2256/1994
(Α΄196), και έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές, ώστε
αυτοί να µπορούν να επιλέξουν, αφού υποβάλουν αντί-
στοιχη αίτηση στους ανωτέρω ΦΚΑ µέχρι την τελευταία
ηµέρα του επόµενου µήνα από το µήνα δηµοσίευσης του
παρόντος νόµου, την υπαγωγή τους, εκτός από τις λοι-
πές ρυθµίσεις οφειλών που προβλέπονται στην κείµενη
νοµοθεσία είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
2256/1994 (Α΄196), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
εφόσον δεν έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές
είτε στον προσωρινό διακανονισµό της περίπτωσης Α
του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, µε την κεφαλαιοποίηση
της έως την 31.12.2011 οφειλής τους. 

Επί του άρθρου 22
Με τις προτεινόµενες διατάξεις θεσπίζεται ως διαρ-

κές, και εποµένως ως συνεχές αυτόφωρο, το αδίκηµα
των παραγράφων 1 και 2 του α.ν 86/1967 (Α΄ 136), ήτοι η
µη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών εφόσον αυτές ξε-
περνούν τα 150.000 ευρώ. Περαιτέρω, µε την προτεινό-
µενη διάταξη, ορίζεται ρητά η διαδικασία έναρξης της
ποινικής δίωξης καθώς επίσης και η περίπτωση κατά την
οποία η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη.

Επί του άρθρου 23
Με την προτεινόµενη διάταξη διευκρινίζεται ότι δεν υ-

πάγονται στην εξαίρεση από την παρακράτηση της µηνι-
αίας εισφοράς που προβλέπεται στην περίπτωση α) της
παραγράφου 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 οι συ-
νταξιούχοι των ασφαλιστικών οργανισµών αρµοδιότη-
τας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Επί του άρθρου 24
Με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 14, του

άρθρου τρίτου, του ν. 3845/2010 (Α΄ 65) « Μέτρα για την
εφαρµογή του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής οικο-
νοµίας από τα κράτη-µέλη της Ζώνης του ευρώ και το
Διεθνές Νοµισµατικό Ταµείο », καθορίσθηκαν, σε νέο ύ-
ψος, τα ποσά των δώρων εορτών και του επιδόµατος α-
δείας, που χορηγούνται στους συνταξιούχους των φορέ-
ων κύριας ασφάλισης άνω των 60 ετών, των οποίων το
ποσό της σύνταξης (συµπεριλαµβανοµένων και των ανα-
φερόµενων στο νόµο ποσών δώρων και επιδόµατος α-
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δείας) δεν υπερβαίνει, κατά µήνα, τα 2.500,00 ευρώ. Συ-
γκεκριµένα, το ύψος των επιδοµάτων εορτών Χριστου-
γέννων και Πάσχα και του επιδόµατος αδείας, που προ-
βλέπονται από οποιαδήποτε γενική ή ειδική διάταξη νό-
µου ή κανονιστικής πράξης, για τους συνταξιούχους και
βοηθηµατούχους όλων των φορέων κύριας ασφάλισης,
µε εξαίρεση τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, καθορίζεται
ως εξής: α) το επίδοµα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό
των 400,00 ευρώ, β) το επίδοµα εορτής Πάσχα, στο πο-
σό των 200,00 ευρώ και γ) το επίδοµα αδείας, στο ποσό
των 200,00 ευρώ.
Με τη διάταξη της παραγράφου αυτής και µε την προ-

σθήκη εδαφίου, διευκρινίζεται ότι ειδικά για τους συντα-
ξιούχους, των οποίων το ποσό της µηνιαίας σύνταξης
(γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) είναι µικρότερο των τε-
τρακοσίων (400,00) ευρώ, τα ποσά επιδοµάτων εορτών
Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδόµατος αδείας, δεν
µπορούν να είναι µεγαλύτερα των ποσών που οι ίδιοι ε-
λάµβαναν πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 3845/2010. 

Επί του άρθρου 25 
Με το άρθρο αυτό εξαιρούνται της µείωσης των παρα-

γράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν. 4024/2011 και οι συ-
νταξιούχοι αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δι-
καίωµα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 3232/2004 όπως ισχύει, αλλά συνταξιο-
δοτήθηκαν σύµφωνα µε άλλες διατάξεις. Η ρύθµιση αυ-
τή γίνεται για λόγους ίσης µεταχείρισης των συνταξιού-
χων του άρθρου αυτού µε τους συνταξιούχους αναπη-
ρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το εξωϊδρυµατικό επίδο-
µα ή το επίδοµα απολύτου αναπηρίας, τους συνταξιού-
χους που αποστρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της υπηρε-
σίας καθώς και τα θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών, οι
οποίοι είχαν εξαιρεθεί από την άνω µείωση µε τα πρώτα
εδάφια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.
4024/2011 για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης. 

Επί του άρθρου 26 
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 αναπροσαρµόζο-

νται οι ειδικές αποζηµιώσεις των ιατρών που συµµετέ-
χουν στο Ειδικό Σώµα Επιτροπών Αναπηρίας που έχει υ-
παχθεί στο Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας για να δια-
σφαλιστεί η οµαλή λειτουργία του.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.2556/1997, ορίζε-

ται ότι οι ιατροί του Ειδικού Σώµατος Επιτροπών Αναπη-
ρίας, καθώς και ο εισηγητής αποζηµιώνονται µε 10 ευρώ
για κάθε περιστατικό, το 50% δηλαδή του ποσού που α-
ντιστοιχεί για εξέταση στο ιατρείο για συµβεβληµένο µε
το δηµόσιο ιατρό. Ο ασκών χρέη γραµµατέως δεν αποζη-
µιώνεται. Οι ως άνω αµοιβές υπόκεινται στον περιορισµό
των διατάξεων του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226).
Ο ως άνω τρόπος καθορισµού των αµοιβών (έλλειψη

διαφοροποίησης για τις εκτός έδρας περιπτώσεις και την
εξέταση οίκοι περιστατικών, αλλά ιδίως ο ορισµός ανω-
τάτου ορίου αποδοχών) έχει δηµιουργήσει ένα τριπλό
πρόβληµα:
Απροθυµία των ιατρών του Ειδικού Σώµατος να συµµε-

τάσχουν στις υγειονοµικές επιτροπές, στις περιπτώσεις
που απαιτείται α) µετακίνηση εκτός έδρας και β) εξέταση
οίκοι περιστατικών.
Απροθυµία των ιατρών να εξετάζουν περιστατικά πε-

ρισσότερο από 4 φορές κάθε µήνα που είναι σήµερα το
όριο του αριθµού των συνεδριάσεων που µπορούν να α-
µείβονται.

Υψηλό κόστος αµοιβών της επιτροπής ανά εξεταζόµε-
νη περίπτωση (40 ευρώ).
Με την προτεινόµενη διάταξη αντιµετωπίζονται τα ως

άνω προβλήµατα. Αναλυτικότερα:
Μειώνεται σηµαντικά το κόστος αµοιβών ανά εξεταζό-

µενο περιστατικό, τόσο στις περιπτώσεις εξέτασης ε-
ντός έδρας (-35%) όσο και στις περιπτώσεις εκτός έ-
δρας (-10%).
Διπλασιάζεται το ανώτατο µηνιαίο όριο των αµοιβών

των ιατρών στα 800 ευρώ, οπότε δίνεται η δυνατότητα
να συνεδριάζουν περισσότερες από 4 φορές το µήνα.
Για τις περιπτώσεις εξέτασης οίκοι περιστατικών (τα ο-

ποία υπολογίζονται σε λιγότερο από 1% των συνολικών
αιτηµάτων) η αµοιβή αυξάνεται σηµαντικά, ώστε δηµι-
ουργείται κίνητρο για τους ιατρούς.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 δίνεται η δυνατό-

τητα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ να συµβάλλεται µε ιδιώτες ιατρούς
για τις ανάγκες του ΚΕΠΑ, για διενέργεια προελέγχων
των ιατρικών δικαιολογητικών των προς εξέταση περι-
πτώσεων και για συµµετοχή σε υγειονοµικές επιτροπές,
προκειµένου να αντιµετωπιστεί ο συσσωρευµένος αριθ-
µός των προς εξέταση περιπτώσεων από τα ΚΕΠΑ και να
µη δηµιουργείται στο µέλλον ανάλογο πρόβληµα.

Επί του άρθρου 27 
Η συνεχιζόµενη άρνηση του Ταµείου Επικουρικής Α-

σφάλισης Προσωπικού Εµπορικής Τραπέζης της Ελλά-
δος (ΤΕΑΠΕΤΕ) να παραδώσει το αρχείο των συνταξιού-
χων του, ή έστω αντίγραφο αυτού, στο ΕΤΕΑΜ, στο ο-
ποίο έχουν υπαχθεί µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του ν.
3455/2006 (Α΄ 84) και παρά τις επανειληµµένες συστά-
σεις και σαφείς εντολές του Υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δηµιουργήσει τεράστια
προβλήµατα στις αρµόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ
και του ΕΤΕΑΜ, όπως η αδυναµία ελέγχου των συντάξε-
ων από το ΕΤΕΑΜ, ώστε να είναι δυνατή η διενέργεια
των προβλεπόµενων µεταβολών σύµφωνα µε τη νοµοθε-
σία του.
Στο πλαίσιο αυτό, η µη ένταξη των συνταξιούχων του

ΤΕΑΠΕΤΕ στο µηχανογραφικό σύστηµα του ΙΚΑ –ΕΤΑΜ,
από το οποίο εξυπηρετείται το ΕΤΕΑΜ, έχει επιφέρει µέ-
χρι σήµερα:
Αδυναµία χορήγησης από το ΕΤΕΑΜ αυξήσεων στις

καταβαλλόµενες συντάξεις, αφού χωρίς τους συνταξιο-
δοτικούς φακέλους καθίσταται αδύνατος ο υπολογισµός
και η καταβολή των δικαιούµενων ποσών αυξήσεων σύµ-
φωνα µε τη νοµοθεσία του ΕΤΕΑΜ.
Αδυναµία αφαίρεσης (συσχέτισης) του ποσού της κύ-

ριας σύνταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ από το συνολικά κατα-
βαλλόµενο ποσό σύνταξης που καταβάλλεται από το Ε-
ΤΕΑΜ, το οποίο περιλαµβάνει τµήµα σύνταξης, λαµβα-
νόµενο σε υποκατάσταση κύριας σύνταξης, διότι το υπό-
λοιπο ποσό που αποµένει υπολείπεται του κατώτατου ο-
ρίου του ΤΕΑΠΕΤΕ, το οποίο δεν αποδέχεται η µηχανο-
γραφική του υπηρεσία.
Δηλαδή, συνεχίζεται η καταβολή από το ΕΤΕΑΜ πο-

σών συντάξεων που αντιστοιχούν σε προσυνταξιοδοτι-
κές παροχές, ενώ οι συνταξιούχοι ήδη λαµβάνουν τα πο-
σά που αντιστοιχούν στις παροχές αυτές ως κύρια σύ-
νταξη από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, µε αποτέλεσµα να λαµβάνουν
διπλές συντάξεις, από τις οποίες η επικουρική είναι µε-
γαλύτερη της κύριας.
Επί του άρθρου 28 
Για τη διατήρηση της µισθωτικής και επιχειρηµατικής
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αξίας των ακινήτων που ανήκουν στους ΦΚΑ και των θέ-
σεων εργασίας, καθώς και για τη δυνατότητα οικονοµι-
κής αξιοποίησης των ακινήτων αυτών, µέχρι την κατάρτι-
ση νέας σύµβασης µίσθωσης µεταξύ των ΦΚΑ και των ε-
κάστοτε µισθωτών, προκειµένου να µην µένουν αυτά α-
νεκµετάλλευτα µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση
της σύµβασης και µέχρι την ολοκλήρωση νέας διαγωνι-
στικής διαδικασίας για εύρεση µισθωτή, προτείνεται η
διάταξη του άρθρου 8, η οποία προβλέπει ότι είναι δυνα-
τή η κατάρτιση, καταρτίζουν σύµβαση παραχώρησης της
χρήσης ή εκµετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων ένα-
ντι µηδενικού ή συµβολικού ανταλλάγµατος διάρκειας
µέχρι ενός κατ’ ανώτατο όριο έτους. 
Με την παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου για λόγους τα-

χύτητας και οικονοµικής εκµετάλλευσης των ακινήτων
που ανήκουν σε ΦΚΑ ή σε φορείς του Δηµοσίου και
Ν.Π.Δ.Δ. και µε δεδοµένο ότι στις συµβάσεις µίσθωσης
της παρούσας παραγράφου δε συµβάλλεται ιδιώτης,
προτείνεται η κατάρτιση σύµβασης µίσθωσης µε απευ-
θείας ανάθεση χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδι-
κασία. 

Επί του άρθρου 29 
Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2, του άρθρου

αυτού, διασαφηνίζονται νοµοθετικά τα θέµατα που προ-
έκυψαν κατά την εφαρµογή του άρθρου 7, του ν.
3863/2010, που αφορά στην έκδοση του νέου Ενιαίου Πί-
νακα Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας.
Συγκεκριµένα, ορίζεται ότι ο ενιαίος Πίνακας εκδίδεται

ύστερα από κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Επίσης,
προσδιορίζεται ότι η αναθεώρηση του Ενιαίου Πίνακα γί-
νεται κάθε φορά µε όµοια κοινή υπουργική απόφαση.

Επί του άρθρου 30
Με το άρθρο αυτό δίνεται η δυνατότητα απόσπασης,

µε κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
υπαλλήλων από τα εν λόγω υπουργεία και από τα επο-
πτευόµενα από αυτά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου,
προκειµένου να καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες του
ΕΟΠΥΥ.

Επί του άρθρου 31
Από τις διατάξεις του ν.3918/2011(Α΄ 31), προβλέπε-

ται ότι η ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισµένους του Ε-
ΟΠΥΥ παρέχεται κατά κύριο λόγο από τους γιατρούς
των φορέων που εντάχθηκαν στον οργανισµό, µόνιµους
και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου. Για την περαιτέρω εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων
παρέχεται η δυνατότητα στους ανωτέρω γιατρούς να
παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στα ιδιωτικά τους ια-
τρεία µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας τους. Με την
εν λόγω διάταξη προβλέπεται ότι η αµοιβή, ο τρόπος και
κάθε λεπτοµέρεια θα καθορισθεί µε απόφαση των Υ-
πουργών Οικονοµικών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

Επί του άρθρου 32
Λόγω του µεγάλου όγκου των εκκρεµών δικαστικών υ-

ποθέσεων στους εντασσόµενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. φο-
ρείς καθώς και όσων έχουν ανακύψει µετά την έναρξη
λειτουργίας του, και µε δεδοµένο ότι η νοµική υπηρεσία

του νέου Οργανισµού είναι υποστελεχωµένη και υπάρ-
χει αδυναµία έγκαιρου χειρισµού των υποθέσεων αυτών
, προτείνεται η εκπροσώπηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δικαστικώς
και εξωδίκως , από τους Δικηγόρους και µέλη του Ν.Σ.Κ.
των εντασσόµενων στον νέο Οργανισµό φορέων αντί
και για λογαριασµό του. Επιπρόσθετα προτείνεται η δυ-
νατότητα του χειρισµού κάποιων υποθέσεων από ιδιώ-
τες Δικηγόρους κατά περίπτωση, όχι µόνο συνεπεία του
µεγάλου όγκου των εκκρεµών υποθέσεων, αλλά και λό-
γω του εξειδικευµένου αντικειµένου ορισµένων εξ αυ-
τών. 
Τέλος µε την παρούσα διάταξη προτείνεται η εξαίρεση

και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ όπως συµβαίνει µε όλους τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης από την καταβολή δικαστικών ε-
ξόδων. 

Επί του άρθρου 33
Με την παρούσα διάταξη αντικαθίσταται η περίπτωση

Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 3918/2011
(Α΄31), όπως προστέθηκε µε την παράγραφο 7 του άρ-
θρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄150), και στη διάρθρωση
των Περιφερειακών Διευθύνσεων που συστήθηκαν στον
ΕΟΠΥΥ προστίθεται Τµήµα Φαρµακευτικής, µε αντικεί-
µενο τις αρµοδιότητες των Τµηµάτων Φαρµακευτικού
των Περιφερειακών Υποκαταστηµάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ,
οι οποίες περιέρχονται πλέον στον ΕΟΠΥΥ. Η σύσταση
του εν λόγω Τµήµατος θεωρείται αναγκαία λόγω του ό-
γκου των εργασιών που διεκπεραίωναν τα πρώην Τµήµα-
τα Φαρµακευτικού αλλά και της εξειδίκευσης των παρε-
χόµενων υπηρεσιών (παραλαβή και έλεγχος λογαρια-
σµών φαρµακείων κλπ.). 
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων

του Οργανισµού προτείνεται η σύσταση σε όλη τη χώρα
Αποκεντρωµένων Γραφείων Εξυπηρέτησης Ασφαλισµέ-
νων, υπαγόµενων στις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευ-
θύνσεις.
Με απόφαση του Προέδρου του Οργανισµού καθορί-

ζονται η έδρα τους, οι αρµοδιότητες καθώς και η έναρξη
λειτουργίας τους, ύστερα από συνδροµή των αναγκαίων
προϋποθέσεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισµός κλπ.).

Eπί του άρθρου 34
Με την προτεινόµενη διάταξη της παραγράφου 1 επι-

διώκεται µέχρι τη λήξη της µεταβατικής περιόδου  που
προβλέπεται στο ν.3845/2010 (ήτοι µέχρι την 30.6.2013)
η  έγκριση των τιµολογίων προµήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για
τη χαµηλή τάση να γίνεται από τον Υπουργό Περιβάλλο-
ντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, όπως άλλωστε
έτσι προβλεπόταν στην παράγραφο 6 του άρθρου 29 του
ν. 2773/1999, η οποία προστέθηκε µε το άρθρο 7 παρ. 3
του ν. 3899/2010 µε το σκεπτικό ότι πρέπει να ληφθεί µέ-
ριµνα για το σταδιακό εξορθολογισ�ό των τιµολογίων η-
λεκτρικής ενέργειας χαµηλής τάσης της ΔΕΗ Α.Ε. Για το
λόγο αυτό κρίνεται αναγκαίο και σκόπιµο να διατηρηθεί
η εν λόγω εξουσιοδότηση για να δίδεται η δυνατότητα
κανονιστικής έγκρισης των τιµολογίων χαµηλής τάσης
από τον Υπουργό και, ως εκ τούτου, επιβάλλεται  να ε-
ξακολουθήσει  να ισχύει η διάταξη της παραγράφου 6
του άρθρου 29 του ν. 2773/1999, περιοριζοµένης της ι-
σχύος της µόνο ως προς τα τιµολόγια χαµηλής τάσης.
Με την παράγραφο 2 παρατείνεται η προθεσµία της

παραγράφου 7 του άρθρου 5 του ν. 3907/2011.
Με την παράγραφο 3 το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1

του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 καταργείται από τότε
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που ίσχυσε.
Με την παράγραφο 4 ρυθµίζονται θέµατα αποδοχών

των ιπταµένων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων
που υπηρετούν στο δηµόσιο.
Με την παράγραφο 5 αποσκοπείται η διασαφήνιση της

έννοιας της πέραν του πενθηµέρου εργασίας, που παρέ-
χει το φυλακτικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότη-
τας των Μουσείων Αρχαιολογικών Χώρων καθώς και το
φυλακτικό προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο Λή-
ψης Σηµάτων του ΥΠΠΟΤ και στα εποπτευόµενα Μου-
σεία και την ΕΠΜΑΣ καθώς και ο προσδιορισµός του ύ-
ψους της αµοιβής του εν λόγω προσωπικού. Η εν λόγω
διάταξη κρίνεται αναγκαία προς άρση της αµφισβήτησης
που ανέκυψε σχετικά µε την ερµηνεία και την εφαρµογή
της παρ.7 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, µεταξύ των
συναρµοδίων Υπηρεσιών. Η πέραν του πενθηµέρου ερ-
γασία στους ως άνω χώρους είναι εξαιρετικά σηµαντική
για την λειτουργία των Μουσείων Αρχαιολογικών Χώ-
ρων και του Κέντρου Λήψης Σηµάτων, εξασφαλίζοντας
µε τον τρόπο αυτό την αύξηση της επισκεψιµότητας και
αποφέροντας σηµαντικά οικονοµικά οφέλη στο Δηµό-
σιο. Από τις παρούσες ρυθµίσεις η δαπάνη για το φυλα-
κτικό προσωπικό, το προσωπικό καθαριότητας των Μου-
σείων Αρχαιολογικών Χώρων καθώς και το φυλακτικό
προσωπικό που απασχολείται στο Κέντρο Λήψης Σηµά-
των του ΥΠΠΟΤ και το ΜΕΛΤ θα καλυφθεί από τις Πι-
στώσεις του Ταµείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλο-
τριώσεων . Όσον αφορά την δαπάνη που θα προκληθεί
αντιστοίχως για τα εποπτευόµενα Μουσεία και την ΕΠ-
ΜΑΣ θα καλυφθεί από τις Πιστώσεις του Προϋπολογι-
σµού τους. 

Επί του άρθρου 35
Με την προτεινόµενη διάταξη ορίζεται ότι η ισχύς του

νόµου αρχίζει από την δηµοσίευση του στην Εφηµερίδα
της Κυβερνήσεως εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις
επιµέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. Γιαννίτσης Δ. Αβραµόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μ. Βορίδης Γ. Κουτρουµάνης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος Παντ. Καψής
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή
του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατη-
γικής 2012-2015

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Άρθρο 1
Επείγουσες ρυθµίσεις για την επιχειρησιακή και 
δηµοσιονοµική διαχείριση έργων ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης και άλλες ρυθµίσεις του
Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ ρύθµισης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1. Ο τίτλος του Κεφαλαίου Θ΄ του ν. 3979/2011 (Α΄
138) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κεφάλαιο Θ΄ – Επιχειρησιακή και Δηµοσιονοµική
Διαχείριση Έργων Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης». 

2. Οι παράγραφοι 1,2,3 και 5,6 του άρθρου 38 του
ν. 3979/2011 αντικαθίστανται, ως εξής:

« 1. Οι δαπάνες για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και των συναφών προς αυτές πληρο-
φοριακών συστηµάτων, όλων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β του
ν. 3871/2010 (Α΄ 141), πλην όσων εξαιρούνται σύµφωνα
µε την παράγραφο 6, εξοφλούνται µέσω Ενιαίου Συστή-
µατος Πληρωµών (Ε.ΣΥ.Π.), που συνιστάται και λειτουρ-
γεί στη Γενική Γραµµατεία Δηµοσιονοµικής Πολιτικής
του Υπουργείου Οικονοµικών, για τις πληρωµές δαπα-
νών του Δηµοσίου.

2. Στο Ε.ΣΥ.Π. δηµιουργείται Μητρώο Φορέων, στο ο-
ποίο εντός πέντε (5) µηνών από την έναρξη λειτουργίας
του Ε.ΣΥ.Π. καταχωρίζονται µε δική τους µέριµνα υπο-
χρεωτικά όλοι οι φορείς της παραγράφου 1.

3. Μέσα σε πέντε (5) µήνες από την έναρξη λειτουρ-
γίας του Ε.ΣΥ.Π., οι πάροχοι υπηρεσιών ηλεκτρονικών ε-
πικοινωνιών οφείλουν να καταχωρίσουν στο Ε.ΣΥ.Π., µέ-
σω πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, κάθε παρα-
στατικό που αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών προς τους φορείς της παραγράφου 1. Με απόφαση
του Υπουργού Οικονοµικών ορίζονται, ο χρόνος έναρξης
λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία και ο ειδικότερος
τρόπος καταχώρισης, η οργάνωση και λειτουργία του
πληροφοριακού συστήµατος διαχείρισης, τα τέλη και τις
δαπάνες που εξοφλούνται µέσω Ε.ΣΥ.Π., η διαδικασία, ο
χρόνος και τα στοιχεία καταχώρισης στο Ε.ΣΥ.Π, η δια-
λειτουργικότητα των πληροφοριακών συστηµάτων του
Ε.ΣΥ.Π. µε άλλα συστήµατα για την παρακολούθηση και
εκτέλεση του προϋπολογισµού και για τη µεταφορά των
πιστώσεων από τους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης,
ο τρόπος εξόφλησης τελών και δαπανών των λοιπών
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, ο χρόνος εξόφλησης
των παραστατικών όπως και κάθε άλλο σχετικό θέµα.»

«5. Από την έναρξη πληρωµών των δαπανών υπηρε-
σιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών µέσω του Ε.ΣΥ.Π., δια-

κόπτεται κάθε είδους επιχορήγηση ή χρηµατοδότηση για
τέτοιας κατηγορίας δαπάνες προς τους φορείς της Κε-
ντρικής Κυβέρνησης που προβλέπονται στο άρθρο 1Β
του ν. 3871/2010. Για τους λοιπούς φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης και µόνο για το διάστηµα από την έναρξη
λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π. και για χρονικό διάστηµα πέντε
(5) µηνών, η εξόφληση γίνεται µέσω ειδικού τραπεζικού
λογαριασµού που διατηρεί για το σκοπό αυτόν το
Ε.ΣΥ.Π..

6. Οι φορείς που λόγω της ειδικής φύσεως ή αποστο-
λής τους καλύπτονται από το απόρρητο (εθνική άµυνα,
εθνική ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρού-
νται από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. Ο καθορι-
σµός των φορέων αυτών γίνεται µε κοινή απόφαση του
Υπουργού Οικονοµικών και του κατά περίπτωση αρµόδι-
ου Υπουργού, που εκδίδεται εντός δύο µηνών από την έ-
ναρξη λειτουργίας του Ε.ΣΥ.Π..» 

3. Η παράγραφος 7 του άρθρου 38 του ν. 3979/2011
καταργείται.

4. Οι παράγραφοι 1,2, και 4,5 του άρθρου 39 του
ν. 3979/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Δηµιουργείται ενιαίο σύστηµα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και προµήθειας των ανα-
γκαίων για αυτές πληροφοριακών συστηµάτων µε τον
τίτλο «Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα» και µε σκοπό τη συγκέ-
ντρωση της ζήτησης υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών και την κάλυψη του συνόλου των αναγκών και αιτη-
µάτων για την παροχή και προµήθεια των σχετικών υπη-
ρεσιών και συστηµάτων των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης. Το «Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα» λειτουργεί υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, το οποίο συγκεντρώ-
νει τα αιτήµατα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, α-
ξιολογεί τις σχετικές ανάγκες, προβαίνει σε ορθολογική
κατανοµή τους και διενεργεί τους σχετικούς διαγωνι-
σµούς και αναθέσεις σύµφωνα µε την ευρωπαϊκή και ε-
θνική νοµοθεσία για τις δηµόσιες συµβάσεις.

2. Με την ένταξη των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης
στο Δίκτυο Δηµόσιου Τοµέα εκδίδεται από τον Υπουργό
Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρ-
νησης διαπιστωτική πράξη και διακόπτεται κάθε άλλη
σύµβαση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινω-
νιών που είχαν συνάψει οι ανωτέρω φορείς µε παρόχους
υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τηρουµένων των
όρων λήξης και καταγγελίας της σύµβασης που περιέχο-
νται στις οικείες συµβάσεις.» 

«4. Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που λόγω της ειδι-
κής φύσης ή αποστολής τους λαµβάνουν υπηρεσίες ειδι-
κής φύσης για λόγους απορρήτου (εθνική άµυνα, εθνική
ασφάλεια, διεθνείς σχέσεις της χώρας) εξαιρούνται από
την εφαρµογή του παρόντος. Ο καθορισµός των φορέων
αυτών γίνεται µε κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητι-
κής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
και του κατά περίπτωση αρµόδιου Υπουργού που εκδίδε-
ται εντός δύο (2) µηνών από την έκδοση της ανωτέρω
διαπιστωτικής πράξης.

5. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρ ρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται τα
θέµατα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύ-
ου, τις διαδικασίες και το χρόνο έναρξης λειτουργίας
του Δικτύου και ένταξης των φορέων της Γενικής Κυβέρ-
νησης στο Δίκτυο του Δηµόσιου Τοµέα και κάθε άλλο
σχετικό θέµα.». 

5. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 6
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του ν. 4024/2011 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:
«Για υπαλλήλους οι οποίοι αποκτούν αναγνωρισµένο

και συναφές διδακτορικό δίπλωµα ή µεταπτυχιακό τίτλο
σπουδών µετά το διορισµό τους, ο χρόνος που απαιτεί-
ται για τη βαθµολογική τους εξέλιξη µειώνεται συνολικά
κατά έξι (6) και δύο (2) έτη αντίστοιχα.»

6. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 10 του
ν. 4024/2011 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το κώλυµα επιλογής της παραγράφου 7 δεν πρέπει
να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας
υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την
ηµεροµηνία τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.»

7. Μετά το προτελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρ-
θρου 28 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση που συντρέχουν στο ίδιο πρόσωπο
περισσότερες από µία από τις παραπάνω ρυθµίσεις, ε-
φαρµόζεται η ευνοϊκότερη ρύθµιση, καθώς και η µισή
χρονική ρύθµιση της επόµενης ευνοϊκότερης ρύθµισης.»

8. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
33 του ν. 4024/2011 προστίθενται υποπεριπτώσεις ζ΄, η΄
και θ΄ ως εξής:

«ζ) Του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθ-
µών, όπως προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου
7 του ν. 3142/1955 «Περί Πλοηγικής Υπηρεσίας» (Α΄ 43).
η) Του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδηµιών Ε-

µπορικού Ναυτικού. 
θ) Του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτο-

νται αποκλειστικά από τυφλούς, κατόχους πτυχίου σχο-
λών εκπαίδευσης τυφλών τηλεφωνητών που εποπτεύο-
νται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγ-
γύης.»

9. Οι πράξεις πρόσληψης και λύσης της σύµβασης ερ-
γασίας για οποιοδήποτε λόγο του προσωπικού που υπη-
ρετεί στο δηµόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους Ο.Τ.Α α΄ και
β΄ βαθµού µε σύµβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρό-
νου καθώς και µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ο-
ρισµένου χρόνου, εφόσον παρέχεται δυνατότητα ανανέ-
ωσης, δηµοσιεύονται εφεξής στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. 

10. Οι πράξεις πρόσληψης, διορισµού, λύσης της σύµ-
βασης εργασίας, καθώς και µεταφοράς σε υπηρεσία του
δηµοσίου, του προσωπικού των φορέων των περιπτώσε-
ων στ΄ έως θ΄ της παρ.1 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009
που εργάζονται µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου ή µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου ορισµένου χρόνου εφόσον παρέχεται δυνατότητα
ανανέωσης, ή επί θητεία εφόσον παρέχεται δυνατότητα
ανανέωσης, δηµοσιεύονται εφεξής στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως. 

11. Μέχρι την παροχή πρόσβασης στο Ηλεκτρονικό
Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδοµένων
Ανθρώπινου Δυναµικού του Υπουργείου Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο
Ανθρώπινου Δυναµικού του Ελληνικού Δηµοσίου), οι φο-
ρείς των περιπτώσεων στ΄ έως θ΄ της παρ.1 του άρθρου
1 του ν. 3812/2009,δηµοσιεύουν τις πράξεις πρόσληψης
/ διορισµού, µεταφοράς ή αποχώρησης του προσωπικού
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς την αναγραφή
του Αριθµού Βεβαίωσης και της ηµεροµηνίας καταχώρι-
σης. 

12. Η προθεσµία που προβλέπεται στο τέλος του πρώ-
του εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) παρατείνεται για τρεις (3) µήνες από τη δηµοσί-
ευση του παρόντος νόµου.

13. Η αληθής έννοια της περίπτωσης ζ΄ της παρ. 7 του
άρθρου 33 του ν. 4024/2011, σχετικά µε τον αναπληρωτή
οργανικής µονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι
ότι καταλαµβάνει όσους, κατά την έναρξη ισχύος του
ν. 4024/2011, έχουν οριστεί και ασκούν καθήκοντα προϊ-
σταµένου Γενικής Διεύθυνσης, ως αναπληρωτές αυτού. 

14. Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Κέντρων Επιµόρ-
φωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτικού Πλοιάρχων, Μη-
χανικών, Ραδιοηλεκτρονικών – Ραδιοεπικοινωνιών και
των Δηµόσιων Σχολών Σωστικών Πυροσβεστικών Μέ-
σων ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ και ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ εξαιρείται από
τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 34
του ν. 4024/2011. 

15. Ο κανονισµός συντάξεως και η εντολή πληρωµής
για το προσωπικό που εµπίπτει στις περιπτώσεις β΄ και
γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 33 και της παρ. 3 του
άρθρου 34 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) εκδίδεται κατ’ από-
λυτη προτεραιότητα και πάντως εντός τεσσάρων µηνών
από την αυτοδίκαιη απόλυσή τους και την υποβολή των
σχετικών δικαιολογητικών για την αναγνώριση της σύ-
νταξης. 

16. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου
1 του άρθρου 3Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247) όπως αντικα-
ταστάθηκε µε την παράγραφο 12α΄ του άρθρου 49 του
ν. 3943/2011 (Α΄ 66) προστίθεται φράση ως εξής: 

«και εφόσον κριθεί σκόπιµο, ιδίως λόγω του περιορι-
σµένου αντικειµένου της και άλλες οργανικές µονάδες
του υπουργείου µε υποστηρικτικό ιδίως χαρακτήρα».

17. Οι διατάξεις των παραγράφων 12 και 13 του άρ-
θρου 17 του ν. 2190/1994 (Α΄ 23), καταργούνται. Για ό-
σες περιπτώσεις, µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου, το Α.Σ.Ε.Π. έχει διαθέσει µε απόφασή του, επό-
µενο κατά σειρά στον πίνακα επιτυχίας υποψήφιο για α-
ντικατάσταση – αναπλήρωση διοριστέου που δεν αποδέ-
χτηκε το διορισµό του ή έχει κώλυµα διορισµού ή παραι-
τήθηκε εντός έτους από το διορισµό του, ο διορισµός
µπορεί να ολοκληρωθεί µε την έκδοση απόφασης του Υ-
πουργού Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο δεύ-
τερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 11 του ν. 3833/2010
(Α΄ 40). 

18. Η περίπτωση α΄ και το πρώτο εδάφιο της περίπτω-
σης β΄ της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3074/2002 ( Α΄
296) όπως ισχύουν, αντικαθίστανται ως εξής:

«3.α. Η πλήρωση των θέσεων των Επιθεωρητών - Ελε-
γκτών γίνεται µε απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε γενι-
κής ή ειδικής διάταξης µε επιφύλαξη µόνο των διατάξε-
ων που επιβάλλουν υποχρέωση παραµονής των υπαλλή-
λων για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε υπηρεσίες παρα-
µεθόριων ή νησιωτικών περιοχών στις οποίες διορίστη-
καν ή µετατάχθηκαν, µόνιµων υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθµιων και πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄ και δωδεκαετή
δηµόσια υπηρεσία ή αποφοίτων της Εθνικής Σχολής Δη-
µόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, µε τετραετή, του-
λάχιστον, υπηρεσία µετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι
έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική τους κατάρτιση,
την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. 
β. Η πλήρωση των θέσεων των Βοηθών Επιθεωρητών-

Ελεγκτών γίνεται µε απόσπαση, κατά παρέκκλιση κάθε
γενικής ή ειδικής διάταξης µε επιφύλαξη µόνο των δια-
τάξεων που επιβάλλουν υποχρέωση παραµονής των υ-
παλλήλων για ορισµένο χρονικό διάστηµα σε υπηρεσίες
παραµεθόριων περιοχών στις οποίες διορίστηκαν ή µε-
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τατάχθηκαν, µόνιµων υπαλλήλων του Δηµοσίου,
Ν.Π.Δ.Δ. και δευτεροβάθµιων και πρωτοβάθµιων Ο.Τ.Α.
κατηγορίας ΠΕ µε βαθµό τουλάχιστον Δ΄, οι οποίοι έ-
χουν διακριθεί για την επαγγελµατική τους κατάρτιση,
την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους. 

Άρθρο 2
Επείγουσες ρυθµίσεις για την εξυγίανση των δήµων

και των περιφερειών και άλλες διατάξεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών

1. Οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του
ν.3852/2010 (Α΄ 87) δεν ισχύουν για τη συνοµολόγηση
δανείων για τη χρηµατοδότηση των χρεών των δήµων
και των περιφερειών, συµπεριλαµβανοµένων και των
χρεών που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπάνες,
µόνο όταν αυτά έχουν προκύψει έως την 31η Δεκεµβρί-
ου 2011.

2. Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις περι-
φέρειες που δεν µπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋ-
πολογισµούς τους, πριν την προσφυγή στις διατάξεις
του άρθρου 262 του ν. 3852/2010 και τις ρυθµίσεις της
υπ’ αριθµ. 43288/4.10.2011 απόφασης του Υπουργού Ε-
σωτερικών, να εγγράψουν στο σκέλος των εσόδων και
σε αναπτυγµένη µορφή του Κ.Α. που αφορά στα δάνεια,
το ποσό που αντιστοιχεί αποκλειστικά και µόνο για τα
χρέη που έχουν προκύψει µέχρι 31.12.2011, το οποίο θα
καλυφθεί µε συνοµολόγηση δανείου µε το Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων ή µε πιστωτικά ιδρύµατα. Η συ-
νοµολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγµατοποιηθεί
µέχρι τις 30 Σεπτεµβρίου 2012. Απαραίτητη προϋπόθεση
αποτελεί η σύνταξη ενός Σχεδίου Οικονοµικής Υποστή-
ριξης από τον ενδιαφερόµενο Ο.Τ.Α., το οποίο αποτελεί
συνοδευτικό στοιχείο του προϋπολογισµού του, εγκρί-
νεται από το δηµοτικό ή περιφερειακό συµβούλιο µε αυ-
τόν και συνιστά ταυτόχρονα έγκριση για τη σύναψη του
δανείου. Επίσης, υποβάλλεται και στο Υπουργείο Εσω-
τερικών, προκειµένου να ελεγχθεί από την Ελεγκτική Ε-
πιτροπή του άρθρου 262 του ν. 3852/2010. Το αποτέλε-
σµα του ελέγχου κοινοποιείται στον αρµόδιο ελεγκτή
Νοµιµότητας, ο οποίος εξετάζει τη νοµιµότητα της από-
φασης ψήφισης του προϋπολογισµού στο σύνολό της.
Για την εφαρµογή της παρούσας, καθώς και στην περί-
πτωση που δήµος ή περιφέρεια ενταχθεί στο Ειδικό Πρό-
γραµµα Εξυγίανσης και οι σχετικές αποφάσεις των δη-
µοτικών ή περιφερειακών συµβουλίων, λαµβάνονται µε
την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των µελών τους,
ανεξαρτήτως του ύψους ποσού του δανείου. 

3. Το επιτόκιο των δανείων, που έχουν συναφθεί από
τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου και
δεύτερου βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου
και ιδιωτικού δικαίου, µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και
Δανείων µε βάση τα τρέχοντα επιτόκια των οµολόγων
του Ελληνικού Δηµοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον
δεν υφίσταται δυνατότητα αναπροσαρµογής του µε τις
έως τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου ισχύουσες δια-
τάξεις, ανακαθορίζεται από 1η Ιανουαρίου 2012 µε από-
φαση του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου. Για την
εφαρµογή της παρούσας διάταξης απαιτείται διαπιστω-
τική πράξη του Διοικητικού Συµβουλίου του Ταµείου Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων. 

4. Δανειακές συµβάσεις, που έχουν συναφθεί οποτε-
δήποτε µεταξύ του Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων και φορέων Ο.Τ.Α. πρώτου και δευτέρου βαθµού και

των νοµικών τους προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού δι-
καίου θεωρούνται νοµίµως συναφθείσες. 

5. Η αποκλειστική προθεσµία της περίπτωσης γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) παρατεί-
νεται έως την 30ή Ιουνίου 2012. Μετά την παρέλευση
της ανωτέρω προθεσµίας τα χρεωστικά ανοίγµατα, όπως
εµφανίζονται στα βιβλία του Τ.Π.Δ., βεβαιώνονται ή επα-
ναβεβαιώνονται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π.Δ. από
1.7.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π.Δ. µε βάση τα σχετικά
στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήµου και ει-
σπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..

6. «Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 158 του
Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε µε το άρ-
θρο πρώτο του ν. 3463/2006, προστίθενται περιπτώσεις
ως εξής:
ιδ) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδο-

µάτων και η προµήθεια υλικών και τροφίµων για την ά-
σκηση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλ-
ληλεγγύης.
ιε) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των

διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχει-
ρήσεων.
ιστ) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθε-

σης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρε-
σιών και µελετών.»

7. Τα έσοδα της παραγράφου 1 του άρθρου 259 του
ν. 3852/2010 (Α΄ 87) εγγράφονται στον τακτικό προϋπο-
λογισµό και κατατίθενται στο Ταµείο Παρακαταθηκών
και Δανείων, σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτε-
λείς Πόροι των Δήµων». Ποσοστό µέχρι ένα τρίτο (1/3)
των εσόδων της περίπτωσης α΄ της ανωτέρω παραγρά-
φου, διατίθεται για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών
των Δήµων. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερι-
κών και Οικονοµικών, η οποία εκδίδεται κατ’ έτος ύστερα
από σύµφωνη γνώµη της Κεντρικής Ένωσης Δήµων Ελ-
λάδας (ΚΕΔΕ), καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία
κατανοµής των εσόδων αυτών, επί τη βάσει ιδίως των
δηµογραφικών γεωµορφολογικών, διοικητικών, οικονοµι-
κών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χα-
ρακτηριστικών κάθε Δήµου. 

8. Δαπάνες οι οποίες αφορούν στη µεταφορά µαθητών
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, για τις οποίες δεν
τηρήθηκε η διαδικασία των άρθρων 28, παρ. 2 του
ν. 3879/2010 (Α΄ 163), 16 του ν.3887/2010 (Α΄ 174), 49,
παρ.6 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) και του άρθρου 70 του
ν.4002/2011 (Α΄ 180) θεωρούνται νόµιµες, εφόσον ο Γε-
νικός Γραµµατέας της Αποκεντρωµένης Διοίκησης διαπι-
στώσει µε σχετική πράξη του την εκτέλεση του µεταφο-
ρικού έργου και το ύψος της σχετικής δαπάνης.

9. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 17 του ν. 3888/2010
(Α΄ 175) προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Χρηµατικά ποσά που κατανεµήθηκαν, έως και την
31.12.2010, στους Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, δυνάµει των διατά-
ξεων του άρθρου 34 «Αύξηση ποσοστού απόδοσης τε-
λών κυκλοφορίας στους Ο.Τ.Α. α  ́βαθµού» του ν. 3697/2008,
ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων που
αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. αυτών, αποτελούν έσοδα
των ανωτέρω οργανισµών και αποδόθηκαν νοµίµως».

10. Τα δηµοτικά συµβούλια εντός είκοσι (20) ηµερών
από την δηµοσίευση του παρόντος νόµου ορίζουν αντι-
προσώπους των δήµων στα διοικητικά συµβούλια των υ-
φισταµένων Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων. Τα
διοικητικά συµβούλια των υφισταµένων Φορέων Διαχεί-
ρισης Στερεών Αποβλήτων συγκροτούνται εντός τριά-
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ντα ηµερών από τη δηµοσίευση του παρόντος.
Κάθε δήµος ορίζει αριθµό αντιπροσώπων ίσο µε το ά-

θροισµα των αντιπροσώπων που είχαν ορίσει οι δήµοι ή
κοινότητες από την συνένωση των οποίων ιδρύθηκε
σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 3852/2010. Όταν ο αριθ-
µός των αντιπροσώπων είναι µεγαλύτερος από δύο ένας
τουλάχιστον εκλέγεται από την µειοψηφία. Από τους πέ-
ντε αντιπροσώπους και άνω δύο τουλάχιστον εκλέγο-
νται από την µειοψηφία.
Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου

104 του ν.3852/2010 καταργείται.
11. Στην Επιτροπή της παραγράφου 2 του άρθρου 262

του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) συµµετέχουν ως µέλη ο Γενικός
Διευθυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικο-
νοµικών, καθώς και ο Διευθυντής Οικονοµικών Ο.Τ.Α.
του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Άρθρο 3
Επείγουσες ρυθµίσεις για την είσπραξη 

ληξιπρόθεσµων οφειλών

1. α. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρ-
θρου 14 του ν. 3888/2010 (Α΄ 175) οι λέξεις «τριακόσια
(300) ευρώ» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100)
ευρώ».
β. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παρ. 1 του άρθρου

14 του ν.3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».
γ. Στο τέλος της περίπτωσης δ΄ της παρ. 1 του άρθρου

14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «πεντακόσια (500) ευρώ»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».
δ. Στο τέλος της περίπτωσης ε΄ της παρ. 1 του άρθρου

14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ» αντι-
καθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».
ε. Στο τέλος της περίπτωσης στ΄ της παρ. 1 του άρ-

θρου 14 του ν. 3888/2010 οι λέξεις «χίλια (1.000) ευρώ»
αντικαθίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ».

2. Η παρ. 5 του άρθρου 14 του ν.3888/2010 (Α΄175) κα-
ταργείται.

3. α. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του άρθρου 17
του ν. 2648/1998 (Α΄ 238) οι λέξεις «εκατόν σαράντα έξι
ευρώ και εβδοµήντα τεσσάρων λεπτών (146,74)» αντικα-
θίστανται µε τις λέξεις «εκατό (100) ευρώ» .
β. Το τρίτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 2648/1998 (A΄

238) καταργείται.
γ. Το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 17 του ν. 2648/1998

αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο Προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. δύναται να χορηγεί σε ο-

φειλέτες από καταλογισµό αποδοχών, συντάξεων και
λοιπών βοηθηµάτων που έχουν ληφθεί χωρίς δόλο αχρε-
ωστήτως, διευκόλυνση τµηµατικής καταβολής σε δόσεις
µέχρι του τριπλασίου του αθροίσµατος των συντελε-
στών των κριτηρίων του αιτούντος οφειλέτη, που δεν υ-
περβαίνουν όµως τις σαράντα οκτώ (48) µηνιαίες δόσεις
κατά ανώτατο όριο και µε τον περιορισµό του πρώτου ε-
δαφίου του παρόντος άρθρου. Στην περίπτωση αυτή οι
προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής υπολογίζονται
µόνο µέχρι το χρόνο έκδοσης της απόφασης.» 

4. H παρ. 8 του άρθρου 18 του ν. 2648/1998, όπως α-
ντικαταστάθηκε µε την παράγραφο 3 του άρθρου 65 του
ν. 3842/2010, καταργείται.

5. Στην παρ. 5 του άρθρου 18 του ν. 4002/2011 (Α΄

180), προστίθεται υποπαράγραφος ια΄ ως εξής:
«ια) Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν

να παρατείνονται οι προθεσµίες υπαγωγής στην παρού-
σα ρύθµιση και να καθορίζεται κάθε άλλο ειδικότερο θέ-
µα εφαρµογής της. Η παρούσα διάταξη έχει αναδροµική
ισχύ από 22 Αυγούστου 2011.»

6. α. Η περίπτωση α΄ του δεύτερου εδαφίου της παρ. 8
του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως προστέθηκε µε
την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3943/2011 (Α΄ 66) αντι-
καθίσταται ως εξής: 

«α) µετά από αίτηµα της Διεύθυνσης Πολιτικής Ει-
σπράξεων, της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της
Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπρα-
ξης Δηµοσίων Εσόδων, κάθε άλλης Υπηρεσίας που θα
καθοριστεί µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, ή» 
β. Η περίπτωση α΄ του τέταρτου εδαφίου της παρ. 8

του άρθρου 26 του ν.1882/1990 (Α΄43), όπως προστέθη-
κε µε την παρ. 2 του άρθρου 28 του ν. 3943/2011, αντικα-
θίσταται ως εξής:

«α) από το προϊόν του τιµήµατος εξοφλούνται πλήρως
οι βεβαιωµένες κατά τον Κ.Ε.Δ.Ε. οφειλές, άλλως οι τυ-
χόν εναποµένουσες οφειλές διασφαλίζονται από λοιπά
περιουσιακά στοιχεία ή από εγγυήσεις τρίτων.» 

7. Στο άρθρο 9 του Κώδικα Είσπραξης Δηµοσίων Εσό-
δων (ν.δ. 356/1974, Α΄90), προστίθεται νέα παράγραφος
ως εξής: 

«Πράξη εκτελέσεως, που επισπεύδεται για περισσότε-
ρα από ένα χρέη, δεν κηρύσσεται άκυρη στο σύνολό της,
εφόσον έστω και ένα από τα χρέη αυτά οφείλεται νοµί-
µως. Το αυτό ισχύει και στην περίπτωση που κρίθηκε ότι
το χρέος ή τα χρέη οφείλονται νοµίµως, αλλά για ποσό
µικρότερο από εκείνο για το οποίο επισπεύδεται η εκτέ-
λεση.» 

8. α. Ληξιπρόθεσµες οφειλές προς το Δηµόσιο, καθώς
και υπέρ τρίτων, βεβαιωµένες στις Δηµόσιες Οικονοµι-
κές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) ή στα Τελωνεία του Κράτους,
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δηµο-
σίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), ρυθµίζονται και καταβάλλονται
ως ακολούθως: 
αα) Εφάπαξ, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις ε-

κατό (100%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό-
θεσµης καταβολής. 
ββ) Σε δύο (2) έως δώδεκα (12) µηνιαίες δόσεις, µε α-

παλλαγή κατά ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) από
τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβο-
λής. 
γγ) Σε δέκα τρείς (13) έως είκοσι τέσσερις (24) µηνιαί-

ες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εβδοµήντα πέντε
τοις εκατό (75%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής.
δδ) Σε είκοσι πέντε (25) έως τριάντα έξι (36) µηνιαίες

δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό
(60%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής.
εε) Σε τριάντα επτά (37) έως σαράντα οκτώ (48) µηνι-

αίες δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό σαράντα πέντε
τοις εκατό (45%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις
εκπρόθεσµης καταβολής.
στστ) Σε σαράντα εννέα (49) έως εξήντα (60) µηνιαίες

δόσεις, µε απαλλαγή κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις ε-
κατό (25%) από τις κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρό-
θεσµης καταβολής.
β. Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµι-

ση πρέπει να κατατεθεί µέχρι και την 29η Φεβρουαρίου
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2012 στην αρµόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο, όπου είναι βεβαι-
ωµένες οι οφειλές.
γ. Η εφάπαξ εξόφληση ή η καταβολή της πρώτης δό-

σης γίνεται την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υ-
παγωγή στη ρύθµιση. Οι επόµενες δόσεις καταβάλλο-
νται µέχρι την τελευταία εργάσιµη ηµέρα των επόµενων
µηνών, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του ο-
φειλέτη.
δ. Το συνολικό ποσό κάθε δόσης δεν µπορεί να είναι

µικρότερο των εκατό (100) ευρώ. 
ε. αα) Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται όλες οι ανω-

τέρω οφειλές, που είναι βεβαιωµένες και ληξιπρόθεσµες
µέχρι την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης για υπαγω-
γή στη ρύθµιση, µε τις προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κατα-
βολής που τις επιβαρύνουν µέχρι την ηµεροµηνία αυτή,
χωρίς δικαίωµα του οφειλέτη να ζητήσει την εξαίρεση
µέρους αυτών. 
ββ) Στην ίδια ρύθµιση υπάγονται, µόνο αν ζητηθεί από

τον οφειλέτη :
i) οι οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης,
ii) οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τµη-

µατικής καταβολής κατά τις διατάξεις των άρθρων 13-21
του ν. 2648/1998 (Α΄ 238), καθώς και οι οφειλές που έ-
χουν υπαχθεί σε άλλη ρύθµιση, των οποίων οι όροι τη-
ρούνται κατά την υποβολή του αιτήµατος.
στ. Κατά τη διάρκεια της ρύθµισης και εφόσον τηρού-

νται µε συνέπεια οι όροι αυτής:
αα) Χορηγείται στους υπόχρεους αποδεικτικό ενηµε-

ρότητας µηνιαίας διάρκειας, εφόσον συντρέχουν οι λοι-
πές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990 (Α΄
43),όπως ισχύει.
ββ) Αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος των υπευ-

θύνων κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990
(Α΄ 43), όπως ισχύει σήµερα και αναβάλλεται η εκτέλε-
ση της ποινής που επιβλήθηκε ή εφόσον άρχισε η εκτέ-
λεσή της διακόπτεται.
γγ) Αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας της ανα-

γκαστικής εκτέλεσης επί κινητών ή ακινήτων µε την προ-
ϋπόθεση ότι η εκτέλεση αφορά µόνο χρέη που ρυθµίζο-
νται µε τις διατάξεις αυτού του άρθρου. Η αναστολή αυ-
τή δεν ισχύει για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα
χέρια τρίτων ή έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες,
τα αποδιδόµενα όµως ποσά από αυτές λαµβάνονται υπό-
ψη για την κάλυψη δόσης ή δόσεων της ρύθµισης, εφό-
σον δεν συµψηφίζονται µε άλλες οφειλές που δεν έχουν
ρυθµιστεί. Αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτηµα της
ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
δδ) Οι διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2648/1998 (Α΄

238), όπως ισχύουν, πλην της παραγράφου 2 εφαρµόζο-
νται και για τα χρέη που υπάγονται στη ρύθµιση της πα-
ρούσας παραγράφου.
εε) Η παραγραφή των χρεών, για τα οποία υποβάλλε-

ται σχετική αίτηση υπαγωγής τους στη ρύθµιση της πα-
ρούσας παραγράφου, αναστέλλεται από την ηµεροµηνία
υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονι-
κό διάστηµα που αφορά η ρύθµιση, ανεξαρτήτως κατα-
βολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συµπληρώνεται πριν
παρέλθει ένα (1) έτος από τη λήξη της τελευταίας δόσης
αυτής.
ζ. αα) Πρόσωπα που ευθύνονται, µαζί µε τον πρωτο-

φειλέτη για την καταβολή µέρους οφειλής δικαιούνται
να ρυθµίσουν µόνο το µέρος αυτό της οφειλής µε τις πα-
ρούσες διατάξεις.

ββ) Οι οφειλές που θα υπαχθούν στη ρύθµιση δεν επι-

βαρύνονται περαιτέρω µε προσαυξήσεις εκπρόθεσµης
καταβολής µέχρι την εξόφλησή τους.
γγ) Η καθυστέρηση πληρωµής µιας δόσης επιβαρύνε-

ται κατά µήνα µε 1% προσαυξήσεις εκπρόθεσµης κατα-
βολής.
δδ) Στην περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της υπα-

χθείσας σε ρύθµιση οφειλής, κατόπιν χορήγησης απο-
δεικτικού ενηµερότητας µε παρακράτησή της, ο οφειλέ-
της θα τύχει απαλλαγής κατά ποσοστό επί του εναποµεί-
ναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσµης καταβο-
λής ίσο µε αυτό που αντιστοιχεί στον αριθµό των µηνιαί-
ων δόσεων που τελικά διαµορφώνεται.
εε) Η µη καταβολή τριών (3) συνεχών µηνιαίων δόσε-

ων της ρύθµισης, καθώς και η µη καταβολή της προτε-
λευταίας ή της τελευταίας δόσης της ρύθµισης, εφόσον
παρέλθει αντίστοιχο χρονικό διάστηµα έχει ως συνέπεια
για το υπόλοιπο της οφειλής: α) την απώλεια των ευερ-
γετηµάτων της ρύθµισης, β) την καταβολή του υπολοί-
που της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της βεβαίω-
σης και γ) την επιδίωξη της είσπραξής του µε όλα τα
προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα. 
η. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών µπορούν

να ρυθµίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις υπαγωγής
στην παρούσα ρύθµιση και µετά την 29η Φεβρουαρίου
2012, καθώς και κάθε ειδικότερο θέµα εφαρµογής της.

9. Στο τέλος του άρθρου 54 του ν.δ. 356/1974
(Κ.Ε.Δ.Ε.) προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής: 

«Αντίγραφο της περιλήψεως κατασχετήριας εκθέσεως
ή του προγράµµατος πλειστηριασµού δεν κοινοποιείται
στον Υπουργό Οικονοµικών».

10. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 2882/2001
(Α΄ 17) προστίθεται πέµπτο εδάφιο ως εξής:

«Η Επιτροπή του άρθρου 15 του ν. 2882/2001 είναι αρ-
µόδια για τον καθορισµό του ποσού της επιστρεπτέας α-
ποζηµίωσης ύστερα από αίτηση του αρµόδιου από το
σκοπό της απαλλοτρίωσης φορέα» .

11. Το Δηµόσιο και ο ευρύτερος Δηµόσιος τοµέας, κα-
θώς και τα Ασφαλιστικά Ταµεία και Οργανισµοί δύνανται
να αναθέτουν στις εταιρείες του ν. 3758/2009 ή σε κοι-
νοπραξίες αυτών, την ενηµέρωση των οφειλετών τους
για τις οφειλές τους και για τα τυχόν προγράµµατα ρυθ-
µίσεων ή αποπληρωµής των οφειλών αυτών.

Άρθρο 4
Ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας της Γενικής 

Γραµµατείας Φορολογικών και Τελωνειακών θεµάτων
και της Γενικής Γραµµατείας Δηµοσιονοµικής 

Πολιτικής του Υπουργείου Οικονοµικών

1. Στο άρθρο 109 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87) προστίθεται
παράγραφος 8, που έχει ως εξής:

«8. Η ζηµία που υφίσταται κατά τη συγχώνευση κοινω-
φελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. ή Δηµοτικών Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) σε νέα κοι-
νωφελή επιχείρηση ή Δ.Ε.Υ.Α., µεταφέρεται στον ισολο-
γισµό έναρξης της νέας επιχείρησης. Το µέρος της ζη-
µίας αυτής, για το οποίο υπήρχε δικαίωµα µεταφοράς α-
πό τα συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα στα επόµενα έτη
µε βάση τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4
του Κ.Φ.Ε., µεταφέρεται για συµψηφισµό µε βάση τις
διατάξεις του ίδιου ως άνω άρθρου.»

2. Το Δηµόσιο, οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δηµοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αµιγείς δηµοτικές
επιχειρήσεις που υπόκεινται στο Φόρο Προστιθέµενης
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Αξίας, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ
(ν. 2859/2000, Α΄ 248) και εφόσον αποδεδειγµένα δεν ε-
πέβαλαν ΦΠΑ κατά την είσπραξη των αµοιβών τους από
τους αντισυµβαλλόµενους, δεν υποχρεούνται να απο-
δώσουν το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας που αναλογεί
στις υπηρεσίες που παρασχέθηκαν µέχρι 31.12.2011.
Πράξεις επιβολής Φόρου Προστιθέµενης Αξίας ή προ-

στίµων που αφορούν στις παραπάνω υπηρεσίες και έ-
χουν εκδοθεί για την ανωτέρω χρονική περίοδο, εφόσον
δεν έχουν καταστεί µε οποιονδήποτε τρόπο οριστικές
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος, παύουν να ισχύουν.
Ποσά που έχουν βεβαιωθεί βάσει πράξεων, που σύµ-

φωνα µε τα ανωτέρω παύουν να ισχύουν, διαγράφονται. 
Ποσά που καταβλήθηκαν για την αιτία αυτή δεν επι-

στρέφονται ούτε συµψηφίζονται.
3. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 54

του ν. 2238/1994 και το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης δ΄
της παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 2238/1994 καταργού-
νται. Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου έχουν ε-
φαρµογή για διανεµόµενα µερίσµατα ή κέρδη οικονοµι-
κού έτους 2011 (διαχειριστικής περιόδου 2010) και µετά.

4. Επιβάλλεται φόρος µε συντελεστή δύο τοις χιλίοις
(2‰) στο δανεισµό µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατι-
στήριο Αθηνών που πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστη-
ριακά, µη υπαγόµενης της σχετικής σύµβασης και κάθε
συναφούς πράξης σε τέλος χαρτοσήµου. Ο φόρος αυ-
τός υπολογίζεται επί της αξίας των µετοχών που δανεί-
ζονται και βαρύνει το δανειστή, φυσικό ή νοµικό πρόσω-
πο, ενώσεις προσώπων ή οµάδες περιουσίας, χωρίς να
εξετάζεται η ιθαγένεια και ο τόπος που διαµένουν ή κα-
τοικούν ή έχουν την έδρα τους και ανεξάρτητα αν έχουν
απαλλαγή από οποιονδήποτε φόρο ή τέλος από διατά-
ξεις άλλων νόµων. Για την απόδοση του φόρου αυτού έ-
χουν εφαρµογή τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παρ.
2 του άρθρου 9 του ν. 2579/1998 (Α΄ 31).

5. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1, 4, 6 και 8 του άρθρου
70 Α του Κ.Φ.Ε. τροποποιούνται ως εξής:
α) Στον τίτλο του άρθρου 70 Α του Κ.Φ.Ε. µετά τη λέξη

«Ελέγχων» τίθενται οι λέξεις «και Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων».
β) Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 αντικαθίσταται

ως εξής: 
«1. Συνιστάται στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ε-

λέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργεί-
ου Οικονοµικών πενταµελής Επιτροπή αποτελούµενη α-
πό δύο πρώην ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς ή
πρώην λειτουργούς του Νοµικού Συµβουλίου του Κρά-
τους, εκ των οποίων ο ένας ως Πρόεδρος, έναν υπάλλη-
λο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονοµι-
κών, προϊστάµενο οργανικής µονάδας επιπέδου Διεύ-
θυνσης, έναν υπάλληλο του Σώµατος Δίωξης Οικονοµι-
κού Εγκλήµατος, προϊστάµενο οργανικής µονάδας επι-
πέδου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης και έναν εκπρόσω-
πο του Συνδέσµου Επιχειρήσεων και Βιοµηχανιών
(Σ.Ε.Β.).»
γ) Στο τέλος της παραγράφου 4 προστίθεται νέο εδά-

φιο ως εξής:
«Η Επιτροπή επιλαµβάνεται της διοικητικής επίλυσης

του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξε-
ων που αφορούν τον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε
µια τουλάχιστον από αυτές καθιστά την Επιτροπή αρµό-
δια ή αποκλειστικά αρµόδια για τη διοικητική επίλυση αυ-
τής.» 
δ) Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 6

πριν την τελεία τίθενται οι λέξεις «πριν από τη συζήτηση
αυτής στο υφιστάµενο όργανο».
ε) Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής: 
«8. Γραµµατειακή υποστήριξη στην Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. παρέ-

χεται από τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων
και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικο-
νοµικών. Με πράξη του Προϊσταµένου της Γενικής Διεύ-
θυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων
Εσόδων ως εισηγητές ενώπιον της Επιτροπής µπορούν
να ορίζονται προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέδου
τµήµατος της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οι-
κονοµικών. Επίσης, ως εισηγητές µπορούν να ορίζονται
κατά τα ανωτέρω και επόπτες ελέγχου ή προϊστάµενοι
οργανικής µονάδας επιπέδου τµήµατος ή προϊστάµενοι
Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου 39 του
ν.1914/1990 (Α΄ 178), όπως ισχύει, για τις υποθέσεις της
Δ.Ο.Υ. Μεγάλων Επιχειρήσεων, των Ελεγκτικών Κέ-
ντρων και των Ειδικών Συνεργείων Ελέγχου του άρθρου
39 του ν.1914/1990, για τις λοιπές δε υποθέσεις και επό-
πτες ελέγχου ή προϊστάµενοι οργανικής µονάδας επιπέ-
δου τµήµατος των Δ.Ο.Υ. του νοµού Αττικής.»

6. Αιτήσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 70 Α του
Κ.Φ.Ε. που έχουν υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία έναρ-
ξης υποβολής αιτήσεων προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζο-
νται σε αυτή, µέσω της αρµόδιας φορολογικής αρχής, ε-
φόσον η Επιτροπή είναι αρµόδια ή αποκλειστικά αρµόδια
για να επιληφθεί της διοικητικής επίλυσης των διαφο-
ρών. Αν έχει υποβληθεί προγενεστέρως άλλη αίτηση δι-
οικητικής επίλυσης της διαφοράς σε άλλο υφιστάµενο
όργανο, η αίτηση προς την Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. διαβιβάζεται σε
αυτήν, εφόσον ο φορολογούµενος παραιτηθεί από την
προγενέστερη αίτηση, πριν από τη συζήτηση αυτής στο
υφιστάµενο όργανο. Υποβληθείσες αιτήσεις διοικητικής
επίλυσης των διαφορών σε άλλα υφιστάµενα όργανα οι
οποίες εκκρεµούν σε αυτά κατά την 27.10.2011, διαβιβά-
ζονται στην Επιτροπή, εφόσον αυτή είναι αποκλειστικά
αρµόδια για τη διοικητική επίλυση των διαφορών.
Εκκρεµείς κατά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του πα-

ρόντος νόµου αιτήσεις διοικητικής επίλυσης των διαφο-
ρών σε άλλα υφιστάµενα όργανα, διαβιβάζονται, στην
Ε.Δ.Ε.Φ.Δ., εφόσον από τον ίδιο φορολογικό έλεγχο εκ-
κρεµεί, κατά την ηµεροµηνία αυτή, ενώπιον της Επιτρο-
πής αίτηση του φορολογούµενου για διοικητική επίλυση
διαφοράς.

7. Στην περίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 73,
του ν. 2960/2001 (Α΄ 265), µετά το εδάφιο «Τα πρόσωπα
αυτά, για τη λειτουργία των κεντρικών συστηµάτων ή
άλλων µέσων θέρµανσης, θα χρησιµοποιούν πετρέλαιο
εσωτερικής καύσης (DIESEL) κίνησης», προστίθεται νέο
εδάφιο ως εξής:

«Τα ως άνω νοµικά πρόσωπα µε επαγγελµατική εγκα-
τάσταση σε κοινό κτίριο µε άλλα πρόσωπα, παραλαµβά-
νουν αρχικά πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και
φωτιστικό πετρέλαιο για χρήση ως καύσιµα θέρµανσης,
κατά την ως άνω οριζόµενη χρονική περίοδο, µε συντε-
λεστή Ε.Φ.Κ. που ορίζεται σε εξήντα (60) ευρώ ανά χι-
λιόλιτρο και στη συνέχεια καταβάλλουν τη διαφορά του
συντελεστή Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στις περιπτώσεις ζ΄ και
ια΄ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου και του ως
άνω οριζόµενου χαµηλού συντελεστή, του ΦΠΑ που α-
ναλογεί σε αυτήν και των λοιπών επιβαρύνσεων.
Η καταβολή των συµπληρωµατικών φορολογικών επι-

βαρύνσεων πραγµατοποιείται µέχρι και την 20ή Ιανουα-
ρίου για τις καταναλωθείσες ποσότητες καυσίµων θέρ-
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µανσης της περιόδου από 15 Οκτωβρίου µέχρι 31 Δεκεµ-
βρίου του προηγούµενου έτους και µέχρι και την 20ή
Μαΐου, για τις ποσότητες της περιόδου από 1η Ιανουαρί-
ου µέχρι 30ή Απριλίου του ίδιου έτους.»

8. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3943/2011
(Α΄ 66) προστίθενται περιπτώσεις ιστ΄ και ιζ΄ , ως εξής:

«ιστ) τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος ή τον
νόµιµο αναπληρωτή του,

ιζ) τον Πρόεδρο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών ή
τον νόµιµο αναπληρωτή του.»

9. Στην παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011
(Α΄180), προστίθενται υποπαράγραφοι β΄ και γ΄ και οι υ-
φιστάµενες β΄, γ΄ και δ΄ αναριθµούνται σε δ΄, ε΄ και στ΄
ως εξής:

«β) Με αποφάσεις του Υπουργού Οικονοµικών, που
δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, είναι
δυνατόν να καταργούνται περιφερειακές οργανικές µο-
νάδες του Υπουργείου Οικονοµικών, οποιουδήποτε επι-
πέδου και οι αρµοδιότητές τους να µεταφέρονται και να
ασκούνται από άλλη περιφερειακή οργανική µονάδα της
περιφερειακής ενότητας της έδρας του οικείου νοµού ή
άλλης περιφερειακής ενότητας του ίδιου Νοµού ή της οι-
κείας ή άλλης Περιφέρειας, εξαιρουµένων των οργανι-
κών µονάδων των Νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης, ό-
που µε όµοιες αποφάσεις είναι δυνατόν να ορίζονται πε-
ρισσότερες της µίας οργανικές µονάδες, στις οποίες µε-
ταφέρονται και ασκούνται οι παραπάνω αρµοδιότητες.
γ) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-

ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικο-
νοµικών, που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως, µπορεί να καθορίζεται ή να ανακαθορίζεται η ε-
σωτερική διάρθρωση των Υπηρεσιών του Υπουργείου Οι-
κονοµικών και να συστήνονται ή να καταργούνται οργα-
νικές µονάδες επιπέδου τµήµατος, υποδιεύθυνσης ή δι-
εύθυνσης».

10. Στην παρ. 14 του άρθρου 55 του ν. 4002/2011, πριν
τη λέξη «αναστέλλεται» τίθενται οι λέξεις «καταργείται
ή».

11. Στο τέλος της παραγράφου 3 του άρθρου 46 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Ειδικά, για τις ανείσπρακτες δεδουλευµένες αποδο-
χές της διαχειριστικής χρήσης του 2011 που εισπράττει
καθυστερηµένα ο δικαιούχος σε έτος µεταγενέστερο α-
πό τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται και εφό-
σον δεν έγινε επίσχεση εργασίας από τους µισθωτούς ή
ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης,
χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρόνος στον οποίο ει-
σπράττονται, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές αναγράφο-
νται διακεκριµένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που
χορηγείται στον δικαιούχο για την ανωτέρω διαχειριστι-
κή χρήση.»

12. Η παρ. 3 του άρθρου 21 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247)
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 21 του ν. 3871/2010
(Α΄141) και συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 1 του άρ-
θρου 4 της από 16 Δεκεµβρίου 2011 Πράξης Νοµοθετι-
κού Περιεχοµένου «Κατεπείγοντα µέτρα εφαρµογής του
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2012 – 2015 και του Κρατικού Προϋπολογισµού 2011»
(Α΄ 262) τροποποιείται ως εξής:

«3. Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται
ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα ε-
πόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµι-
κής Στρατηγικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώ-
σεων ακινήτων και υπερβαίνουν ετησίως το ποσό των ε-

κατό χιλιάδων (100.000) ευρώ κατά Κωδικό Αριθµό Εξό-
δου του προϋπολογισµού, απαιτείται προηγούµενη έ-
γκριση του Υπουργού Οικονοµικών για τους φορείς της
Κεντρικής Διοίκησης. Για τους λοιπούς φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης απαιτείται έγκριση του εποπτεύοντος
Υπουργού για την ανάληψη υποχρεώσεων που θα βαρύ-
νουν είτε τµηµατικά είτε εξ ολοκλήρου τα επόµενα έτη
του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατη-
γικής συµπεριλαµβανοµένων και των µισθώσεων ακινή-
των και υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων
(50.000) ευρώ. Το συνολικό ποσό και η διάρκεια της επι-
βάρυνσης αναφέρονται: α) στη διοικητική πράξη ανάλη-
ψης της υποχρέωσης και β) στο διαπιστωτικό έγγραφο
της αρµόδιας οικονοµικής υπηρεσίας του φορέα που ε-
ξετάζει τη νοµιµότητα και κανονικότητα της δαπάνης.
Το ανωτέρω ποσό µπορεί να αναπροσαρµόζεται µε α-

πόφαση του Υπουργού Οικονοµικών.
Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν έχουν εφαρ-

µογή για τις δαπάνες του προϋπολογισµού δηµοσίων ε-
πενδύσεων. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Α-

νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδί-
δεται εντός του πρώτου µήνα κάθε οικονοµικού έτους
καθορίζεται κατά φορέα και συλλογική απόφαση το συ-
νολικό ύψος των πιστώσεων του προϋπολογισµού δηµο-
σίων επενδύσεων που θα διατεθεί κατά τη διάρκειά του
για την εκτέλεση συνεχιζόµενων από τα προηγούµενα
έτη έργων. 
Κάθε τροποποίηση του αρχικού σχεδιασµού για τα συ-

νεχιζόµενα έργα και η ένταξη νέων έργων στο Πρόγραµ-
µα Δηµοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας εφόσον οι πιστώσεις που θα διατεθούν εντός του
έτους για την υλοποίησή τους δεν υπερβαίνουν το όριο
των ετήσιων συνολικών πιστώσεων του προϋπολογι-
σµού δηµοσίων επενδύσεων. Με όµοια απόφαση µπορεί
να γίνεται ανακατανοµή εγκεκριµένων µε συλλογικές α-
ποφάσεις ετήσιων πιστώσεων έργων µεταξύ φορέων υ-
λοποίησης του Π.Δ.Ε., καθώς και εντός του αυτού φορέα
υλοποίησης εφόσον οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στα
έργα αυτά είναι ισοδύναµες.»

13. Στην παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 3920/2011 προστί-
θενται νέα εδάφια ως εξής: 
α) Τα ποσά που έχουν καταβληθεί από το λογαριασµό

αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ ως προσωρινή ταµεια-
κή διευκόλυνση για την κάλυψη διαφόρων υποχρεώσε-
ών του µέχρι να καταστεί εφικτή η δανειοδότηση του
Οργανισµού µε την εγγύηση του Ελληνικού Δηµοσίου,
συµψηφίζονται µε τις έναντι του Δηµοσίου απαιτήσεις
των εταιρειών του οµίλου ΟΑΣΑ που δηµιουργήθηκαν,
κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 9 του
ν. 2669/1998 και των άρθρων 20 και 25 του ν. 2072/1992
µέχρι τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου. Το αποµένον
υπόλοιπο ποσό των απαιτήσεων του ΟΑΣΑ από το Δηµό-
σιο διαγράφεται από τις οικονοµικές καταστάσεις και κα-
θίσταται εκ µέρους των εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ µη
απαιτητό.
β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και

Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λε-
πτοµέρειες εφαρµογής της παρούσας παραγράφου.

14. Καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης των δανείων
του Δήµου Ζωγράφου από το Υπουργείο Οικονοµικών,
κατ’ εφαρµογή της από 25.08.2011 Π.Ν.Π. (Α΄ 183), επι-
τρέπεται, µετά από αίτηση του Δήµου Ζωγράφου, η κατ’
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έτος προς αυτόν χορήγηση δανείου από το Ταµείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων, εικοσαετούς διάρκειας, ισό-
ποσου µε το ποσό της ετήσιας εξυπηρέτησης, µε τους ε-
κάστοτε ισχύοντες όρους αποπληρωµής δανείων των
Ο.Τ.Α.. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται κατά παρέκκλιση
των λοιπών κατά νόµο προϋποθέσεων χορήγησης δανεί-
ων προς Ο.Τ.Α..

15. Μετά το άρθρο 67Α του Κ.Φ.Ε. προστίθεται άρθρο
67Β ως εξής:

« Άρθρο 67Β
Έµµεσες τεχνικές ελέγχου»

1. Ο προσδιορισµός των αποτελεσµάτων µε έλεγχο
µπορεί να διενεργείται και µε την εφαρµογή µιας ή πε-
ρισσοτέρων από τις κατωτέρω τεχνικές ελέγχου:
α) της αρχής των αναλογιών, 
β) της ανάλυσης ρευστότητας του φορολογούµενου,
γ) της καθαρής θέσης του φορολογούµενου,
δ) της σχέσης της τιµής πώλησης προς τον συνολικό

όγκο κύκλου εργασιών και 
ε) το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων και των δαπα-

νών σε µετρητά.
Με τις πιο πάνω τεχνικές µπορούν να προσδιορίζονται

τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές του επιτηδευµατία, τα
φορολογητέα κέρδη και ο οφειλόµενος Φόρος Προστι-
θέµενης Αξίας, βάσει των γενικά παραδεκτών αρχών και
τεχνικών της Ελεγκτικής. 

2. Τα προσδιοριζόµενα, µε τις τεχνικές ελέγχου της
προηγούµενης παραγράφου ακαθάριστα έσοδα λαµβά-
νονται υπόψη για τον προσδιορισµό των λοιπών φορο-
λογιών. Για το κόστος που αναλογεί στην προσαύξηση
των ακαθαρίστων εσόδων, που προσδιορίζονται µε τις
πιο πάνω τεχνικές, εκπίπτεται ο αναλογών σε αυτούς
ΦΠΑ. 

3. Εφόσον το αποτέλεσµα του ελέγχου έχει εξαχθεί
µε την εφαρµογή του τεχνικού ελέγχου της παραγρά-
φου 1, ο Προϊστάµενος της ελεγκτικής µονάδας πριν την
έκδοση της πράξης καταλογισµού του φόρου, καλεί τον
υπόχρεο σε ακρόαση, ο οποίος δικαιούται σε ανταπόδει-
ξη.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται το ειδικότερο περιεχόµενο τεχνικών ελέγχου της
παραγράφου 1, ο τρόπος εφαρµογής τους και κάθε σχε-
τικό θέµα για την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.»

16. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του
Κ.Φ.Ε. προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Στις ανώνυµες εταιρίες και στις εταιρίες περιορισµέ-
νης ευθύνης του πρώτου εδαφίου της παρούσας παρα-
γράφου, για τα οποία δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πι-
στοποιητικό σύµφωνα µε όσα ορίζονται ανωτέρω, διε-
νεργείται κατά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος α-
πό την αρµόδια φορολογική αρχή και επιβάλλεται σε κά-
θε περίπτωση πρόστιµο από 10.000 ευρώ έως 100.000
ευρώ, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4
του ν. 2523/1997 ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που
έχουν πραγµατοποιήσει κατά την ελεγχόµενη διαχειρι-
στική περίοδο.»

Άρθρο 5
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων

Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) κα-
ταργείται.

Η παρ. 7 του άρθρου 2 του ν. 3887/2010 (Α΄ 174) αντι-
καθίσταται ως εξής:

«Μεταφορικές επιχειρήσεις συνιστούν: 
α. Οι εµπορικές εταιρίες οποιασδήποτε νοµικής µορ-

φής, οι οποίες έχουν νοµική προσωπικότητα και οι οποί-
ες πληρούν τα κριτήρια πρόσβασης στο επάγγελµα του
οδικού µεταφορέα όπως καθορίζονται στο π.δ. 346/2001
και στον κανονισµό 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συµβουλίου (L 300). 
β. Τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα κριτήρια πρό-

σβασης στο επάγγελµα του οδικού µεταφορέα όπως κα-
θορίζονται στο π.δ. 346/2001 και στον κανονισµό
1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµ-
βουλίου (L 300).
γ. Οι µεταφορικές επιχειρήσεις άλλης µορφής που δεν

υπάγεται στις περιπτώσεις α΄ και β΄, οι οποίες ήδη λει-
τουργούν κατά την έναρξη ισχύος του νόµου και οι οποί-
ες µπορούν να λειτουργούν µε την µορφή αυτή για την
περίοδο που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου
14». 

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 5 του ν. 3887/2010 α-
ντικαθίσταται ως ακολούθως:

«Για τη χορήγηση Άδειας Οδικών Μεταφορών κάθε εν-
διαφερόµενος υποβάλλει αίτηση στη Δ/νση Εµπορευµα-
τικών Μεταφορών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφο-
ρών και Δικτύων, η οποία είναι αρµόδια για την επεξερ-
γασία του φακέλου. Με την αίτηση υποβάλλονται και τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Καταστατικό σύστασης µεταφορικής εταιρίας οποι-

ασδήποτε µορφής, σε περίπτωση σύστασης εταιρίας.
β. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα.
γ. Πιστοποιητικό Επαγγελµατικής Επάρκειας (Π.Ε.Ε.)

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο π.δ. 346/2001 και τον Κα-
νονισµό 1071/2009/ΕΚ. 
δ. Δικαιολογητικά οικονοµικής επιφάνειας. Ο τρόπος

απόδειξης, καθώς και το ύψος της οικονοµικής επιφάνει-
ας καθορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Υποδοµών,
Μεταφορών και Δικτύων σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον
Κανονισµό 1071/2009/ΕΚ και την κατηγορία του οχήµα-
τος.
ε. Αντίγραφα ποινικού Μητρώου σύµφωνα µε το π.δ.

346/2001. 
στ. Αντίγραφα συµβολαίων ιδιοκτησίας ή µίσθωσης

χώρων για εγκαταστάσεις για τη στάθµευση, φύλαξη και
συντήρηση των οχηµάτων τους σύµφωνα µε τον Κανονι-
σµό 1071/2009/ΕΚ. 

4. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 2 του
ν. 3887/2010 αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«Οι επιχειρήσεις που έχουν άδεια να διεξάγουν διε-
θνείς οδικές εµπορευµατικές µεταφορές έχουν το δικαί-
ωµα να διεξάγουν και εθνικές οδικές µεταφορές, µε την
ίδια άδεια, οι δε επιχειρήσεις που διεξάγουν εθνικές µε-
ταφορές έχουν δικαίωµα να διεξάγουν και διεθνείς µε-
ταφορές εφόσον είναι κάτοχοι της αντίστοιχης άδειας
οδικού µεταφορέα εµπορευµάτων.»

5. Η παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 3887/2010 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως: 

«Οι άδειες κυκλοφορίας φορτηγών δηµόσιας χρήσης
αυτοκινήτων χορηγούνται αποκλειστικά για φορτηγά τα
οποία εµπίπτουν στην κατηγορία εκποµπών EURO V ή
µεταγενέστερων οδηγιών που καθορίζονται µε απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα φορτηγά
αυτοκίνητα µεγαλύτερου ή µικρότερου µικτού βάρους.»
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6. Η παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 αντικαθί-
σταται ως ακολούθως: 

«1. Για την εφαρµογή του άρθρου αυτού, ως µεταβατι-
κή περίοδος ορίζεται η χρονική περίοδος που αρχίζει µε
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου και λήγει την
29η Φεβρουαρίου 2012.»

7. Η παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 3887/2010 καταργεί-
ται. 

8. Η παρ. 1β του άρθρου 7 του ν. 3919/2011 καταργεί-
ται.

9. Στην πρώτη παράγραφο του άρθρου 7 του
ν. 3919/2011, µετά τον αριθµό 1 διαγράφεται το «α». 

Άρθρο 6
Ρυθµίσεις επειγόντων θεµάτων Υπουργείου 

Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 
Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων

1. Μετά το άρθρο 38 του ν.δ. 3026/1954 (Α΄ 235) προ-
στίθεται άρθρο 38 Α, ως εξής: 

«Άρθρο 38 Α

1. Επιτρέπεται η προβολή, δηµοσιοποίηση και προώ-
θηση των τοµέων της επαγγελµατικής δραστηριότητας
δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρίας, τόσο εντός της Ελλά-
δας όσο και στο εξωτερικό, στο µέτρο και βαθµό που κα-
θορίζεται στο παρόν και µε τρόπο που να συνάδει µε το
κύρος και την αξιοπρέπεια του δικηγορικού λειτουργή-
µατος. 

2. Επιτρέπεται ιδίως η δηµοσίευση και κυκλοφορία ε-
παγγελµατικών καταχωρήσεων, έντυπα ή ηλεκτρονικά,
στις εφηµερίδες ή στα περιοδικά, µε στοιχεία επικοινω-
νίας και αναφορά είτε σε τίτλους σπουδών που αφορούν
σε επιστηµονική ειδίκευση δικηγόρου – φυσικού προσώ-
που, είτε σε τοµέα δραστηριότητας. 

3. Οποιαδήποτε προβολή ή δηµοσιοποίηση δικηγόρου
ή δικηγορικής εταιρίας δεν πρέπει: 

(α) να είναι αθέµιτη, 
(β) να είναι ανακριβής, αναληθής ή παραπλανητική, 
(γ) να περιέχει αναφορά σε αριθµό υποθέσεων ή πο-

σοστά επιτυχίας του δικηγόρου σε δικαστηριακές ή άλ-
λες υποθέσεις, 

(δ) να περιλαµβάνει αναφορές ή συγκρίσεις µε άλλους
δικηγόρους ή δικηγορικές εταιρίες σε σχέση µε την ποι-
ότητα των υπηρεσιών, ή την αµοιβή σε ωριαία βάση ή ο-
ποιαδήποτε άλλη µέθοδο χρέωσης, 

(ε) να περιέχει ονόµατα πελατών εκτός αν υπάρχει η
συναίνεσή τους και εφόσον πρόκειται για καταλόγους
δικηγόρων ή για εκδόσεις που αφορούν δικηγόρους, 
(στ) να γίνεται στο ραδιόφωνο ή την τηλεόραση, 

(ζ) να περιέχεται σε αφίσες ή να τοποθετείται σε υπαί-
θριες διαφηµιστικές πινακίδες.

4. Απαγορεύεται σε δικηγόρο είτε ατοµικά είτε ως µέ-
λος δικηγορικής εταιρίας να δίνει συνεντεύξεις στον Τύ-
πο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αναπαράγοντας τη δηµοσί-
ευση στοιχείων ή πληροφοριών σε σχέση µε εκκρεµού-
σα υπόθεση ενώπιον της Δικαιοσύνης. 

5. Κάθε δικηγόρος ή δικηγορική εταιρία που διατηρεί ή
δηµιουργεί επαγγελµατική ιστοσελίδα, οφείλει να το
γνωστοποιεί στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο µε την υ-
ποβολή της ετήσιας δήλωσης εγγραφής. 

6. Η παραβίαση των διατάξεων του παρόντος, πέραν
των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών συνεπειών που τυ-

χόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις συνιστά και πει-
θαρχικό παράπτωµα τιµωρούµενο δια προστίµου 1.000-
10.000 ευρώ ανά παράβαση. Σε περίπτωση υποτροπής
δικηγόρου επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής παύσης
από δύο ως έξι µήνες και πρόστιµο µέχρι το διπλάσιο
του ανωτάτου ορίου. Σε περίπτωση υποτροπής δικηγορι-
κής εταιρίας επιβάλλεται η ποινή του προηγούµενου ε-
δαφίου στο νόµιµο εκπρόσωπο αυτής. 

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων και Οικονοµι-
κών τα ανωτέρω πρόστιµα µπορούν να αναπροσαρµόζο-
νται.» 

2. Στο άρθρο 203 του ν.δ. 3026/1954 «περί του Κώδι-
κος των Δικηγόρων» (Α΄235) προστίθεται παράγραφος 3
ως εξής:

«3. Οι Σύλλογοι υποχρεούνται να δηµοσιεύουν κατ’ έ-
τος, και µέσω της επίσηµης ιστοσελίδας τους, τον προϋ-
πολογισµό και τον απολογισµό τους, καθώς και αναλυτι-
κά στατιστικά στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις
που εισάγονται σε αυτούς, τα στάδια της διαδικασίας και
τις επ’ αυτών αποφάσεις.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α΄
120) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Δύο ή περισσότεροι δικηγόροι µπορούν να συστή-
σουν «Αστική Επαγγελµατική Δικηγορική Εταιρεία», µε
σκοπό την παροχή δικηγορικών υπηρεσιών σε τρίτους
και τη διανοµή των συνολικών καθαρών αµοιβών, που θα
προκύψουν από τη δραστηριότητά τους αυτή. Η
έδρα της εταιρείας ορίζεται µε το καταστατικό της στην
περιφέρεια του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι
εγγεγραµµένος τουλάχιστον ένας από τους
εταίρους.»   

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 1 του π.δ. 81/2005 (Α΄
120) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Δικηγορική Εταιρεία δύναται να ιδρύει υποκατα-
στήµατα στην ηµεδαπή, καθώς και στην αλλοδαπή σύµ-
φωνα µε τις σχετικές διατάξεις της νοµοθεσίας της Ε.Ε.
και της νοµοθεσίας του εκάστοτε κράτους υποδοχής.»

5. Το άρθρο 19 του ν. 2830/2000 (Α΄ 96) αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«Άρθρο 19
Γενικά προσόντα διορισµού

1. Συµβολαιογράφος διορίζεται, αφού τηρηθεί η νόµι-
µη διαδικασία επιλογής, όποιος έχει την ελληνική ιθαγέ-
νεια ή την ιθαγένεια άλλου κράτους - µέλους της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, καθώς και πτυχίο νοµικού τµήµατος νο-
µικής σχολής ηµεδαπού Πανεπιστηµίου ή πτυχίο νοµικού
τµήµατος νοµικής σχολής αλλοδαπού Πανεπιστηµίου α-
ναγνωρισµένο ως ισότιµο.

2. Έλληνες κατά το γένος που δεν έχουν την ιθαγέ-
νεια κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπο-
ρούν να διοριστούν συµβολαιογράφοι, σύµφωνα µε τις
περιπτώσεις που προβλέπονται από ειδικούς νόµους, ε-
φόσον διαθέτουν τα προσόντα της προηγούµενης παρα-
γράφου.»

6. Η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του
ν. 3772/2009, που παρατάθηκε µε το άρθρο 36 του
ν. 3858/2010, παρατείνεται έως την έναρξη ισχύος του
παρόντος.

7. Στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της περίπτωσης β΄
της παραγράφου 2 του άρθρου 219 του Κώδικα Διοικητι-
κής Δικονοµίας (ν. 2717/1999, Α΄ 97) προστίθεται η φρά-
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ση «και στον αρµόδιο υπάλληλο του πλειστηριασµού, ε-
νώ,».

8. Στην παράγραφο 1γ του άρθρου 33 του ν. 4024/2011
(Α΄ 226) προστίθεται εδάφιο β΄ ως εξής: 

«1γ) Κατ’ εξαίρεση της παρούσας υποπαραγράφου,
δεν τίθενται σε διαθεσιµότητα λόγω επικείµενης συντα-
ξιοδότησης (προσυνταξιοδοτική διαθεσιµότητα) οι υπάλ-
ληλοι των γραµµατειών των δικαστηρίων και εισαγγε-
λιών, των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και κτηµατολο-
γικών γραφείων της χώρας.» 

9. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 7 του άρθρου
37 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 34 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) προστίθεται υπο-
περίπτωση στστ΄ ως εξής: 

«7. στστ) οι υπάλληλοι της γραµµατείας των δικαστη-
ρίων και των εισαγγελιών, των εµµίσθων υποθηκοφυλα-
κείων και κτηµατολογικών γραφείων της χώρας.»

10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Με-
ταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονο-
µικών, Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
µάτων και Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων µπορούν
να εξαιρούνται από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας
ποσοστά υπαλλήλων συγκεκριµένων κατηγοριών προ-
σωπικού της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ» που µετα-
φέρεται στην ΟΣΚ ΑΕ για να διασφαλισθεί η οµαλή συ-
νέχεια του έργου της. Η εξαίρεση του προηγούµενου ε-
δαφίου διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
συγχώνευσης και την έγκριση του οργανογράµµατος
της νέας εταιρείας.

Άρθρο 7
Ρύθµιση θεµάτων Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής 

Περιουσίας του Δηµοσίου και της Ε.Ε.Ε.Π.

1. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011,
προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Οι διατάξεις του προηγούµενου εδαφίου, καθώς και
των παραγράφων 1 και 3 έως και 6 του άρθρου 10 του
ν. 3049/2002 (Α΄ 212) εφαρµόζονται και για τις δικαιο-
πραξίες που καταρτίζονται σε εφαρµογή των διατάξεων
του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 3
του ν. 3986/2011 (Α΄ 152) καταργείται από τότε που ί-
σχυσε και η θητεία των µελών του Δ.Σ. που διορίστηκαν
µετά από κλήρωση ισχύει για τρία έτη, κατά τα οριζόµε-
να στην παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου.

3.α. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 6 του άρθρου
3 του ν. 3986/2011, πριν από τη λέξη «Αποφασίζει» τίθε-
νται οι λέξεις «Προσλαµβάνει και».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου

3 του ν. 3986/2011 οι λέξεις «και του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις «, του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου, καθώς και του εκτελεστικού µέλους
του Δ.Σ. (Εντεταλµένος Σύµβουλος)».
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρ-

θρου 3 του ν. 3986/2011, αντί των λέξεων «και του Διευ-
θύνοντος Συµβούλου» τίθενται οι λέξεις «,του Διευθύνο-
ντος Συµβούλου και του Εντεταλµένου Συµβούλου».
δ. Το τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου

3 του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αποζηµιώσεις που καταβάλλονται στα µέλη του

Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων δεν επιτρέπεται να υπερ-
βαίνουν το 1/2 των αποδοχών του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου. Για την καταβολή των αποζηµιώσεων αυτών ε-

φαρµόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης στ΄ της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 2238/1994.»

4. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3986/2011
προστίθεται τελευταίο εδάφιο που έχει ως εξής:

«Το Συµβούλιο Εµπειρογνωµόνων γνωµοδοτεί ως
προς το αν τηρήθηκε η προβλεπόµενη από το νόµο δια-
δικασία και αν οι σχετικές συµβάσεις είναι επωφελείς
και συµφέρουσες για το Ταµείο και το Ελληνικό Δηµό-
σιο, υποδεικνύοντας για το σκοπό αυτόν και τυχόν τρο-
ποποίηση των όρων τους.» 

5.α. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
5 του ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «των περιουσιακών
του στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, ακόµη και πριν
από την απόκτησή τους,».
β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5

του ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «ή αγοράς περιουσια-
κών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «, συµβάσεις α-
νταλλαγής µετοχών ή περιουσιακών στοιχείων, καθώς
και να υπεισέρχεται σε κοινές διαδικασίες πώλησης µε
άλλους πωλητές ή να αποκτά δικαιώµατα ή άλλα περιου-
σιακά στοιχεία µε σκοπό την επαύξηση της άξιας των
προς αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
γ. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 5

του ν. 3986/2011 αντικαθίσταται ως εξής: 
«Οι παραπάνω συµβάσεις ή συµφωνίες, που συνάπτει

το Ταµείο, συνοµολογούνται µε όρους ανοικτής αγοράς,
οποιοδήποτε δε κόστος από αυτές αποτελεί λειτουργικό
κόστος του Ταµείου και βαρύνει το τίµηµα που αυτό ει-
σπράττει από την αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων.»
δ. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του

ν. 3986/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 
«Το Ελληνικό Δηµόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και εις

ολόκληρον µε το Ταµείο για τις υποχρεώσεις που το τε-
λευταίο αναλαµβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση
ή λύση συµβάσεων του παρόντος άρθρου.» 
ε. Στο άρθρο 5 του ν. 3986/2011 προστίθενται παρά-

γραφοι 6 και 7, ως εξής:
«6. Για την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατι-

στήριο Αθηνών το Ταµείο µπορεί να αναθέτει την εξεύ-
ρεση αγοραστή σε χρηµατιστηριακές εταιρίες, οι οποίες
είτε θα εγγυώνται τη συνολική αναµενόµενη πρόσοδο
είτε θα προσφέρουν τις προς πώληση µετοχές στις τρέ-
χουσες τιµές µε ή χωρίς άνοιγµα βιβλίου προσφορών.
Στην περίπτωση αυτή οι χρηµατιστηριακές εταιρίες
προσλαµβάνονται σύµφωνα µε τις διαδικασίες του Κανο-
νισµού της παραγράφου 4 του άρθρου 8 και οι σχετικές
χρηµατιστηριακές συναλλαγές δεν υπόκεινται στον έ-
λεγχο της παραγράφου 4 του άρθρου 9.

7. Για τα ακίνητα, που περιέρχονται στο Ταµείο σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 2 του παρόντος νόµου, εφαρµόζονται
αναλόγως οι διατάξεις του ν. 2730/1999.»
στ. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του

ν. 3986/2011 προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Για την προµήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για την

αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµείου, ε-
φαρµόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 5Α και 7
του ν. 3049/2002, οι δε σχετικές αποφάσεις λαµβάνονται
από το Ταµείο.» 

6.α. Τα δύο πρώτα εδάφια της παραγράφου 4 του άρ-
θρου 9 του ν. 3986/2011 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Κατ’ εξαίρεση της παραγράφου 3 του άρθρου 1, οι
διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 19 του
π.δ. 774/1980 εφαρµόζονται αναλόγως για τον προσυµ-
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βατικό έλεγχο των συµβάσεων αξιοποίησης των περιου-
σιακών στοιχείων του Ταµείου και των εταιρειών των ο-
ποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµε-
σα ή έµµεσα, στο Ταµείο που συνάπτονται κατά τα ορι-
ζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5, εφόσον το τί-
µηµα ή το χρηµατικό αντάλλαγµα της αξιοποίησης υπερ-
βαίνει το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευ-
ρώ και αφού προηγουµένως έχει γνωµοδοτήσει το Σ.Ε.,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην περίπτωση β΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 5.» 
β. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρ-

θρου 9 του ν. 3986/2011 πριν από τη λέξη «ευθύνη» προ-
στίθενται οι λέξεις «αστική ή ποινική».

7.α. Στο τέλος της παραγράφου 20 του άρθρου 24 του
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ρυθµίσεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν και
ως προς ακίνητα που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην
κυριότητα του Ταµείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1
του ν. 3986/2011.»
β. Ειδικώς για ακίνητα κυριότητας της ανώνυµης εται-

ρίας του Ταµείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του
ν. 3986/2011, οι προθεσµίες υποβολής των δικαιολογητι-
κών του άρθρου 24 παρ. 2 περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ και
του άρθρου 24 παρ. 2 περίπτωση β΄ του ν. 4014/2011 συ-
µπληρώνονται µετά παρέλευση έξι και εννέα µηνών α-
ντίστοιχα από την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ.
του Ταµείου στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλα-
κείου της περιφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηµα-
τολογικό Γραφείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύµφωνα µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, ως
προς τα ακίνητα που περιέρχονται στην κυριότητα του
Ταµείου, σύµφωνα µε την παράγραφο 5 του άρθρου 2
του ν. 3986/2011.
γ. Για την καταχώριση της απόφασης του Δ.Σ. του Τα-

µείου της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3986/2011
στα βιβλία µεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου της πε-
ριφέρειας του ακινήτου ή στο οικείο Κτηµατολογικό Γρα-
φείο, όπου αυτό λειτουργεί, σύµφωνα µε το άρθρο 2
παρ. 6 του ν. 3986/2011, δεν απαιτείται η επισύναψη υ-
πεύθυνης δήλωσης και βεβαίωσης µηχανικού του άρ-
θρου 23 παρ. 4 του ν. 4014/2011 ή τυχόν πιστοποιητικού
που θα αντικαταστήσει αυτά.

8.α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1 του ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «καθώς και περι-
ουσιακών στοιχείων» προστίθενται οι λέξεις «Ν.Π.Δ.Δ.
ή».
β. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 2

του ν. 3986/2011 µετά τις λέξεις «Περιουσιακής φύσεως
δικαιώµατα» προστίθενται οι λέξεις «,εµπράγµατα δικαι-
ώµατα,».
γ. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 4

του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις
«, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµόσιου, σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δηµόσιες επιχειρήσεις των οποίων το µε-
τοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα,
στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».
δ. Στο τέλος της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4

του άρθρου 2 του ν. 3986/2011 προστίθενται οι λέξεις
«, ή ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµόσιου, σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή σε δηµόσιες επιχειρήσεις των οποίων το µε-
τοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου, άµεσα ή έµµεσα,
στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.».

9. Η θητεία των Διοικητικών Συµβουλίων εταιριών στις
οποίες το Ελληνικό Δηµόσιο είναι µοναδικός µέτοχος, ε-

φόσον στη Γενική τους Συνέλευση αυτός εκπροσωπείται
από την εταιρεία «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου Α.Ε.», λήγει από την δηµοσίευση του
παρόντος νόµου και σε κάθε περίπτωση δεκαπέντε (15)
ηµέρες από τη δηµοσίευση της απόφασης της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιή-
σεων, µε βάση την οποία το Ελληνικό Δηµόσιο ως µονα-
δικός µέτοχος θα εκπροσωπείται στη Γενική Συνέλευση
της εταιρείας από «Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περι-
ουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.».

10. Η συσταθείσα µε τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως αυτές
τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις της παραγράφου 1 του
άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), διοικητική αρχή µε
την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)» µετατρέπεται και λειτουργεί, από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, µε τις ίδιες έδρα ε-
πωνυµία και αρµοδιότητες ως ανεξάρτητη διοικητική αρ-
χή µε διοικητική και οικονοµική ανεξαρτησία και αυτοτέ-
λεια, στην οποία έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του
ν. 3051/2002 (Α΄ 220) µε την επιφύλαξη των ειδικών δια-
τάξεων που αναφέρονται σε αυτήν. Όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρεται «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγ-
χου Τυχερών Παιχνιδιών» ή « Επιτροπή Εποπτείας και Ε-
λέγχου Παιγνίων» εννοείται η ανεξάρτητη διοικητική αρ-
χή µε την επωνυµία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων», µε την επιφύλαξη των ρυθµίσεων του παρό-
ντος άρθρου. Τα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος
νόµου µέλη της διοικητικής αρχής Ε.Ε.Ε.Π. συνεχίζουν
τη θητεία τους µέχρι την προβλεπόµενη από την πράξη
διορισµού λήξη της, ως µέλη της ανεξάρτητης διοικητι-
κής αρχής Ε.Ε.Ε.Π..

11. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004 (Α΄ 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Με απόφαση της αρχής µπορούν να ιδρύονται πα-
ραρτήµατά της σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, εφόσον
αυτό είναι αναγκαίο για την αποτελεσµατικότερη άσκη-
ση των αρµοδιοτήτων της.»

12. Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 16
του ν. 3229/2004 (Α΄ 38), όπως αντικαταστάθηκε µε την
παράγραφο 6 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180)
προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Κατά τη διάρκεια της θητείας των µελών της Ε.Ε.Ε.Π.
αναστέλλεται η άσκηση οποιουδήποτε δηµόσιου λει-
τουργήµατος, καθώς και η άσκηση καθηκόντων σε οποι-
αδήποτε θέση στο Δηµόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. και σε νοµικά
πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Κατ’ εξαίρεση
επιτρέπεται, η άσκηση καθηκόντων µέλους διδακτικού
προσωπικού Α.Ε.I. και η άσκηση του δικηγορικού λει-
τουργήµατος. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε.Ε.Π. είναι πλήρους
και αποκλειστικής απασχόλησης και κατά τη διάρκεια
της θητείας του δεν επιτρέπεται να ασκεί άλλο επάγγελ-
µα ή λειτούργηµα. Ο διορισµός µέλους το οποίο απου-
σίασε αδικαιολόγητα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις
της Επιτροπής ανακαλείται αυτοδικαίως και για το υπό-
λοιπο της θητείας του διορίζεται νέο µέλος.» 

13. Στην εξειδίκευση του επιστηµονικού προσωπικού
του πρώτου εδάφιου της παρ. 5 του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και του πρώτου εδαφίου της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) προ-
στίθενται η εξειδίκευση και σε άλλα αντικείµενα που θα
ορίσει µε απόφασή της η Ε.Ε.Ε.Π. ανάλογα µε τις ανά-
γκες λειτουργίας της.

14. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 16 του
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ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και στο πρώτο εδάφιο της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 28 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) µετά τη
λέξη «µόνιµου» προστίθεται η φράση « ή µε σχέση ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου».

15. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 16 του
ν. 3229/2004 (Α΄ 38) αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Για την υποστήριξη του έργου της Επιτροπής Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων µπορούν να αποσπώνται
σε αυτήν υπάλληλοι Υπουργείων, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ..»

16. Για τις θέσεις των διατάξεων της παραγράφου 5
του άρθρου 16 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και της παρα-
γράφου 4 του άρθρου 28 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) δεν ε-
φαρµόζονται από τότε που ίσχυσαν οι διατάξεις του άρ-
θρου 33 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226). 

17. Μετατάξεις έως δεκαπέντε (15) υπαλλήλων και α-
ποσπάσεις προς την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου
Παιγνίων από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρό-
ντος νόµου και για περίοδο έξι µηνών από αυτήν, πραγ-
µατοποιούνται κατά παρέκκλιση των κειµένων διατάξε-
ων µε µόνη απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µετά
από εισήγηση της Επιτροπής. 

18. Η ανάληψη των αρµοδιοτήτων της Επιτροπής Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) που προβλέπε-
ται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 54 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180), πραγµατοποιείται µε απόφαση
της Ε.Ε.Ε.Π. που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυ-
βερνήσεως. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της αντί-
στοιχης απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάληψη των
αρµοδιοτήτων της στον τοµέα των Καζίνο καταργείται η
Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.

19. Η παράγραφος 4 του άρθρου 23 του ν. 3229/2004
(Α΄ 38) καταργείται από τότε που ίσχυσε.

20. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου
54 του ν. 4002/2011 (Α΄180), όπως τροποποιήθηκε µε
την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του ν. 4021 /2011 (Α΄
218), καταργείται.

21. Στις σχέσεις της µε την αλλοδαπή η Επιτροπή Επο-
πτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) θα αναφέρεται
ως: «The Hellenic Gaming Commission».

22. Η παράγραφος 2 του άρθρου 28 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών συνιστά-
ται στην Ε.Ε.Ε.Π. «Συµβουλευτική Επιτροπή Παιγνίων».
Η Συµβουλευτική Επιτροπή, κατόπιν ερωτηµάτων της
Ε.Ε.Ε.Π., διατυπώνει την άποψή της για θέµατα βελτίω-
σης της λειτουργίας της αγοράς, για τις κανονιστικές α-
ποφάσεις που εκδίδει η Ε.Ε.Ε.Π., καθώς και για κάθε άλ-
λο σχετικό θέµα.
Ως µέλη της Συµβουλευτικής Επιτροπής ορίζονται εκ-

πρόσωποι των κυρίων φορέων της ελληνικής αγοράς
παιγνίων, φορέων που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι
και την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών, καθώς
και προσωπικότητες εγνωσµένου κύρους και υψηλής ε-
πιστηµονικής κατάρτισης µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατι-
κή εξειδίκευση στο αντικείµενο.»

23. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 35 του
ν. 4002/2011 (Α΄ 180) µετά την φράση «Ελληνική Δηµο-
κρατία» προστίθεται η φράση καθώς και εκείνα που διε-
ξάγονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 12
του άρθρου 50».

24. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 33 του ν. 4002/2011
(Α΄ 180) µετά τη φράση «ώστε να διαπιστώνονται στοι-
χεία όπως» τίθεται η λέξη «ενδεικτικά».

25. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
40 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η ΟΠΑΠ Α.Ε. υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία τα
παιγνιοµηχανήµατα που εκµεταλλεύεται µέσω των πρα-
κτορείων της, σύµφωνα µε την παράγραφο 2 του άρθρου
39, εντός δώδεκα µηνών από την έκδοση του Κανονι-
σµού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων του άρθρου 29
ή της απόφασης της Ε.Ε.Ε.Π. της παραγράφου 5 του άρ-
θρου 54 όπως ισχύει, χωρίς να µεταβάλλεται η χρονική
περίοδος της άδειας της παραγράφου 4 του άρθρου 39.»

26. Κυρώνεται νοµοθετικά η υπ’ αριθ. 198/23.12.2011.
απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων
και Αποκρατικοποιήσεων (Β …).

Άρθρο 8
Επείγοντα θέµατα της Γενικής Γραµµατείας 

Ενηµέρωσης και Επικοινωνίας και της 
Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης

1. Οι αναφερόµενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του
ν. 3592/2007 (Α΄ 161) ως νοµίµως λειτουργούντες τηλε-
οπτικοί σταθµοί εθνικής εµβέλειας εξακολουθούν να λει-
τουργούν νοµίµως µέχρι την έκδοση της απόφασης για
τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής εκποµπής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο
13 του ίδιου νόµου, υπό τον όρο της συµµετοχής τους
στην οικεία διαγωνιστική διαδικασία η οποία θα διενερ-
γηθεί κατά τις διατάξεις του ως άνω νόµου. 

2. Οι αναφερόµενοι στο άρθρο 5 παρ. 7α του
ν. 3592/2007 ως νοµίµως λειτουργούντες περιφερειακοί
τηλεοπτικοί σταθµοί εξακολουθούν να λειτουργούν νο-
µίµως µέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση
αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής εκπο-
µπής, κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 13 του ίδιου νό-
µου, υπό τους ακόλουθους όρους:
α. Της υποβολής αίτησης κατά τη διάταξη του άρθρου

14 παρ. 2 του ν. 3592/2007 εντός αποκλειστικής προθε-
σµίας έξι (6) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρό-
ντος νόµου και της έγκρισης από το ΕΣΡ της ψηφιακής
εκποµπής του αναλογικού τους προγράµµατος.
β. Της συµµετοχής τους στην οικεία διαγωνιστική δια-

δικασία για τη χορήγηση αδειών παροχής περιεχοµένου
επίγειας ψηφιακής εκποµπής η οποία θα διενεργηθεί κα-
τά το άρθρο 13 του ν. 3592/2007.

3. Η ηµεροµηνία παύσης µετάδοσης τηλεοπτικού σή-
µατος µε αναλογικό τρόπο ορίζεται µε κοινή απόφαση
του Υπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων και
του Υπουργού στον οποίο ανατίθενται εκάστοτε οι αρ-
µοδιότητες της Γενικής Γραµµατείας Ενηµέρωσης και Ε-
πικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Μέσων Ενηµέρωσης
που εκδίδεται εντός προθεσµίας έξι µηνών από την έ-
ναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. 

4. Η προβλεπόµενη από τη διάταξη της παραγράφου 8
του άρθρου 49 του ν. 3905/2010 (Α΄ 219) προθεσµία για
την έκδοση προκήρυξης µε αντικείµενο τη χορήγηση α-
δειών ραδιοφωνικών σταθµών παρατείνεται αφότου έ-
ληξε µέχρι τις 31.12.2012.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Άρθρο 9
Συµπλήρωση του π.δ. 118/2007

Μετά το άρθρο 22 του π.δ. 118/2007 «Κανονισµός
Προµηθειών Δηµοσίου» (Α΄ 150) προστίθενται τα άρθρα
22Α, 22Β και 22Γ, 22Δ και 22Ε, τα οποία έχουν ως εξής: 

«Άρθρο 22Α
Συµφωνίες-πλαίσιo

1. Οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να συνάπτουν συµ-
φωνίες-πλαίσιo για δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας α-
γαθών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι µι-
κρότερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων.
Οι συµφωνίες – πλαίσιo διακρίνονται σε αυτές που συ-

νάπτονται µε έναν οικονοµικό φορέα και σε αυτές που
συνάπτονται µε περισσότερους οικονοµικούς φορείς.

2. Για τη σύναψη µιας συµφωνίας-πλαισίου, οι αναθέ-
τουσες αρχές ακολουθούν τους διαδικαστικούς κανόνες
που ορίζονται στο παρόν άρθρο σε όλα τα στάδια έως
την ανάθεση των συµβάσεων που βασίζονται στην εν λό-
γω συµφωνία-πλαίσιο. Η επιλογή των συµβαλλοµένων
στη συµφωνία-πλαίσιο γίνεται κατ’ εφαρµογή των κριτη-
ρίων ανάθεσης, τα οποία καθορίζονται σύµφωνα µε την
παράγραφο 1 του άρθρου 20 του π.δ. 118/2007.
Οι συµβάσεις που βασίζονται σε συµφωνία-πλαίσιο συ-

νάπτονται σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται
στις παραγράφους 3 και 4. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζε-
ται µόνο µεταξύ των αναθετουσών αρχών και των οικο-
νοµικών φορέων που ήταν εξαρχής συµβαλλόµενα µέρη
της συµφωνίας-πλαισίου.
Κατά τη σύναψη των συµβάσεων που βασίζονται στη

συµφωνία-πλαίσιο, τα µέρη δεν µπορούν σε καµία περί-
πτωση να επιφέρουν ουσιαστικές τροποποιήσεις στους
όρους της συµφωνίας-πλαισίου, ιδίως στην περίπτωση
που αναφέρεται στην παράγραφο 3.
Η διάρκεια µιας συµφωνίας-πλαισίου δεν µπορεί να υ-

περβαίνει τα τέσσερα (4) έτη, εκτός εξαιρετικών περι-
πτώσεων που δικαιολογούνται ειδικώς, ιδίως λόγω του
αντικειµένου της συµφωνίας-πλαισίου.
Οι αναθέτουσες αρχές δεν µπορούν να προσφεύγουν

στις Συµφωνίες-πλαίσιο καταχρηστικά ή κατά τρόπο που
να εµποδίζει, περιορίζει ή νοθεύει τον ανταγωνισµό.

3. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε ένα µό-
νο οικονοµικό φορέα, οι συµβάσεις που βασίζονται σ`
αυτή τη συµφωνία-πλαίσιο ανατίθενται σύµφωνα µε
τους όρους που ορίζονται στη συµφωνία-πλαίσιο. Για τη
σύναψη των συµβάσεων αυτών, οι αναθέτουσες αρχές
µπορούν να διαβουλεύονται γραπτώς µε τον φορέα, ζη-
τώντας, εν ανάγκη, να ολοκληρώσει την προσφορά του.

4. Όταν συνάπτεται µια συµφωνία-πλαίσιο µε περισσό-
τερους οικονοµικούς φορείς, αυτοί πρέπει να είναι του-
λάχιστον τρεις (3), εφόσον υπάρχει επαρκής αριθµός οι-
κονοµικών φορέων που πληρούν τα κριτήρια επιλογής
ή/και αποδεκτές προσφορές που ανταποκρίνονται στα
κριτήρια ανάθεσης.
Η ανάθεση των συµβάσεων αυτών, µπορεί να γίνεται:
- είτε µε εφαρµογή των όρων που καθορίζονται στη

συµφωνία-πλαίσιο χωρίς νέο διαγωνισµό,

- είτε, όταν δεν έχουν καθορισθεί όλοι οι όροι στη συµ-
φωνία-πλαίσιο, αφού επαναδιαγωνισθούν τα µέρη βάσει
των ιδίων όρων, εν ανάγκη διευκρινίζοντας τους όρους
αυτούς, και, ενδεχοµένως, άλλων όρων που επισηµαίνο-
νται στη συγγραφή υποχρεώσεων της συµφωνίας-πλαι-
σίου, σύµφωνα µε την ακόλουθη διαδικασία:
α) Για κάθε σύµβαση που πρόκειται να συναφθεί, οι α-

ναθέτουσες αρχές διαβουλεύονται γραπτώς µε τους οι-
κονοµικούς φορείς που είναι ικανοί να εκτελέσουν το α-
ντικείµενο της σύµβασης.
β) Οι αναθέτουσες αρχές ορίζουν επαρκή Προθεσµία

για την υποβολή των προσφορών των σχετικών µε κάθε
σύµβαση, λαµβανοµένων υπόψη παραµέτρων, όπως η
πολυπλοκότητα του αντικειµένου της σύµβασης και ο α-
παραίτητος χρόνος για τη διαβίβαση των προσφορών.
Η προθεσµία αυτή δεν µπορεί να είναι µικρότερη από

δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία αποστολής της
σχετικής πρόσκλησης στους οικονοµικούς φορείς.
γ) Οι προσφορές υποβάλλονται γραπτώς και το περιε-

χόµενό τους πρέπει να παραµένει εµπιστευτικό έως την
εκπνοή της τασσόµενης προθεσµίας απάντησης.
δ) Η ανάθεση κάθε σύµβασης γίνεται στον προσφέρο-

ντα που υπέβαλε την καλύτερη προσφορά βάσει των κρι-
τηρίων ανάθεσης που έχουν καθορισθεί στη συγγραφή
υποχρεώσεων της συµφωνίας-πλαισίου.
Όταν το αντικείµενο της συµφωνίας – πλαισίου µε πε-

ρισσότερους οικονοµικούς φορείς υποδιαιρείται σε πε-
ρισσότερα τµήµατα, καλούνται σε διαβούλευση µόνο οι
οικονοµικοί φορείς των τµηµάτων που ανταποκρίνονται
στο εκάστοτε αντικείµενο της εκτελεστικής σύµβασης.
Στην περίπτωση των συµφωνιών – πλαισίου µε περισ-

σότερους οικονοµικούς φορείς, οι προσφέροντες κατα-
θέτουν κατά την υποβολή των προσφορών υπεύθυνη δή-
λωση του ν. 1599/1986 (Α΄  75) ότι εξακολουθούν να
πληρούν τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της αρχικής δια-
κήρυξης, βάσει της οποίας συνήφθη η συµφωνία – πλαί-
σιο. Ο επιλεγείς οικονοµικός φορέας καλείται να υποβά-
λει επικαιροποιηµένα δικαιολογητικά πριν τη σύναψη κά-
θε εκτελεστικής σύµβασης.

5. Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό για τη σύναψη
της συµφωνίας – πλαισίου υποχρεούνται να καταθέσουν
εγγύηση συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσο-
στό 1% επί της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης
της συµφωνίας – πλαισίου ή σε ποσοστό αυτής κατά τα
ειδικότερα οριζόµενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4
του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007 σύµφωνα µε την παρά-
γραφο 9 του άρθρου 8 του π.δ. 60/2007 µη συµπεριλαµ-
βανοµένου ΦΠΑ.
Ο επιλεγείς οικονοµικός φορέας της συµφωνίας πλαι-

σίου οφείλει να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης
της συµφωνίας πλαισίου σε ποσοστό 1% επί της συνολι-
κής προϋπολογισθείσας δαπάνης, ή σε ποσοστό αυτής
κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην περ. β΄ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 25 του π.δ. 60/2007, η οποία θα απο-
δεσµεύεται  ισόποσα και αναλογικά, κατ’ έτος, σε σχέ-
ση µε το χρόνο συνολικής διάρκειας, σύµφωνα µε το ε-
δάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Προκειµένου να υπογραφεί η εκτελεστική σύµβαση ο

οικονοµικός φορέας  υποχρεούται να καταθέσει πρό-
σθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης αυτής,
σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα στον Κανονισµό
Προµηθειών Δηµοσίου (π.δ. 118 /2007 , Α΄150 ). 

6. Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται αναλογικά τα εκάστο-
τε οριζόµενα στον Κανονισµό Προµηθειών Δηµοσίου.
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Οι συµφωνίες – πλαίσιο και οι εκτελεστικές αυτών
συµβάσεις αποστέλλονται για προληπτικό έλεγχο στο Ε-
λεγκτικό Συνέδριο, κατά τις οικείες διατάξεις.

Άρθρο 22Β
Ηλεκτρονικοί πλειστηριασµοί

1. Οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν
σε ηλεκτρονικούς πλειστηριασµούς.

2. Στις ανοικτές, κλειστές ή µε διαπραγµάτευση διαδι-
κασίες, στην περίπτωση που αναφέρεται στο άρθρο 24
παράγραφος 1 σηµείο α΄ του π.δ. 60/2007, οι αναθέτου-
σες αρχές µπορούν να αποφασίζουν, πριν από την ανά-
θεση µιας δηµόσιας σύµβασης, τη διεξαγωγή ηλεκτρονι-
κού πλειστηριασµού, όταν οι όροι και εν γένει οι προδια-
γραφές της σύµβασης µπορούν να καθορισθούν µε ακρί-
βεια. Με τους ίδιους όρους, ο ηλεκτρονικός πλειστηρια-
σµός µπορεί να χρησιµοποιείται κατά το νέο διαγωνισµό
µεταξύ των µερών µιας συµφωνίας-πλαισίου όπως προ-
βλέπεται στο άρθρο 26 παρ. 4 δεύτερο εδάφιο δεύτερη
περίπτωση του π.δ. 60/2007, καθώς και κατά το διαγωνι-
σµό για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων για τα δυναµι-
κά συστήµατα αγορών που προβλέπει το άρθρο 27 του
π.δ. 60/2007.

3. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός αφορά είτε µόνον
τις τιµές, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην κατώτερη
τιµή, είτε τις τιµές ή/και τις αξίες των στοιχείων των προ-
σφορών που επισηµαίνονται στη συγγραφή υποχρεώσε-
ων, εφόσον η σύµβαση ανατίθεται στην πλέον συµφέ-
ρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.

4. Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να κά-
νουν χρήση ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, το αναφέ-
ρουν στην προκήρυξη διαγωνισµού. Η συγγραφή υπο-
χρεώσεων περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων, τις εξής πληρο-
φορίες:
α) τα στοιχεία, οι αξίες των οποίων αποτελούν αντικεί-

µενο του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, εφόσον τα εν
λόγω στοιχεία είναι προσδιορίσιµα ποσοτικώς, κατά τρό-
πο ώστε να εκφράζονται σε αριθµούς ή ποσοστά,
β) τα ενδεχόµενα όρια των αξιών που µπορούν να υ-

ποβάλλονται, όπως αυτά προκύπτουν από τις προδια-
γραφές του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς επίσης
και την τιµή εκκίνησης του πλειστηριασµού,
γ) τις πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση των προ-

σφερόντων κατά τη διάρκεια του ηλεκτρονικού πλειστη-
ριασµού και το χρονικό σηµείο κατά το οποίο τίθενται
στη διάθεσή τους,
δ) τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά µε τη διεξα-

γωγή του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού, συµπεριλαµβα-
νοµένου του χρονοδιαγράµµατος του πλειστηριασµού,
ε) τους όρους, υπό τους οποίους οι προσφέροντες

µπορούν να υποβάλλουν τις προσφορές τους, ιδίως τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις που, ενδεχοµένως, απαιτού-
νται για την υποβολή προσφορών,
στ) τις κατάλληλες πληροφορίες για το χρησιµοποιού-

µενο ηλεκτρονικό σύστηµα, τον τρόπο και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύνδεσης,
ζ) τον τρόπο αντιµετώπισης τεχνικών προβληµάτων

κατά τη διάρκεια του πλειστηριασµού.
5. Η προσφορά γίνεται δεκτή από το ηλεκτρονικό σύ-

στηµα. Προσφορά διαγωνιζοµένου που δεν είναι σύµφω-
νη µε τους όρους του πλειστηριασµού θεωρείται απαρά-
δεκτη και δεν γίνεται δεκτή στο ηλεκτρονικό σύστηµα,
βάσει του οποίου διενεργείται ο πλειστηριασµός.

6. Σε περίπτωση αδυναµίας διεξαγωγής του διαγωνι-
σµού λόγω τεχνικού προβλήµατος στο ηλεκτρονικό σύ-
στηµα, µέσω του οποίου διεξάγεται ο ηλεκτρονικός πλει-
στηριασµός, ο πλειστηριασµός επαναλαµβάνεται σε η-
µεροµηνία και ώρα που γνωστοποιεί η αναθέτουσα αρχή
στους διαγωνιζόµενους.
Η αδυναµία του διαγωνιζόµενου να συµµετάσχει στον

διαγωνισµό για λόγους άλλους από τους αναφερόµε-
νους στο εδάφιο α΄ της παρούσας παραγράφου δεν συ-
νιστά λόγο διακοπής, ακύρωσης ή αναβολής του ηλε-
κτρονικού πλειστηριασµού.

7. Προτού προβούν στον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό,
οι αναθέτουσες αρχές διενεργούν µια πρώτη πλήρη α-
ξιολόγηση των προσφορών σύµφωνα µε το επιλεγµένο
ή τα επιλεγµένα κριτήρια ανάθεσης.
Οι προσφέροντες που έχουν υποβάλει παραδεκτές

προσφορές καλούνται ταυτόχρονα µε τη χρήση ηλε-
κτρονικών µέσων να υποβάλουν νέες τιµές ή/και νέες α-
ξίες. Η πρόσκληση περιέχει όλες τις κατάλληλες πληρο-
φορίες για τη σύνδεση τους σε ατοµική βάση µε το χρη-
σιµοποιούµενο ηλεκτρονικό σύστηµα και προσδιορίζει
την ηµεροµηνία και την ώρα έναρξης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασµός µπορεί
να διεξάγεται σε διαδοχικές φάσεις. Ο ηλεκτρονικός
πλειστηριασµός δεν είναι δυνατόν να αρχίζει προτού πα-
ρέλθουν δύο (2) εργάσιµες ηµέρες από την αποστολή
των προσκλήσεων.

8. Όταν γίνεται η ανάθεση µε κριτήριο την πλέον συµ-
φέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, η πρόσκλη-
ση συνοδεύεται από το αποτέλεσµα της πλήρους αξιο-
λόγησης της προσφοράς του οικείου προσφέροντος, η
οποία γίνεται σύµφωνα µε τη στάθµιση που προβλέπεται
στο άρθρο 20 του π.δ. 118/2007. Στην πρόσκληση ανα-
φέρεται επίσης ο µαθηµατικός τύπος, βάσει του οποίου
καθορίζεται κατά τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό, η αυ-
τόµατη κατάταξη σε συνάρτηση µε τις νέες υποβαλλό-
µενες τιµές ή/και τις νέες αξίες. Ο µαθηµατικός αυτός
τύπος εκφράζει τη σχετική στάθµιση του κάθε κριτηρίου
που έχει επιλεγεί για τον καθορισµό της πλέον συµφέ-
ρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς, όπως η
στάθµιση αυτή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνι-
σµού ή στη συγγραφή υποχρεώσεων. Προς τούτο, οι εν-
δεχόµενες διακυµάνσεις («ψαλίδες») πρέπει να εκφρά-
ζονται εκ των προτέρων µε συγκεκριµένες τιµές.
Στην περίπτωση που επιτρέπονται εναλλακτικές προ-

σφορές, πρέπει να προβλέπεται χωριστός µαθηµατικός
τύπος για κάθε εναλλακτική προσφορά.

9. Κατά τη διάρκεια κάθε φάσης του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού, οι αναθέτουσες αρχές γνωστοποιούν
συνεχώς και αµέσως σε όλους τους προσφέροντες τις
πληροφορίες εκείνες που τους δίνουν τη δυνατότητα να
γνωρίζουν ανά πάσα στιγµή την αντίστοιχη κατάταξή
τους. Μπορούν επίσης να γνωστοποιούν και άλλες πλη-
ροφορίες σχετικά µε άλλες τιµές ή αξίες που υποβάλλο-
νται, υπό τον όρο ότι αυτό προβλέπεται στη διακήρυξη.
Μπορούν ακόµη, ανά πάσα στιγµή, να ανακοινώνουν τον
αριθµό των συµµετεχόντων σε κάθε φάση του πλειστη-
ριασµού. Αντιθέτως, δεν επιτρέπεται απολύτως να γνω-
στοποιούν την ταυτότητα των προσφερόντων, κατά τη
διεξαγωγή των διαφόρων φάσεων του ηλεκτρονικού
πλειστηριασµού.
Τη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασµού µπο-

ρεί να παρακολουθεί η Επιτροπή αξιολόγησης του δια-
γωνισµού ή ειδική προς τούτο οριζόµενη οµάδα η οποία
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συγκροτείται µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού ή του
αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου.

10. Οι αναθέτουσες αρχές περατώνουν τον ηλεκτρονι-
κό πλειστηριασµό σύµφωνα µε έναν ή περισσότερους α-
πό τους ακόλουθους τρόπους:
α) Επισηµαίνουν, στην πρόσκληση συµµετοχής στον

πλειστηριασµό, την ηµεροµηνία και την ώρα λήξης της
διαδικασίας.
β) Όταν δεν λαµβάνουν πλέον νέες τιµές ή νέες αξίες

που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σχετικά µε τις
ελάχιστες διαφοροποιήσεις. Στην περίπτωση αυτή, οι α-
ναθέτουσες αρχές προσδιορίζουν στην πρόσκληση συµ-
µετοχής στον πλειστηριασµό, την προθεσµία που θα τη-
ρήσουν µετά την παραλαβή της τελευταίας υποβολής
προτού περατώσουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό.
γ) Όταν οι φάσεις του πλειστηριασµού, όπως καθορί-

ζονται στην πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηρια-
σµό, έχουν όλες πραγµατοποιηθεί.
Όταν οι αναθέτουσες αρχές αποφασίζουν να περατώ-

σουν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό σύµφωνα µε το
σηµείο γ΄, ενδεχοµένως σε συνδυασµό µε το σηµείο β΄
η πρόσκληση συµµετοχής στον πλειστηριασµό προσδιο-
ρίζει το χρονοδιάγραµµα κάθε φάσης του πλειστηρια-
σµού.

11. Μετά την περάτωση του ηλεκτρονικού πλειστηρια-
σµού, οι αναθέτουσες αρχές αναθέτουν τη σύµβαση
σύµφωνα µε το κριτήριο ανάθεσης του διαγωνισµού, σε
συνάρτηση µε τα αποτελέσµατα του ηλεκτρονικού πλει-
στηριασµού.

12. Οι αναθέτουσες αρχές δεν επιτρέπεται να χρησι-
µοποιούν τον ηλεκτρονικό πλειστηριασµό καταχρηστικά
ή κατά τρόπο που να εµποδίζει, να περιορίζει ή να στρε-
βλώνει τον ανταγωνισµό ή να τροποποιεί το αντικείµενο
της σύµβασης, όπως αυτό έχει καθορισθεί στη διακήρυ-
ξη του διαγωνισµού.

Άρθρο 22Γ

Το άρθρο 17 του π.δ. 60/2007 «Προσαρµογή της Ελλη-
νικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας
2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύνα-
ψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπη-
ρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005 (Α΄ 64) εφαρµόζεται και στην προ-
µήθεια αγαθών, των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη
είναι κατώτερη των εκάστοτε ισχύοντων κοινοτικών ο-
ρίων.

Άρθρο 22Δ
Ηλεκτρονικές Δηµόσιες Συµβάσεις

Οι διατάξεις των άρθρων 27 και 36 του π.δ. 60/2007
«Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικα-
σιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών
και υπηρεσιών»», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της
16ης Νοεµβρίου 2005 (Α΄ 64) εφαρµόζονται και για όλες
τις ηλεκτρονικές δηµόσιες συµβάσεις προµήθειας αγα-
θών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη είναι κατώ-
τερη των εκάστοτε ισχυόντων κοινοτικών ορίων. 

Άρθρο 22Ε
Συµβάσεις ανατιθέµενες κατ’ αποκλειστικότητα

Η εκτέλεση συµβάσεων προµηθειών µπορεί να πραγ-
µατοποιείται στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευοµέ-
νων θέσεων εργασίας, όταν η πλειοψηφία των ενδιαφε-
ρόµενων εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές ανάγκες,
τα οποία λόγω της φύσης ή βαρύτητας των ειδικών ανα-
γκών τους δεν µπορούν να ασκήσουν επαγγελµατική
δραστηριότητα υπό κανονικές συνθήκες. Στην περίπτω-
ση αυτή, η προκήρυξη του διαγωνισµού θα πρέπει να
µνηµονεύει την παρούσα διάταξη.»

Άρθρο 10
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4013/2011

1. Η παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204) α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας (Γενική Γραµµατεία Εµπορίου)
Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δηµοσίων Συµβάσεων,
µε σκοπό τη συλλογή, επεξεργασία και δηµοσιοποίηση
στοιχείων, που αφορούν στις δηµόσιες συµβάσεις οι ο-
ποίες συνάπτονται γραπτώς, µε ηλεκτρονικό µέσο ή
προφορικώς, µεταξύ των φορέων του δηµόσιου τοµέα,
όπως ορίζεται στο άρθρο 1Β του ν. 2362/1995 (Α΄ 247)
και τρίτων, µε αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προ-
µήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών σε όλα τα στά-
δια ανάθεσης και εκτέλεσής τους ανεξαρτήτως διαδικα-
σίας ανάθεσης. Η σύσταση και η λειτουργία του Μητρώ-
ου τελεί υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του
ν. 2472/1997 (Α΄ 50). Για την εφαρµογή του παρόντος
ως δηµόσιες συµβάσεις νοούνται οι δηµόσιες συµβάσεις
που έχουν ως αντικείµενο την εκτέλεση έργων, την προ-
µήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, κατά την έν-
νοια των προεδρικών διαταγµάτων 59/2007 (Α΄63) και
60/2007 (Α΄64) (Οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ α-
ντίστοιχα) οι οποίες, όµως, έχουν προϋπολογισµό ύ-
ψους ίσου ή µεγαλύτερου των χιλίων (1.000) ευρώ. Το α-
νωτέρω ποσό µπορεί να τροποποιείται µε την απόφαση
της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου. Στον παρόντα
νόµο υπάγονται και οι συµφωνίες – πλαίσιο, οι συµβά-
σεις παραχώρησης δηµοσίων έργων, καθώς και τα δυνα-
µικά συστήµατα αγορών. Οι διατάξεις του παρόντος νό-
µου δεν εφαρµόζονται στις συµβάσεις που εµπίπτουν
στο πεδίο εφαρµογής του ν. 3978/2011 (Α΄ 137), στις
συµβάσεις που εξαιρούνται από το νόµο αυτόν σύµφωνα
µε τα άρθρα 17 και 24 αυτού, καθώς και στις συµβάσεις
που συνάπτονται δυνάµει του άρθρου 346 της Συνθήκης
για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Ειδικότερα τα στοιχεία, η δηµοσιοποίηση των οποίων
εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής του ν. 4013/2011 αλλά
προκαλεί βλάβη στην εθνική άµυνα και ασφάλεια της
χώρας, καταχωρίζονται πλην, όµως, είναι προσβάσιµα σε
ορισµένους µόνο εξουσιοδοτηµένους χρήστες που ορί-
ζονται µε κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εθνικής Άµυνας ή
Προστασίας του Πολίτη κατά περίπτωση.

2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν.
4013/2011 προστίθεται η φράση: 

«Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί Σύµβουλος, Πάρε-
δρος ή Δικαστικός Αντιπρόσωπος σε Γραφείο Νοµικού
Συµβούλου ή Δικαστικό Γραφείο της οικείας Περιφέρει-
ας ή δεν µπορεί να διατεθεί για τη στελέχωση της ως ά-
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νω Επιτροπής, ως µέλος, µε την ιδιότητα του Προέδρου
της Τριµελούς Επιτροπής Διακανονισµού Εµπορικών µι-
σθώσεων, ορίζεται Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου της
οικείας Περιφερειακής Ενότητας µε αναπληρωτή µέλος
του Διοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Δικηγορικού
Συλλόγου.» 

3. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 20 του ν. 4013/2011
αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι προβλεπόµενες στο άρθρο 2 αρµοδιότητες ασκού-
νται από την Αρχή µετά την πάροδο τριών µηνών από
την έκδοση της απόφασης που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 3 του άρθρου 3 του παρόντος.»

Άρθρο 11
Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας 

εµπορικών εκθέσεων

Η παράγραφος 11 του άρθρου 10 του ν. 2741/1999 «Ε-
νιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις θε-
µάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές
διατάξεις» (Α΄ 199), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.
3 του άρθρου 6 του ν. 3139/2003 (Α΄ 100), αντικαθίστα-
ται ως εξής:

«11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ε-
νέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής που δηµοσιεύεται
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εµπορικών εκθέσε-
ων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώ-
ρας, καθώς και οι διοικητικές κυρώσεις και τα πρόστιµα
σε περίπτωση παραβίασης των όρων και προϋποθέσεων
αυτών. Το ύψος των διοικητικών προστίµων εξειδικεύε-
ται ανάλογα µε το είδος της παράβασης και µπορεί να
κυµαίνεται µεταξύ πεντακοσίων (500) και τριάντα χιλιά-
δων (30.000) ευρώ. Επίσης, δύνανται να προβλέπονται
οι περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας της έκθεσης και ο-
ριστικής ή προσωρινής ανάκλησης της άδειας καταλλη-
λότητας εκθεσιακού χώρου. Με την ίδια απόφαση τίθε-
νται προδιαγραφές, οι οποίες, πέραν του ειδικού κτιριο-
δοµικού κανονισµού, περιλαµβάνουν τις ελάχιστες προ-
ϋποθέσεις των συνθηκών πρόσβασης και τον ελάχιστο
αριθµό θέσεων στάθµευσης κατ’ αντιστοιχία προς την ε-
πιφάνεια των εκθεσιακών χώρων και καθορίζεται µετα-
βατική περίοδος, όχι µεγαλύτερη των τριών ετών, για τη
συµµόρφωση των υφιστάµενων εκθεσιακών κέντρων
στις παραπάνω προϋποθέσεις. Με όµοια απόφαση υπαί-
θριες ή στεγασµένες εκθέσεις εµβαδού µικρότερου των
1.000 τ.µ. µπορούν να εξαιρούνται από την εφαρµογή
µέρους των παραπάνω ρυθµίσεων.»

Άρθρο 12
Κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων 

υπαιθρίου εµπορίου

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995
«Υπαίθριο Εµπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.» (Α΄ 145), ό-
πως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3190/2003
(Α΄249) και όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε
την παράγραφο 1δ του άρθρου 26 του ν. 3419/2005 (Α΄
297) και µε την παράγραφο 13 του άρθρου 12 του
ν. 3557/2007 (Α΄100), αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Συνιστώνται Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και
Υπαίθριου Εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου) στο Υ-
πουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

και στις Περιφέρειες. 
α) Κλιµάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-

κότητας και Ναυτιλίας, νοούνται τα κλιµάκια ελέγχου
της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµα-
τείας Εµπορίου κατά τα οριζόµενα στο ν. 3728/2008
(Α΄258) και η ελεγκτική τους αρµοδιότητα εκτείνεται σε
όλη την Ελληνική Επικράτεια ασκούµενη παραλλήλως
και ανεξάρτητα από τα κλιµάκια που έχουν συσταθεί και
λειτουργούν στις Περιφέρειες. 
β) Για τις Περιφέρειες τα κλιµάκια απαρτίζονται από υ-

παλλήλους των Kατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ του Δηµοσί-
ου, των οικείων Περιφερειών, των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. της
οικείας Περιφέρειας και των Δήµων.»

2. Η παράγραφος 3α του άρθρου 7α του ν. 2323/1995
«Υπαίθριο Εµπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.» (Α΄ 145), ό-
πως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 7 του ν.
3190/2003 (Α΄ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συ-
µπληρώθηκε µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 26 του ν.
3419/2005 (Α΄ 297) και µε την παράγραφο 13 του άρ-
θρου 12 του ν. 3557/2007, αντικαθίσταται ως εξής: 

«3α): αα) Για τα κλιµάκια του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εφαρµόζονται οι δια-
δικασίες συγκρότησης των κλιµακίων ελέγχου της Υπη-
ρεσίας Εποπτείας Αγοράς της Γενικής Γραµµατείας Ε-
µπορίου (ν. 3728/2008, Α΄ 258).
ββ) Για τα κλιµάκια των Περιφερειών, τηρούνται στις

Περιφέρειες τα αντίστοιχα µητρώα µελών των κλιµακίων
που καταρτίζονται κάθε δύο έτη µε πρόταση των φορέ-
ων που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Η συγκρότηση
των κλιµακίων στις Περιφέρειες γίνεται µε απόφαση του
αρµόδιου Περιφερειάρχη. Ο Περιφερειάρχης µπορεί, µε
απόφασή του, να µεταβιβάζει την αρµοδιότητα συγκρό-
τησης των κλιµακίων στον Αρµόδιο Αντιπεριφερειάρχη.
Η θητεία όσων µετέχουν στα κλιµάκια της παρούσας υ-
ποπερίπτωσης είναι τριετής. Με την πάροδο της τριετίας
η θητεία λήγει αυτοδικαίως και δεν επιτρέπεται παράτα-
ση αυτής. Νέος διορισµός επιτρέπεται να γίνει µόνο µε-
τά την πάροδο ενός έτους από τη λήξη της προηγούµε-
νης θητείας.» 

3. Οι παράγραφοι 5 και 6 του άρθρου 7α του ν. 2323/1995
(Α΄ 145) «Υπαίθριο Εµπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», ό-
πως το άρθρο αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 7 του
ν. 3190/2003 (Α΄ 249) και όπως τροποποιήθηκε και συ-
µπληρώθηκε µε την παράγραφο 1δ του άρθρου 26 του
ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και µε την παράγραφο 13 του άρ-
θρου 12 του ν. 3557/2007 (Α΄ 100), καταργούνται. 

4. Η περίπτωση α΄ του άρθρου 7β του ν. 2323/1995 (Α΄
145) «Υπαίθριο Εµπόριο, Λαϊκές Αγορές, κ.λπ.», όπως α-
ντικαταστάθηκε µε το άρθρο 7 του ν. 3777/2005 (Α΄202)
και όπως συµπληρώθηκε µε την παρ. 1ε του άρθρου 26
του ν. 3419/2005 (Α΄ 297) και µε την παράγραφο 2 του
άρθρου 80 του ν. 3604/2007 (Α΄ 189), αντικαθίσταται ως
εξής: 

«α) αα) Τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τα Κλιµά-
κια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εµπορίου
του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας σύµφωνα µε το άρθρο 5, πλην της παραγρά-
φου 6 αυτού και το άρθρο 7, αποτελούν έσοδα του Κρα-
τικού Προϋπολογισµού και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό
που εγγράφεται στον προϋπολογισµό της Γενικής Γραµ-
µατείας Εµπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας, 
ββ) τα πρόστιµα που επιβάλλονται από τη Δηµοτική Α-

στυνοµία για τις παραβάσεις του άρθρου 5, πλην της πα-
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ραγράφου 6 αυτού και του άρθρου 7, εισπράττονται σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις περί είσπραξης εσόδων των Δή-
µων και Κοινοτήτων και πιστώνονται σε ειδικό κωδικό
του οικείου Δήµου στον οποίο διαπιστώθηκε και βεβαιώ-
θηκε η παράβαση. 
γγ) Τα υπόλοιπα πρόστιµα που επιβάλλονται σύµφωνα

µε το άρθρο 5, πλην της παραγράφου 6 αυτού και το άρ-
θρο 7, εκτός αυτών που προβλέπονται στις παραπάνω υ-
ποπεριπτώσεις αα΄ και ββ΄, αποτελούν έσοδα του Κρατι-
κού Προϋπολογισµού πιστώνονται σε ειδικό κωδικό που
εγγράφεται στον προϋπολογισµό της οικείας Περιφέρει-
ας στην οποία διαπιστώθηκε και βεβαιώθηκε η παράβα-
ση.
Από τα έσοδα όλων των ανωτέρω υποπεριπτώσεων

καλύπτονται δαπάνες για τυχόν αµοιβές υπερωριακής α-
πασχόλησης των µελών των ανωτέρω κλιµακίων, οι ο-
ποίες χορηγούνται µε τους όρους και προϋποθέσεις του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226), καθώς και για τυχόν έξοδα µετα-
κίνησης για τις ανάγκες διενέργειας των ελέγχων.»

Άρθρο 13
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 3728/2008

Στο τέλος της περίπτωσης θ΄ της παρ. 1 του άρθρου 3
του ν. 3728/2008 «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς και άλ-
λες διατάξεις» (Α΄ 258) προστίθεται η φράση «συµπερι-
λαµβανοµένων των διατάξεων του άρθρου 26 του παρό-
ντος νόµου περί κανόνων τεκµηρίωσης τιµών ενδοοµιλι-
κών συναλλαγών».
Η παρ. 6 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«6. Στους παραβάτες των διατάξεων των παραγράφων

2 και 4 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008, επιβάλλεται µε
αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα, ως
προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυτο-
τελές χρηµατικό πρόστιµο, ίσο µε το 10% της αξίας των
συναλλαγών, για τις οποίες δεν τέθηκε στη διάθεση του
ελέγχου ο οικείος φάκελος τεκµηρίωσης ή δεν υποβλή-
θηκαν οι προβλεπόµενες στην παρ. 4 του άρθρου 26 του
ν. 3728/2008 καταστάσεις. Ειδικά για την περίπτωση που
η υπόχρεη εταιρεία υπέβαλε την κατάσταση της παρα-
γράφου 4 εκτός της τασσόµενης προθεσµίας, επιβάλλε-
ται, µε αιτιολογηµένη απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα,
ως προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, αυ-
τοτελές διοικητικό πρόστιµο 5.000 ευρώ, και επιπλέον
500 ευρώ για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα καθυστέρησης.
Το συνολικό πρόστιµο του τελευταίου εδαφίου δεν δύ-
ναται να υπερβεί τις 50.000 ευρώ.»
Η παρ. 7 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008 (Α΄ 258) α-

ντικαθίσταται ως εξής:
«7. Στους παραβάτες των διατάξεων της παρ. 1 του

άρθρου 26 του ν. 3728/2008 επιβάλλεται, µε αιτιολογη-
µένη απόφαση του Ειδικού Γραµµατέα, ως προϊσταµέ-
νου της Υπηρεσίας Εποπτείας Αγοράς, χρηµατικό πρό-
στιµο 5.000 ευρώ, πέραν των ποινικών κυρώσεων, που
θα επιβάλλονται για την παράβαση των διατάξεων αυ-
τών, όπως προβλέπονται από το άρθρο 30 του Αγορανο-
µικού Κώδικα, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.»
Καταργείται η παρ. 8 του άρθρου 26 του ν. 3728/2008

(Α΄ 258).

Άρθρο 14
Ρυθµίσεις υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγορών

1. Ο ανώτατος αριθµός των αδειών, ανά κατηγορία,

που δύνανται να χορηγηθούν εντός των ορίων κάθε Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης για θέµατα υπαίθριου εµπορί-
ου και λαϊκών αγορών καθορίζεται ετησίως για το επό-
µενο ηµερολογιακό έτος, ως εξής:
α) Για την άσκηση υπαίθριου στάσιµου εµπορίου και υ-

παίθριου πλανόδιου εµπορίου µε άδεια τύπου Β΄, µε α-
πόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Α-
ποκεντρωµένης Διοίκησης, που εκδίδεται µέχρι την 30ή
Νοεµβρίου του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη
των κατά τόπον αρµόδιων Δηµοτικών Συµβουλίων της
Περιφέρειάς του. Η γνώµη των Δηµοτικών Συµβουλίων
υποβάλλεται µέχρι την 31η Οκτωβρίου του ιδίου έτους.
Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του προηγού-
µενου εδαφίου, η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Απο-
κεντρωµένης Διοίκησης εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη
σε αυτό γνώµη. Με την ίδια απόφαση ο καθοριζόµενος
αριθµός των υπό χορήγηση αδειών κατανέµεται, ανά κα-
τηγορία, στους οικείους Δήµους.
β) Για την άσκηση υπαίθριου πλανόδιου εµπορίου µε ά-

δεια τύπου Α΄ (πώληση πρωτογενών προϊόντων γης, α-
λιείας και ιχθυοκαλλιέργειας) µε απόφαση των Υπουρ-
γών Εσωτερικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας που εκδίδεται µέχρι τη 15η Δεκεµβρίου
του προηγούµενου έτους, µετά από γνώµη του κατά τό-
πον αρµόδιου Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης, που εκδίδεται µέχρι τη 15η Νοεµβρίου του ίδιου
έτους. Με την πάροδο άπρακτης της προθεσµίας του
προηγούµενου εδαφίου, η απόφαση των αρµόδιων Υ-
πουργών εκδίδεται χωρίς την οριζόµενη σε αυτό γνώµη.
Η γνώµη του Γενικού Γραµµατέα διατυπώνεται µετά την
υποβολή σε αυτόν, µέχρι την 31η Οκτωβρίου εκάστου η-
µερολογιακού έτους, σχετικής γνώµης των κατά τόπον
αρµόδιων Δηµοτικών Συµβουλίων. Με την πάροδο άπρα-
κτης της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, η γνώ-
µη του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης
προς τους αρµόδιους Υπουργούς εκδίδεται χωρίς την ο-
ριζόµενη σε αυτό γνώµη.
Οι χορηγούµενες ανά κατηγορία άδειες κατανέµονται

στους Δήµους µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γε-
νικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, η οποία
εκδίδεται µέχρι την 31 Δεκεµβρίου του ιδίου έτους.
γ) Για τη συµµετοχή σε λαϊκές αγορές και σε λαϊκές α-

γορές βιολογικών προϊόντων επαγγελµατιών πωλητών ή
παραγωγών, µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Γενι-
κού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης Διοίκησης, µετά από
γνώµη των Επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.
2323/1995. Η απόφαση του Γενικού Γραµµατέα εκδίδεται
εντός τριάντα ηµερών από την υποβολή της γνώµης του
προηγούµενου εδαφίου. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης
υποβολής της γνώµης των αρµόδιων Επιτροπών, η από-
φαση του Γενικού Γραµµατέα εκδίδεται χωρίς αυτή.

2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 1 του ν.
2323/1995 τροποποιείται ως εξής:

«Οι διαθέσιµες, ανά κατηγορία, άδειες χορηγούνται,
µε απόφαση του κατά τόπον αρµόδιου Δηµοτικού Συµ-
βουλίου, σε άνεγους και δικαιούχους άσκησης των εν
λόγω δραστηριοτήτων, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων
του ν. 3844/2010 (Α΄ 63), κατά το λόγο του αριθµού αι-
τήσεων κάθε µίας από τις ως άνω κατηγορίες δικαιού-
χων προς το συνολικό αριθµό των υποβληθέντων αιτή-
σεων. Από τις χορηγούµενες σε ανέργους άδειες ικανο-
ποιούνται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πρόσωπα των
κατωτέρω κατηγοριών: 
α. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), άτοµα µε α-

ναπηρία τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και
τυφλοί,
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β. µέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%), πολύ-
τεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και γονείς µε τρία τέ-
κνα,
γ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), ανάπηροι και

θύµατα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944 (Α΄ 82),
δ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) άτοµα µε α-

ναπηρία πάνω από πενήντα τοις εκατό (50%), εφόσον
δεν οφείλεται σε πολεµικά γεγονότα,
ε. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%), γονείς ανήλι-

κων τέκνων µε ειδικές ανάγκες και γονείς που προστα-
τεύουν άτοµα µε νοητική υστέρηση, αυτισµό, βαριές α-
ναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης,
στ. µέχρι ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%), οµογενείς
Βορειοηπειρώτες και οµογενείς παλλινοστούντες, που
προέρχονται από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. και τον Πόντο,
ζ. µέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) Έλληνες τσιγ-

γάνοι ΡΟΜ που έχουν εγγραφεί στα δηµοτολόγια των
οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας,
εφόσον πλήρουν τις νόµιµες προϋποθέσεις και έχουν

υποβάλει αίτηση µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά.»

Άρθρο 15
Ρυθµίσεις Γενικού Εµπορικού Μητρώου

1. Η παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 3419/2005 τροποποιεί-
ται ως εξής:

«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δι-
οικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνη-
σης, Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Δι-
καιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων
καθορίζονται οι πράξεις και τα στοιχεία που καταχωρίζο-
νται στη Μερίδα:

α) των φυσικών προσώπων,
β) των εµπορικών εταιριών και ενώσεων προσώπων,
γ) των υποκαταστηµάτων που αναφέρονται στην περί-

πτωση στ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1,
δ) των υποκαταστηµάτων και πρακτορείων που ανα-

φέρονται στις περιπτώσεις ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1
του άρθρου 1,

ε) των υποκαταστηµάτων και πρακτορείων που ανα-
φέρονται στην περίπτωση θ΄ της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 1.»

2. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 16 του
ν. 3419/2005 τροποποιείται ως εξής:

«1. α) Η εµπορική δηµοσιότητα πραγµατοποιείται µε: 
(αα) την καταχώριση, αρχική ή µεταγενέστερη, στο

Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε τη διαδικασία που προβλέπεται α-
πό τον παρόντα νόµο και

(ββ) τη δηµοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ.
από την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. ή, κατά περίπτωση, το Τµήµα
Γ.Ε.ΜΗ., σύµφωνα µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5,
των πράξεων και στοιχείων για τα οποία επιβάλλεται υ-
ποχρέωση δηµοσιότητας.»

3. Η παρ. 4 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 τροποποι-
είται ως εξής:

«4. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται ο τρόπος, η δια-
δικασία και ο χρόνος της µεταφοράς στο ΓΕ.ΜΗ., κατά
προτεραιότητα, του περιεχοµένου των Ειδικών και Νο-
µαρχιακών Μητρώων Ανωνύµων Εταιρειών, του Κεντρι-
κού Μητρώου Ανωνύµων Εταιρειών, των Μητρώων ή Βι-
βλίων Προσωπικών Εταιρειών και Εταιρειών Περιορισµέ-
νης Ευθύνης, των Μητρώων Αστικών Συνεταιρισµών και

των Μητρώων Ευρωπαϊκών Οµίλων Οικονοµικού Σκο-
πού.

Μέχρι την ολοκλήρωση της µεταφοράς αυτής, κάθε
καταχώριση στα Βιβλία και Μητρώα που αναφέρονται
στο προηγούµενο εδάφιο θεωρείται ως καταχώριση στο
Γ.Ε.ΜΗ..
Σε κάθε περίπτωση, οι υπόχρεοι που αναφέρονται στις

περιπτώσεις β΄, ζ΄ και η΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
1 οι οποίοι δεν έχουν εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ. οφείλουν µε
αίτησή τους, να ζητήσουν την εγγραφή τους στο
Γ.Ε.ΜΗ., υποβάλλοντας τις πράξεις και τα στοιχεία που
θα ορισθούν µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κατά περίπτωση, ενώ
για τους λοιπούς υπόχρεους του άρθρου 1 η κατάθεση
της σχετικής αίτησης καθίσταται προαιρετική. Με την ί-
δια απόφαση καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία και η
προθεσµία µέσα στην οποία πρέπει να ολοκληρωθεί η
καταχώριση κατά το προηγούµενο εδάφιο. Οι υπηρεσίες
καταχώρησης στο Γ.Ε.ΜΗ. µπορούν να ελέγχουν τα
στοιχεία που µεταφέρονται ή καταχωρίζονται σύµφωνα
µε τα προηγούµενα εδάφια και να καλούν τους υπόχρε-
ους να προβαίνουν στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορ-
θώσεις και συµπληρώσεις. 
Με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-

νιστικότητας και Ναυτιλίας και του κατά περίπτωση αρ-
µόδιου Υπουργού, αµέσως µετά την ολοκλήρωση της
διαδικασίας µεταφοράς κατά το πρώτο εδάφιο της παρα-
γράφου αυτής, ορίζεται η παύση της αρµοδιότητας κάθε
άλλου φορέα, για την τήρηση των Βιβλίων και Μητρώων
που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο.»

Άρθρο 16
Κατάργηση των θυγατρικών εταιριών της ΕΟΜΜΕΧ

Α.Ε. 

1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου οι θυ-
γατρικές εταιρίες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.: «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυµη Εταιρία» (ΕΛΚΑ
Α.Ε.), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Ανώνυµος
Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΟΥ-
ΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛΚΕΔΕ Κέ-
ντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού, Ανώνυµος Εταιρία»
και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρεσίες Πρόλη-
ψης και Προστασίας Ε.Π.Ε.» (ΕΞΥΠΠ ΕΛ.ΚΕ.ΔΕ.) και το
«Κέντρο Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτισης
ΕΛΚΕΔΕ Εταιρία Περιορισµένης Ευθύνης» (ΚΕΚ-ΕΛΚΕΔΕ
Ε.Π.Ε.), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία»,
λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση σύµφω-
να µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα,
τα καταστατικά τους, τον α.ν. 2190/1920 ως ισχύει και
τις λοιπές κείµενες διατάξεις. 

2. Οι σκοποί των εν λόγω εταιριών, όπως προκύπτουν
από τις ως άνω διατάξεις και τα καταστατικά τους, απο-
τελούν εφεξής αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιο-
µηχανίας (ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ). Στην ίδια Διεύθυνση
ανατίθεται η διαχείριση των εκτελούµενων από τους υπό
κατάργηση φορείς δράσεων των επιχειρησιακών προ-
γραµµάτων, που συγχρηµατοδοτούνται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

3. Με προεδρικό διάταγµα, ύστερα από πρόταση των
Υπουργών Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
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λίας και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, µπορεί οι αρµοδιότητες της ως άνω Δι-
εύθυνσης να επαναπροσδιορίζονται και να αναδιαρθρώ-
νονται τα τµήµατά της µε συγχώνευση ή διάσπαση των
υφιστάµενων ή µε τη δηµιουργία νέων και να καθορίζο-
νται ή να ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές τους. Κατά
την πρώτη εφαρµογή του παρόντος η κατανοµή των πα-
ραπάνω αρµοδιοτήτων στην ως άνω Διεύθυνση µεταξύ
των τµηµάτων της γίνεται µε απόφαση του Υπουργού Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

4. Μετά τη λήξη της εκκαθάρισης, όπου στην κείµενη
νοµοθεσία αναφέρονται οι ως άνω εταιρείες µε την επω-
νυµία τους ή µε το διακριτικό τους τίτλο, νοείται η Διεύ-
θυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής
Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. 

5. Η εκκαθάριση των ως άνω εταιριών θα πρέπει να έ-
χει ολοκληρωθεί το αργότερο µέσα σε έξι µήνες από την
έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου. Η ηµεροµηνία αυτή
παρατείνεται για εξαιρετικό λόγο µε απόφαση του Υ-
πουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
Οµοίως µε αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας ορίζονται οι εκκαθαριστές
των ανωτέρω εταιρειών, εάν δεν έχουν ορισθεί µέσα σε
ένα µήνα από τη δηµοσίευση του παρόντος από τις Γενι-
κές Συνελεύσεις των µετόχων τους µε απόλυτη πλειο-
ψηφία. Οι αποφάσεις αυτές εκδίδονται εντός δεκαπέντε
(15) εργάσιµων ηµερών µετά την παρέλευση άπρακτης
της προθεσµίας του προηγούµενου εδαφίου, εντός της
οποίας θα έπρεπε οι Γενικές Συνελεύσεις των µετόχων
να έχουν ορίσει τους εκκαθαριστές. 

6. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας, µετά από αιτιολογηµένη αίτη-
ση των εκκαθαριστών στην οποία αποτυπώνονται οι ανά-
γκες των υπό εκκαθάριση εταιριών, καθορίζεται το προ-
σωπικό, που δεν µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) υ-
παλλήλους ανά εταιρία, το οποίο θα διατεθεί αποκλειστι-
κά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης, χωρίς αίτησή του,
από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και
Ναυτιλίας, στις υπό εκκαθάριση εταιρίες, έως την απο-
περάτωση των εργασιών της εκκαθάρισης αυτών. Οι α-
ποδοχές των υπαλλήλων αυτών βαρύνουν τον προϋπο-
λογισµό του φορέα από τον οποίο αποσπώνται.

7. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το προϊόν
της εκκαθαρίσεώς τους διανέµεται στους µετόχους τους
κατά την αναλογία της συµµετοχής τους στο µετοχικό
τους κεφάλαιο. Η αναλογούσα στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ως
µέτοχο περιουσία, περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο,
εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών. 

8. Οι εκκρεµείς δίκες των υπό εκκαθάριση εταιριών συ-
νεχίζονται µέχρι τη λήξη της εκκαθάρισης, χωρίς καµία
άλλη διατύπωση και χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή
τους, από τους εκκαθαριστές τους. Μετά τη λήξη της εκ-
καθάρισης, εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο της παρ. 14 του
άρθρου 65 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180).

9. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων από τις υπό εκκα-
θάριση εταιρίες λύονται αυτοδίκαια εντός τριών (3) µη-
νών από τη δηµοσίευση του νόµου αυτού. Με κοινή από-
φαση του Υπουργού Οικονοµικών και του Υπουργού Α-
νάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να
παρατείνεται η µίσθωση για έναν (1) ακόµη µήνα και για
µία µόνο φορά. Με όµοια απόφαση ρυθµίζεται και κάθε
άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λύση των µισθώσεων.

10. Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου αίρονται

αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύσεως προσωπι-
κού που υπηρετεί στις ως άνω εταιρίες.

11. Οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των ως άνω εται-
ριών, υποχρεούνται µέσα σε ένα µήνα από τη δηµοσίευ-
ση του παρόντος να υποβάλουν στη Γενική Γραµµατεία
Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι-
κότητας και Ναυτιλίας: 

(α) Αναλυτική κατάσταση των εκκρεµών και των περα-
τωµένων δικαστικών υποθέσεων που χειρίστηκαν, η ο-
ποία προσυπογράφεται για την ακρίβειά της από τον
προϊστάµενο της Νοµικής Υπηρεσίας του φορέα, εφό-
σον υπάρχει, διαφορετικά υπογράφεται µόνο από τον ί-
διο το δικηγόρο µε έµµισθη εντολή. Στην πιο πάνω κατά-
σταση για τις εκκρεµείς υποθέσεις γίνεται λεπτοµερής
µνεία του διαδικαστικού σταδίου στο οποίο βρίσκεται η
υπόθεση και η ηµεροµηνία της επόµενης διαδικαστικής
πράξης.

(β) Πλήρεις φακέλους των παραπάνω εκκρεµών και
περατωµένων υποθέσεων µε ακριβή αντίγραφα των δι-
κογράφων, εισηγητικών εκθέσεων, δικαστικών αποφάσε-
ων και των εγγράφων αποδείξεως.

12. Οι ως άνω δικηγόροι µε έµµισθη εντολή έχουν επι-
πλέον υποχρέωση να υποβάλουν τα παραπάνω στοιχεία
και για τις υποθέσεις των οποίων ο χειρισµός ανατέθηκε
σε δικηγόρους που δεν αµείβονταν µε πάγια αντιµισθία,
εφόσον τα στοιχεία έχουν περιέλθει σε αυτούς. Σε αντί-
θετη περίπτωση πρέπει να φροντίσουν να συλλέξουν τα
στοιχεία αυτά και στη συνέχεια να τα υποβάλουν, σύµ-
φωνα µε τα πιο πάνω. 

13. Σε περίπτωση που υφίσταται χρηµατοδοτική µί-
σθωση ακινήτου συναφθείσα από µία εκ των ανωτέρω ε-
ταιρειών το Ελληνικό Δηµόσιο υποκαθίσταται αυτοδικαί-
ως στην υφιστάµενη σύµβαση από τη θέση σε ισχύ του
παρόντος νόµου. Η διαχείριση των εν λόγω συµβάσεων
γίνεται από τη Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας.

14. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω-
νιστικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να ρυθµίζονται κάθε
αναγκαία λεπτοµέρεια και διαδικασία για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 17
Ρυθµίσεις για τη συγχώνευση των εταιρειών 

ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ΚΑΙ ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

1. Το προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου κατηγορίας πανεπιστηµιακής και τε-
χνολογικής εκπαίδευσης της υπό απορρόφηση εταιρείας
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. και οι δικηγόροι που απασχολούνται σε
αυτή µε σχέση έµµισθης εντολής, µεταφέρονται από
1.1.2012 στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. Για το µεταφερόµενο ως ά-
νω προσωπικό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της πα-
ραγράφου 6 του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, δεν ισχύει
καµία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης εργα-
σίας της υπό απορρόφηση εταιρείας και εφαρµόζεται σε
αυτό ο κανονισµός του προσωπικού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και
οι µισθολογικές διατάξεις του ν. 4024/2011. Το άρθρο 3
της απόφασης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυ-
ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αριθµό
4507/3.11.2011 (Β΄ 2542) καταργείται.

2. Οι αρµοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας Ε-
ΟΜΜΕΧ Α.Ε. µεταφέρονται στη Γενική Γραµµατεία Βιο-
µηχανίας κατά τα οριζόµενα στην παράγραφο 2 του
προηγούµενου άρθρου. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία α-
ναφέρονται αρµοδιότητες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. αυτές νο-
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ούνται στο εξής ως αρµοδιότητες της Γενικής Γραµµα-
τείας Βιοµηχανίας. Τυχόν εκτελούµενα από την υπό α-
πορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προγράµµατα και δράσεις µε-
ταφέρονται στη Διεύθυνση Μικρών και Μεσαίων Επιχει-
ρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, στην ο-
ποία και παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυ-
λος εξοπλισµός για τη διαχείρισή τους. Με απόφαση του
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας µπορεί τα συγκεκριµένα προγράµµατα και δράσεις
να εκχωρούνται σε άλλους φορείς αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 4 της απόφα-
σης των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας µε αριθµό 4507/3.11.2011
(Β΄ 2542) καταργείται.

3. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.
από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. κατά τα οριζόµενα στην απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας µε αριθµό 4507/3.11.2011 (Β΄
2542) γίνεται µε δηµόσιο συµβόλαιο και απαλλάσσεται
από κάθε φόρο ή επιβάρυνση. Στο συµβόλαιο της απορ-
ρόφησης περιλαµβάνεται σε παράρτηµα απογραφή της
περιουσίας της απορροφούµενης εταιρείας, η οποία κα-
τά το άρθρο 5 της απόφασης των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας
µε αριθµό 4507/3.11.2011 (Β΄ 2542) περιέρχεται στο Ελ-
ληνικό Δηµόσιο.

4. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι-
στικότητας και Ναυτιλίας µπορεί να ρυθµίζονται οι ανα-
γκαίες λεπτοµέρειες και διαδικασίες για την εφαρµογή
του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 18 
Ρυθµίσεις για τη συγχώνευση των εταιριών 
ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε.

1. Οι υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων των εταιρειών
ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. λύονται αυτοδικαίως µε την
ολοκλήρωση της συγχώνευσης δια απορροφήσεως µε
την εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., και πάντως µε την παρέλευ-
ση της προθεσµίας, η οποία προβλέπεται στην παρ. 2
του άρθρου 63 του ν. 4002/2011 (Α΄180). Μέχρι την ολο-
κλήρωση της συγχώνευσης, τα Διοικητικά Συµβούλια
των ως άνω εταιρειών εξακολουθούν να λειτουργούν µε
την υφιστάµενη σύνθεσή τους, κατά παρέκκλιση των
διατάξεων του άρθρου 14 παρ.1 του ν. 3965/2011
(Α΄113).

2. Για το µεταφερόµενο προσωπικό στην ΕΒΕΤΑΜ
Α.Ε., για την αυτοδίκαιη µεταφορά του οποίου θα εκδο-
θεί διαπιστωτική απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Α-
νταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας εντός 15 ηµερών από
την ολοκλήρωση της συγχώνευσης κατά παρέκκλιση
των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 34 του
ν. 4024/2011, δεν ισχύει καµία ρήτρα επιχειρησιακής
συλλογικής σύµβασης εργασίας των υπό απορρόφηση ε-
ταιρειών και εφαρµόζεται σε αυτό ο κανονισµός του
προσωπικού της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και οι µισθολογικές δια-
τάξεις του ν. 4024/2011. 

Άρθρο 19
Απόσχιση του κλάδου πιστοποίησης και εργαστηρίων
της ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφορά της στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. 

1. Μέσα σε τρεις µήνες από την ολοκλήρωση της προ-
βλεπόµενης στο άρθρο 63 του ν. 4002/2011 συγχώνευ-

σης µε απορρόφηση των εταιριών ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. και ΕΚΕ-
ΠΥ Α.Ε. από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο κλάδος Πιστοποίησης
και Εργαστηρίων της ανώνυµης εταιρίας «Ελληνικός Ορ-
γανισµός Τυποποίησης Α.Ε.» (ΕΛΟΤ Α.Ε.), που περιλαµ-
βάνει τη Διεύθυνση Πιστοποίησης, τη Διεύθυνση Εργα-
στηρίων, τα εργαστήρια χαµηλής τάσης, ηλεκτρικών κα-
λωδίων, παιδικών παιχνιδιών και πολυµερών και ελαστι-
κών, καθώς και το σύστηµα πιστοποίησης, καθιέρωσης
και απονοµής Σηµάτων και Πιστοποιητικών Ποιότητας
και Συµµόρφωσης, µε το σύνολο του εξοπλισµού τους α-
ποσχίζεται από την εταιρία ΕΛΟΤ Α.Ε. και εισφέρεται
στην εταιρία «Ανώνυµη εταιρία βιοµηχανικής έρευνας,
τεχνολογικής ανάπτυξης και εργαστηριακών δοκιµών,
πιστοποίησης και ποιότητας» (ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.), που θα
προέλθει από την ως άνω συγχώνευση. Η απόσχιση και
εισφορά του ως άνω κλάδου διενεργείται, ύστερα από α-
ποτίµησή του, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρ-
θρο 9 του α.ν. 2190/1920 και αφού προηγηθεί απόφαση
της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για ισόποση
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της, µε παραίτηση των
παλαιών µετόχων από την άσκηση του δικαιώµατος προ-
τίµησης και διάθεσης των εκδοθησοµένων µετοχών στην
ΕΛΟΤ Α.Ε.. Για την ως άνω απόσχιση εφαρµόζονται οι
διατάξεις του παρόντος, των καταστατικών των εταιριών
ΕΛΟΤ Α.Ε. και ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και αναλογικά οι διατάξεις
των άρθρων 69-78 του α.ν. 2190/1920. Όσα σήµατα συµ-
µόρφωσης-ποιότητας της ΕΛΟΤ Α.Ε. φέρουν στοιχεία
του διακριτικού τίτλου της ΕΛΟΤ Α.Ε., εν µέρει ή στο σύ-
νολό τους, δεν αποτελούν στοιχεία του εισφερόµενου
κλάδου και δεν µεταβιβάζονται.

2. Με την εισφορά του ως άνω κλάδου στην πιο πάνω
εταιρεία επέρχεται καθολική διαδοχή σε όλα τα δικαιώ-
µατα και υποχρεώσεις της ΕΛΟΤ Α.Ε. σε σχέση µε τον
εισφερόµενο κλάδο. Η απορροφούσα εταιρία ΕΒΕΤΑΜ
Α.Ε. καθίσταται αποκλειστική κυρία, νοµέας, κάτοχος και
δικαιούχος κάθε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω
κλάδου της εισφέρουσας εταιρίας και υποκαθίσταται αυ-
τοδικαίως και χωρίς καµιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δι-
καιώµατα, υποχρεώσεις και έννοµες σχέσεις της εισφέ-
ρουσας εταιρίας που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο. 

3. Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό µε σχέση έµ-
µισθης εντολής της εταιρίας ΕΛΟΤ Α.Ε. που υπηρετούν
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου στον ει-
σφερόµενο κλάδο µπορούν να ζητήσουν την ένταξη
τους στο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., µετά από αίτηση
και αξιολόγησή τους, αποδεχόµενοι τους κατά περίπτω-
ση όρους βαθµολογικής και µισθολογικής τακτοποίησης,
που θα γνωστοποιηθούν µέσα σε ένα µήνα από τη δηµο-
σίευση αυτού του νόµου από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. Η σχετι-
κή αίτηση των ενδιαφεροµένων, συνοδευόµενη από βιο-
γραφικό σηµείωµα, υποβάλλεται εντός δύο µηνών από
τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε..
Όσοι αξιολογούνται θετικά οφείλουν να καταθέσουν δή-
λωση αποδοχής των κατά περίπτωση βαθµολογικών και
µισθολογικών όρων της ένταξής τους µέσα σε αποκλει-
στική προθεσµία δεκαπέντε ηµερών από την παραλαβή
της σχετικής ειδοποίησης της εταιρίας. Το προσωπικό
αυτό που αποδέχεται τους όρους ένταξης µεταφέρεται
αυτοδίκαια µαζί µε τον εισφερόµενο κλάδο στην ΕΒΕ-
ΤΑΜ Α.Ε. και αποτελεί προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. µε
τους όρους εργασίας που έχει αποδεχθεί. Η ΕΒΕΤΑΜ
Α.Ε. δεν βαρύνεται µε οικονοµικές υποχρεώσεις, που α-
πορρέουν από την προηγούµενη απασχόληση του παρα-
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πάνω προσωπικού στην ΕΛΟΤ Α.Ε.. Το προσωπικό που
δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν θα ενταχθεί στην Ε-
ΒΕΤΑΜ Α.Ε. µε την παραπάνω διαδικασία παραµένει
στην ΕΛΟΤ Α.Ε. και διατίθεται σε άλλες υπηρεσίες αυ-
τής. 

4. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέ-
λος, επιβάρυνση ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποι-
ουδήποτε τρίτου σε σχέση µε την απόσχιση και εισφορά
του κλάδου, τη µεταβίβαση και µεταγραφή κάθε εµπράγ-
µατου δικαιώµατος, την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία
και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα κατά ειδικό
τρόπο αποθεµατικά που µεταφέρονται στην εταιρεία ως
µέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των οριζόµενων στο
προηγούµενο εδάφιο, δε θίγεται η εφαρµογή των διατά-
ξεων περί φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίων (άρθρα 17
επ. του ν.1676/1986, Α΄ 204). 

5. Τα δικαιώµατα του συµβολαιογράφου για τη συµβο-
λαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς του κλάδου
ορίζονται στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων (8.000) ευ-
ρώ και δεν οφείλονται αναλογικά δικαιώµατα.

6. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε πε-
ρίπτωση το αργότερο την 30ή Ιουνίου 2012 καταργού-
νται οι διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και απονο-
µή σηµάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συµµόρ-
φωσης από την ΕΛΟΤ Α.Ε. και ιδίως οι διατάξεις του άρ-
θρου 2 παράγραφοι 5,6,7 και 8 και του άρθρου 3 παρ. 1
περιπτώσεις ε΄ και στ΄ του ν. 372/1976. Με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας µπορεί να ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια
για την εφαρµογή αυτού του άρθρου αναφορικά µε τους
όρους και τη διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του
ως άνω κλάδου, τη µεταφορά και την ένταξη του προσω-
πικού, την καθιέρωση και απονοµή σηµάτων και πιστο-
ποιητικών ποιότητας και συµµόρφωσης από την ΕΒΕ-
ΤΑΜ Α.Ε. και κάθε άλλο σχετικό θέµα.

7. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου καταρ-
γείται, αφότου ίσχυσε, η παρ. 6 του άρθρου 63 του ν.
4002/2011 (Α΄ 180).

8. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 άρθρου 63 του
ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται, αφότου ίσχυσε, ως
εξής:

«Αν µέχρι την παρέλευση της προθεσµίας που προβλέ-
πεται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 δεν έχει ο-
λοκληρωθεί η συγχώνευση, οι παραπάνω εταιρίες λύο-
νται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση.» 

Άρθρο 20
Ρυθµίσεις για «ΕΤΕΑΝ Α.Ε» και «ν. 3894/2010» 

1. Στο άρθρο έβδοµο του ν. 3912/2011 (Α΄ 17) το υ-
πάρχον κείµενο αριθµείται ως παράγραφος 1 και προστί-
θεται παράγραφος 2 ως εξής:

«2. Σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο
πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, που προέρχονται α-
πό προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κεφα-
λαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύµατα, δεν ε-
πιβάλλεται η εισφορά του ν.128/1975 (Α΄ 178) στο µέρος
των κεφαλαίων που προέρχονται από τα συγχρηµατοδο-
τούµενα από την Ε.Ε. προγράµµατα. Η παρούσα διάταξη
αφορά και δάνεια και πιστώσεις που χορηγήθηκαν στo
πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε..»

2. Το ποσό της εγγυητικής επιστολής, που αναφέρεται
στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 16 του ν. 3894/2010

(Α΄ 204), ορίζεται σε 0,5% του συνολικού κόστους της ε-
πένδυσης. Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και όσες επεν-
δύσεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010,
καθώς και όσες εκκρεµούν προς αξιολόγηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
Επείγουσες ρυθµίσεις του Υπουργείου Εργασίας 

και Κοινωνικής Ασφάλισης

Άρθρο 21

1. Για τους οφειλέτες των Φορέων Κοινωνικής Ασφά-
λισης, οι οποίοι δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµι-
σης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος συνέχισης προη-
γούµενων ρυθµίσεων, παρέχονται οι εξής δυνατότητες,
εφόσον αυτοί υποβάλουν σχετική αίτηση στις αρµόδιες
υπηρεσίες µέχρι την τελευταία ηµέρα του επόµενου µή-
να από το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος και καταβάλ-
λουν ανελλιπώς τις, από 1.1.2012 και εφεξής, τρέχου-
σες ασφαλιστικές εισφορές: 
α) Υπαγωγή των οφειλών τους σε καθεστώς προσωρι-

νού διακανονισµού κατά τις διατάξεις της παραγράφου
Α1 του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, µε έκπτωση 30% επί
των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιηµένης την
31.12.2011 οφειλής τους.
Αν η σχετική αίτηση υπαγωγής υποβληθεί µετά την ως

άνω ηµεροµηνία δε θα παρέχεται η έκπτωση του 30% ε-
πί των πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιηµένης την
31.12.2011 οφειλής.
Η ανωτέρω έκπτωση παρέχεται επί των πρόσθετων τε-

λών της κεφαλαιοποιηµένης την 31.12.2010 οφειλής και
στους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί, είτε στη ρύθµι-
ση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011 είτε στη ρύθµιση της
παρ. 17 του άρθρου 20 του ν. 4019/2011 (Α΄216) και εί-
ναι συνεπείς µε τους όρους της ρύθµισης.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 48 του

ν. 3943/2011, µε εξαίρεση τα οριζόµενα στην παράγρα-
φο Α2.
β) Κεφαλαιοποίηση της µέχρι 31.12.2011 οφειλής

τους και καταβολή της κατά τις εξής διακρίσεις, σε ισό-
ποσες µηνιαίες ή διµηνιαίες, κατά περίπτωση, δόσεις µε
τις αντίστοιχες εκπτώσεις επί των κάθε είδους προσαυ-
ξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσεων
που έχουν επιβληθεί λόγω της καθυστέρησης αποπλη-
ρωµής:
αα) εφάπαξ ή έως τρεις (3) δόσεις µε έκπτωση ποσο-

στού εκατό τοις εκατό (100%),
ββ) από τέσσερεις (4) έως έξι (6) δόσεις µε έκπτωση

ποσοστού εβδοµήντα πέντε τοις εκατό (75%) και 
γγ) από επτά (7) έως εννέα (9) δόσεις µε έκπτωση πο-

σοστού πενήντα τοις εκατό (50%).
Η εφάπαξ καταβολή και η καταβολή της πρώτης δόσης

γίνεται υποχρεωτικά έως την τελευταία ηµέρα του µεθε-
πόµενου µήνα από το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος.
Μη καταβολή δύο (2) συνεχόµενων δόσεων συνεπάγε-

ται έκπτωση από την παρούσα ρύθµιση.
Η λήψη αναγκαστικών και λοιπών µέτρων είσπραξης

αναστέλλεται έως την 31.12.2012 για τους οφειλέτες
που θα υπαχθούν στην παρούσα ρύθµιση.
Οι παράγραφοι 6 και 7 της περίπτωσης Α΄ του άρθρου

48 του ν. 3943/2011 εφαρµόζονται αναλογικά και στην
παρούσα ρύθµιση.
Η διάταξη της περίπτωσης αυτής εφαρµόζεται και σε

όσους έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθµιση και είναι συνεπείς
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στην καταβολή των δόσεων, κατόπιν αιτήσεώς τους. Οι
οφειλέτες αυτοί απαλλάσσονται από την καταβολή του
υπόλοιπου οφειλόµενου ποσού αν το ποσό που προκύ-
πτει µετά την εφαρµογή της ανωτέρω έκπτωσης επί των
κάθε είδους προσαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοι-
πών επιβαρύνσεων που έχουν επιβληθεί λόγω της καθυ-
στέρησης αποπληρωµής είναι µεγαλύτερο από το υπό-
λοιπο οφειλόµενο ποσό.

2. Στα αρµόδια όργανα της παρ. 1 του άρθρου 54 του ν.
3863/2010 (Α΄115), για τη χορήγηση διευκολύνσεων
τµηµατικής καταβολής ληξιπρόθεσµων οφειλών προς
τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, παρέχεται η αρµο-
διότητα της επανένταξης των οφειλετών σε καθεστώς
ρύθµισης, στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρησαν τον
όρο της εµπρόθεσµης καταβολής των δόσεων της ρύθµι-
σης ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών, µε την προ-
ϋπόθεση της καταβολής αυτών, καθώς και των αναλο-
γούντων πρόσθετων τελών της εκπρόθεσµης καταβολής
τους. Ειδικά για τους οφειλέτες που απώλεσαν το δικαί-
ωµα συνέχισης της ρύθµισης, στην οποία είχαν υπαχθεί,
µέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφόσον δεν
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθµισης µε νεότερες δια-
τάξεις ρυθµίσεων, δύναται να επανενταχθούν σε αυτή,
µε την προϋπόθεση της καταβολής του συνόλου των α-
παιτητών δόσεων της ρύθµισης και των απαιτητών τρε-
χουσών εισφορών, καθώς και των αναλογούντων πρό-
σθετων τελών της εκπρόθεσµης καταβολής τους. 

3. Επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισµένοι µε επαγ-
γελµατική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές
που επλήγησαν από θεοµηνίες ή άλλες φυσικές κατα-
στροφές ή έχουν δεχθεί τροµοκρατική επίθεση, µετά την
ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2256/1994 (Α΄196), και
έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές, και οφείλουν α-
σφαλιστικές εισφορές προς τους Φορείς Κοινωνικής Α-
σφάλισης, µπορούν, αφού υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση
στους ανωτέρω ΦΚΑ µέχρι την τελευταία ηµέρα του ε-
πόµενου µήνα από το µήνα δηµοσίευσης του παρόντος
νόµου, να υπαχθούν:
α) Είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2256/1994

(Α΄196), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον δεν
έχουν ποτέ στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές. Η αναστο-
λή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών
της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.
2256/1994 αρχίζει από την εποµένη της ηµεροµηνίας υ-
ποβολής της αίτησης.
β) Είτε στον προσωρινό διακανονισµό της περίπτωσης

Α΄ του άρθρου 48 του ν. 3943/2011, µε την κεφαλαιοποί-
ηση της έως την 31.12.2011 οφειλής τους. Ειδικά για την
περίπτωση αυτή, δεν εφαρµόζεται ο περιορισµός του
ποσοστού του 1,25% της περίπτωσης i. και η παράγρα-
φος 4 του ανωτέρω άρθρου.

Άρθρο 22

Στο τέλος του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄136) προ-
στίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Χρόνος τέλεσης του αδικήµατος των παραγράφων
1 και 2 για όσους οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές άνω
των 150.000 ευρώ είναι το χρονικό διάστηµα από την πα-
ρέλευση του µηνός από τότε που οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές κατέστησαν απαιτητές µέχρι τη συµπλήρωση χρό-
νου αντίστοιχου µε το 1/3 της κατά περίπτωση προβλε-
πόµενης προθεσµίας παραγραφής. 
Η ποινική δίωξη ασκείται ύστερα από αίτηση του προϊ-

σταµένου του ΙΚΑ προς τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών
της έδρας του, που συνοδεύεται υποχρεωτικά από πίνα-
κα των οφειλόµενων ασφαλιστικών εισφορών, συµπερι-
λαµβανοµένων των κάθε είδους πρόσθετων τελών ή
προσαυξήσεων.
Η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν το ποσό που

οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης
σε οποιονδήποτε βαθµό.»

Άρθρο 23

Η περίπτωση γ  ́της παρ. 11 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011
(Α΄ 152) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της ως ε-
ξής:

«γ) Εξαιρούνται της ανωτέρω εισφοράς όσοι απο-
στρατεύθηκαν µε πρωτοβουλία της Υπηρεσίας ή έχουν
συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης της εργασια-
κής σχέσης, πλην εκείνων που συνταξιοδοτούνται από
ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας του Υπουρ-
γείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Επίσης εξαι-
ρούνται της ανωτέρω εισφοράς και οι συνταξιούχοι λό-
γω αναπηρίας ή γήρατος που λαµβάνουν το Εξωιδρυµα-
τικό Επίδοµα ή το Επίδοµα απολύτου Αναπηρίας του άρ-
θρου 42 του ν. 1140/1981 (Α΄ 68), όπως ισχύει, και της
παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2084/1992 (Α΄ 165) ή το επί-
δοµα ανικανότητας του άρθρου 54 του π.δ. 169/2007 (Α΄
210) ή πρόκειται για θύµατα τροµοκρατικών ενεργειών ή
βίαιων συµβάντων, καθώς και ορφανικές οικογένειες αυ-
τών.»

Άρθρο 24

Η παρ. 10, του άρθρου τρίτου του ν. 3845/2010 (Α΄ 65),
αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως ακολούθως:

«10. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
και το επίδοµα αδείας, που προβλέπονται από οποιαδή-
ποτε γενική ή ειδική διάταξη νόµου ή κανονιστικής πρά-
ξης, για τους συνταξιούχους και βοηθηµατούχους όλων
των Φορέων Κύριας Ασφάλισης, µε εξαίρεση τους συ-
νταξιούχους του Ο.Γ.Α., χορηγούνται εφόσον ο δικαιού-
χος έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας και το ύψος
τους καθορίζεται ως εξής: 
α) Το επίδοµα εορτής Χριστουγέννων, στο ποσό των

τετρακοσίων (400) ευρώ.
β) Το επίδοµα εορτής Πάσχα, στο ποσό των διακοσίων

(200) ευρώ. 
γ) Το επίδοµα αδείας, στο ποσό των διακοσίων (200)

ευρώ.
Ειδικά για τους συνταξιούχους που λαµβάνουν σύντα-

ξη γήρατος ή αναπηρίας ή λόγω θανάτου, το ποσό της ο-
ποίας είναι µικρότερο των τετρακοσίων (400) ευρώ, τα ε-
πιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και
το επίδοµα αδείας, δεν µπορούν να είναι µεγαλύτερα
των ποσών που ελάµβαναν µε βάση τις προϊσχύουσες
του ν. 3845/2010 διατάξεις.
Τα ανωτέρω επιδόµατα αναπροσαρµόζονται µε κοινή

απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης, για όλους τους Φορείς Κοινωνι-
κής Ασφάλισης και το Δηµόσιο, κατά ενιαίο ποσοστό, έ-
πειτα από οικονοµική µελέτη που εκπονείται από τη Δι-
εύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής Γραµµα-
τείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον το επιτρέ-
πουν οι οικονοµικές δυνατότητες των ταµείων και η δη-
µοσιονοµική κατάσταση της χώρας.»
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Άρθρο 25

1. Μετά το τέλος του πέµπτου εδαφίου της παρ. 1 του
άρθρου 2 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξι-
ούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δι-
καίωµα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν
σύµφωνα µε άλλες διατάξεις.»

2. Μετά το τέλος του τετάρτου εδαφίου της παρ. 2 του
άρθρου 2 του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Επίσης εξαιρούνται της ανωτέρω µείωσης οι συνταξι-
ούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρατος, οι οποίοι είχαν το δι-
καίωµα να συνταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του
άρθρου 5 του ν. 3232/2004, αλλά συνταξιοδοτήθηκαν
σύµφωνα µε άλλες διατάξεις.»

Άρθρο 26

1. Η παρ. 5 του άρθρου 6 του ν. 3863/2010 αντικαθί-
σταται ως εξής:

«α) Η ειδική αποζηµίωση που προβλέπεται από τις δια-
τάξεις των παραγράφων 7 και 10 του άρθρου 6 του
ν. 2556/1997 όπως ισχύει, καθορίζεται ως εξής:
Ι) Για τους ιατρούς των υγειονοµικών επιτροπών, για

κάθε κρινόµενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται ορι-
στική γνωµάτευση, σε εννέα (9) ευρώ για τον Πρόεδρο
και έξι (6) ευρώ για κάθε µέλος. Για την κατ΄ οίκον εξέ-
ταση περιστατικών αναπηρίας, η ειδική αποζηµίωση α-
νέρχεται σε ποσό ίσο µε το τριπλάσιο της ως άνω αµοι-
βής. Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονται κατά 2,5 ευρώ
ανά περιστατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του εξετα-
στού ιατρού.
ΙΙ) Για τους εισηγητές ιατρούς των υγειονοµικών επι-

τροπών, στο ποσό των τριών (3) ευρώ ανά περίπτωση.
Η ως άνω ειδική αποζηµίωση των περιπτώσεων Ι΄ και

ΙΙ΄ καταβάλλεται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του
άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και µέχρι του πο-
σού των οκτακοσίων (800) ευρώ µηνιαίως.
β) Η ειδική αποζηµίωση που προβλέπεται από τις δια-

τάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 του ν. 2556/1997 όπως
ισχύει, καταβάλλεται στους ιατρούς της Επιτροπής Δειγ-
µατοληπτικού Ελέγχου των Γνωµατεύσεων, κατά παρέκ-
κλιση των διατάξεων της παρ.1 του άρθρου 21 του
ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και η οποία δεν υπερβαίνει τα προ-
βλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου
21 του ίδιου νόµου.
γ) Για τους γραµµατείς των υγειονοµικών επιτροπών

καταβάλλεται αποζηµίωση δύο (2) ευρώ για κάθε κρινό-
µενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωµά-
τευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 1 του
άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) και η οποία δεν υ-
περβαίνει τα προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της
παρ. 2 του άρθρου 21 του ίδιου νόµου.
δ) Οι ως άνω αποζηµιώσεις καταβάλλονται από το

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
ε) Για τις παρεχόµενες από τις Υγειονοµικές Επι-

τροπές υπηρεσίες κρίσης αναπηρίας αποδίδεται στο
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από όλους τους ΦΚΑ και το Δηµόσιο το ποσό
που ορίζεται στη Φ40021/26407/205/2006 (Β΄ 1829) υ-
πουργική απόφαση.»

2. Το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστο-
ποίησης Αναπηρίας, µπορεί να συµβάλλεται µε ιδιώτες
ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδιαφέροντος και βά-

σει κριτηρίων επιλογής που καθορίζονται µε απόφαση
του Δ.Σ. του Ιδρύµατος.
Οι συµβαλλόµενοι ιατροί αµείβονται από το αποδιδό-

µενο στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ποσό, όπως ορίζεται στην παρ.5 του
άρθρου 6 του ν. 3863/2010, ως εξής:
α) Ιατροί πρόεδροι ή µέλη υγειονοµικών επιτροπών µε

το ποσό των εννέα (9) ευρώ για κάθε κρινόµενο περιστα-
τικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωµάτευση, Τα κρι-
νόµενα περιστατικά ανά ιατρό δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν µηνιαίως τα εκατόν πενήντα (150) ευρώ.
β) Ιατροί που διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δι-

καιολογητικών των προς εξέταση περιπτώσεων µε το
ποσό των τεσσάρων (4) ευρώ για κάθε περίπτωση. Οι ε-
ξεταζόµενες ανά ιατρό περιπτώσεις δεν µπορούν να υ-
περβαίνουν µηνιαίως τις τριακόσιες (300).
Οι εν λόγω ιατροί πρόεδροι ή µέλη υγειονοµικών επι-

τροπών δεν µπορούν να διενεργούν προέλεγχο των ια-
τρικών δικαιολογητικών και αντίστροφα.
Στις περιπτώσεις που δεν αποδίδεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ το

ποσό που ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010 όπως ίσχύει, η αµοιβή των ιδιωτών ιατρών
καταβάλλεται από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Άρθρο 27

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου αναστέλ-
λεται η καταβολή από το ΕΤΕΑΜ της σύνταξης στους
συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος που υ-
πήχθησαν υποχρεωτικά από το ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ α-
πό 18.4.2006 µε την παρ. 1 του άρθρου 26 του
ν. 3455/2006 (Α΄ 84). 
Για τη συνέχιση της καταβολής της ανασταλείσας σύ-

νταξης από το ΕΤΕΑΜ, απαιτείται να παραδώσει το
ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ τα πλήρη στοιχεία του αρχείου
των συνταξιούχων που υπήχθησαν σε αυτό. 
Μετά την παράδοση των ανωτέρω στοιχείων, ανακα-

θορίζεται και επανακαταβάλλεται από το ΕΤΕΑΜ η ανα-
σταλείσα σύνταξη. 

Άρθρο 28

Στην περίπτωση της καθ΄οποιονδήποτε τρόπο λύσης ή
λήξης σύµβασης µίσθωσης, εκµετάλλευσης ή άλλης συ-
ναφούς που αφορά ακίνητο ανήκον σε ΦΚΑ, οι τελευταί-
οι έχουν τη δυνατότητα όπως µε ειδικά αιτιολογηµένη α-
πόφαση του Διοικητικού τους Συµβουλίου, χωρίς διαγω-
νισµό, καταρτίζουν συµβάσεις παραχώρησης της χρή-
σης ή εκµετάλλευσης των παραπάνω ακινήτων τους έ-
ναντι µηδενικού ή συµβολικού ανταλλάγµατος διάρκειας
µέχρι ενός κατά ανώτατο όριο έτους, µε σκοπό τη διατή-
ρηση της µισθωτικής και επιχειρηµατικής τους αξίας και
των θέσεων εργασίας, µέχρι την κατάρτιση νέας σύµβα-
σης µίσθωσης.
Συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων µεταξύ Φορέων Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. µπορούν να
συναφθούν µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, έπειτα από
απόφαση του Διοικητικού τους Συµβουλίου.

Άρθρο 29

1. Tα τρία πρώτα εδάφια του άρθρου 7 του
ν. 3863/2010 (Α΄115), αντικαθίστανται από τότε που ί-
σχυσαν ως εξής:
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«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης, Οικονοµικών και Ανάπτυξης, Αντα-
γωνιστικότητας και Ναυτιλίας που εκδίδεται ύστερα από
γνώµη Ειδικής Επιστηµονικής Επιτροπής που συγκροτεί-
ται µε απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής
Ασφάλισης και στην οποία συµµετέχει υποχρεωτικά εκ-
πρόσωπος που υποδεικνύεται από την Εθνική Συνοµο-
σπονδία Ατόµων µε Αναπηρία (ΕΣΑΜεΑ) προκαθορίζεται
µε εκατοστιαία αναλογία για όλους τους Ασφαλιστικούς
Φορείς και το Δηµόσιο σε Ενιαίο Πίνακα Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας το ποσοστό αναπηρίας που συνε-
πάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη ή σωµατική ή ψυχική ή
πνευµατική εξασθένηση ή η συνδυασµένη εµφάνιση τέ-
τοιων παθήσεων ή βλαβών ή εξασθενήσεων, καθώς και
οι υποτροπές αυτών. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται
η σύνθεση των µελών της επιτροπής και η συγκρό-
τησή της. Η ανωτέρω Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή
καθορίζει επίσης και τις παθήσεις για τις οποίες η διάρ-
κεια της αναπηρίας των ασφαλισµένων καθορίζεται
επ’ αόριστον, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 16
του ν. 3846/2010 (Α΄ 66).
Ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Αναπηρίας αναθεω-

ρείται κάθε φορά , ύστερα από πρόταση της Διεύθυνσης
Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, µε κοινή υπουργική απόφαση
των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Οι-
κονοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυ-
τιλίας και ύστερα από γνώµη της Ειδικής Επιστηµονικής
Επιτροπής του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυ-
τής.» 

2. Μετά την παρ.1 του άρθρου 7 του ν. 3863/2010 προ-
στίθεται παράγραφος 2 ως εξής:

« 2. Όπου στις διατάξεις του ν. 3863/2010 ή οποιουδή-
ποτε άλλου νόµου αναφέρεται ο Ενιαίος Κανονισµός
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας ή ο Κανονισµός Ε-
κτίµησης Βαθµού Αναπηρίας νοείται ο Ενιαίος Πίνακας
Προσδιορισµού Ποσοστού Αναπηρίας της παραγράφου 1
του παρόντος άρθρου.»

Άρθρο 30

Στο άρθρο 26 του ν. 3918/2011 προστίθεται παράγρα-
φος ως εξής: 

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινω-
νικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης µπορεί, µετά από αίτησή τους, να αποσπώνται, χω-
ρίς γνώµη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων, κατά παρέκ-
κλιση των κείµενων διατάξεων, για κάλυψη των λειτουρ-
γικών αναγκών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., υπάλληλοι των παραπά-
νω Υπουργείων, καθώς και των εποπτευόµενων από τα
Υπουργεία αυτά νοµικών προσώπων δηµοσίου δικαίου,
για το µεταβατικό διάστηµα λειτουργίας του και όχι πε-
ρισσότερο από δύο χρόνια. Η κατά τα ανωτέρω απόσπα-
ση λήγει µε απόφαση του Προέδρου.

Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται, για κάθε συνέ-
πεια, ως χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική
θέση από την οποία προέρχονται οι αποσπώµενοι, οι ο-
ποίοι δικαιούνται, κατά το χρόνο της απόσπασής τους,
να λαµβάνουν, από το φορέα υποδοχής τους, κατά πα-
ρέκκλιση των κείµενων διατάξεων, πλήρεις τις τακτικές
αποδοχές και πάσης φύσεως επιδόµατα και πρόσθετες
απολαβές της οργανικής τους θέσης, εκτός εκείνων που
συνδέονται άρρηκτα µε την ενεργό άσκηση των καθηκό-
ντων τους.»

Άρθρο 31

1. Στο τέλος της παρ.12 του άρθρου 28 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31) όπως συµπληρώθηκε µε την παρ.1
του άρθρου 6 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου
6.12.2011 (Α΄ 262) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι ιατροί των ενταχθέντων στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φορέων,
µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορί-
στου χρόνου, µπορούν να παρέχουν ιατρική περίθαλψη
στους ασφαλισµένους του Οργανισµού και στα ιδιωτικά
τους ιατρεία µετά τη λήξη του ωραρίου εργασίας τους α-
πό 1.1.2012. Η αµοιβή, ο τρόπος και κάθε λεπτοµέρεια
καθορίζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών, Υ-
γείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοι-
νωνικής Ασφάλισης.» 

Άρθρο 32

1. Τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους και οι
Δικηγόροι που υπηρετούν µε οποιαδήποτε έννοµη σχέ-
ση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους λοιπούς εντασσόµενους
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Φορείς εκπροσωπούν τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ε-
νώπιον των Δικαστικών Αρχών. 

2. Η περίπτωση β΄ της παρ. 1 του άρθρου 19 του
ν. 2556/1997 (Α΄ 270) εφαρµόζεται και στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ..

3. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. απαλλάσσεται από κάθε άµεσο ή έµµε-
σο φόρο, τέλος, δασµό ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου,
καθώς και από τα δικαστικά τέλη και έχει όλες ανεξαίρε-
τα τις ατέλειες και τα δικαστικά, διοικητικά και οικονοµι-
κά προνόµια που ισχύουν κάθε φορά για το Δηµόσιο.

Άρθρο 33

Η περίπτωση Γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 23 του
ν. 3918/2011 (Α΄ 31), όπως προστέθηκε µε την παράγρα-
φο 7 του άρθρου 72 του ν. 3984/2011 (Α΄ 150), αντικαθί-
σταται ως εξής:

«Γ. Σε κάθε νοµό της χώρας συνιστάται µια Περιφερει-
ακή Διεύθυνση.
Κατ’ εξαίρεση, στο Νοµό Θεσσαλονίκης συνιστώνται

τρεις (3) Περιφερειακές Διευθύνσεις και στο Νοµό Αττι-
κής επτά (7) Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις υπάγονται στη Γενική

Διεύθυνση Διαχείρισης και Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
και εντάσσονται στη διοικητική δοµή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ό-
πως αυτή θα καθοριστεί µε τον Οργανισµό της παραγρά-
φου 5 του άρθρου 17.
Μέχρι την έκδοση του Οργανισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι

Διευθύνσεις αυτές αποτελούν Περιφερειακές Υπηρεσίες
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η έδρα των οποίων καθορίζεται µε από-
φαση του Προέδρου του Οργανισµού.
Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις διαρθρώνονται στα πα-

ρακάτω Τµήµατα:
α) Τµήµα Παροχών Ασθένειας.
β) Τµήµα Λογιστηρίου.
γ) Τµήµα Φαρµακευτικής.
δ) Τµήµα Γραµµατείας.
Αρµοδιότητες της Διεύθυνσης είναι η αναγνώριση, εκ-

καθάριση και εντολή πληρωµής των εξόδων όλων των υ-
φιστάµενων Περιφερειακών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
και ο έλεγχος της φαρµακευτικής δαπάνης των παρόχων
υγείας και παρακολούθησης τήρησης της φαρµακευτι-
κής νοµοθεσίας των συµβεβληµένων φαρµακοποιών. 
Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωµένα
Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων, υπαγόµενα στις
αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Με απόφαση του Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., µετά από

γνώµη του Δ.Σ. του Οργανισµού, καθορίζονται η έδρα
τους, οι αρµοδιότητες, καθώς και η έναρξη λειτουργίας
τους, ύστερα από συνδροµή των αναγκαίων προϋποθέ-
σεων (στέγαση, στελέχωση, εξοπλισµός κ.λπ.).»

Άρθρο 34
Λοιπές ρυθµίσεις

1. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 195 του
ν. 4001/2011 (Α΄179) αντικαθίσταται από τότε που ισχύ-
ει ως εξής:

« (γ)  τα άρθρα 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33 του ν.
2773/1999 καταργούνται. Επίσης καταργείται το άρθρο
29 αυτού πλην της παραγράφου 6, η οποία εξακολουθεί
να ισχύει αντικαθιστάµενη ως ακολούθως: 

«Τα τιµολόγια προµήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαµηλή
τάση µέχρι την 30.6.2013 εγκρίνονται, µετά από γνώµη
της ΡΑΕ, µε αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος,
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται
να έχουν αναδροµική ισχύ.»

2. Η προβλεπόµενη από την παρ. 7 του άρθρου 5 του
ν. 3907/2011 (Α΄ 7) προθεσµία παρατείνεται κατά έξι µή-
νες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου.

3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν.
4024/2011 καταργείται από τότε που ίσχυσε. 

4. Δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής του Δεύτερου
Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (Α΄ 226) οι υπάλληλοι µε
σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισµέ-
νου χρόνου που κατέχουν θέση ιπτάµενων χειριστών αε-
ροσκαφών και ελικοπτέρων στο Δηµόσιο, σε ΟΤΑ ή σε
Ν.Π.Δ.Δ.. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµι-
κών και Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης, η οποία ισχύει αναδροµικά από
1.11.2011, καθορίζονται οι αποδοχές του προσωπικού
του προηγούµενου εδαφίου.

5. Στο τέλος της διάταξης της παρ. 7 του άρθρου 20
του ν. 4024/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ωριαία αµοιβή για εργασία πέραν του πενθηµέρου
για το φυλακτικό προσωπικό και το προσωπικό καθαριό-
τητας των Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων του Υ-
πουργείου Πολιτισµού και Τουρισµού, της Εθνικής Πινα-
κοθήκης-Ίδρυµα Αλεξάνδρου Σούτζου, του Λαογραφικού
και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας του Μουσείου
Λαϊκής Τέχνης και του ΚΕΛΕΣ καθορίζεται ίση µε την α-
µοιβή της παρ. 3 περίπτωση γ΄ υποπεριπτώσεις αα΄ και
ββ΄ του άρθρου 20 του ν. 4024/2011. Με την ως άνω κοι-
νή υπουργική απόφαση µπορεί επίσης να καθορίζεται
σύµφωνα µε τα ανωτέρω η καταβολή αµοιβής για την πέ-
ραν του πενθηµέρου εργασία, που παρείχε το ως άνω
προσωπικό κατά το διάστηµα από τη δηµοσίευση της υπ’
αριθ. ΥΠΠΟΤ/ΔΙΟΙΚ/Α3/Φ52 α/122886/19.12.2011 από-
φασης (Β΄ 2883) µέχρι και την έκδοση της κοινής υπουρ-
γικής απόφασης της παρούσας. Η προκαλούµενη δαπά-
νη για τις ως άνω πέραν του πενθηµέρου αµοιβές βαρύ-
νει τον προϋπολογισµό του Ταµείου Αρχαιολογικών Πό-
ρων και Απαλλοτριώσεων και καταβάλλεται από αυτό.» 

Άρθρο 35
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά από τις επί µέρους διατάξεις του.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2012

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Ευάγ. Βενιζέλος Δ. Ρέππας

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Α. Γιαννίτσης Δ. Αβραµόπουλος

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΑΓΗΣ

Μ. Χρυσοχοΐδης Γ. Παπακωνσταντίνου

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Μ. Βορίδης Γ. Κουτρουµάνης

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Μ. Παπαϊωάννου Χρ. Παπουτσής

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π. Γερουλάνος Παντ. Καψής

Αριθµ. 7/2/2012
ΕΚΘΕΣΗ

Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους
(άρθρο 75 παρ. 1 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου του Υπουργείου Οικονοµικών «Ε-
πείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 – 2015»

Με τις διατάξεις του ανωτέρω νοµοσχεδίου ρυθµίζο-
νται επείγοντα θέµατα, σχετικά µε την εφαρµογή του
µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής
2012 – 2015. Ειδικότερα:

90



1.α. Τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του
ν.3979/2011 και επανακαθορίζονται τα θέµατα σχετικά
µε την επιχειρησιακή και δηµοσιονοµική διαχείριση έρ-
γων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Ειδικότερα: 

i. Ρυθµίζονται εκ νέου θέµατα λειτουργίας του Ενιαίου
Συστήµατος Πληρωµών (ΕΣΥΠ). 

ii. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθ-
µισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ρυθµίζονται, ε-
φεξής, τα θέµατα λειτουργίας του Δικτύου Δηµοσίου Το-
µέα (σήµερα συµπράττει και ο Υπουργός Οικονοµικών). 
β. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται ορισµένες δια-

τάξεις του ν. 4024/2011, και ορίζονται, µεταξύ άλλων, ό-
τι στις κενές οργανικές θέσεις πολιτικών δηµοσίων υ-
παλλήλων, υπαλλήλων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθµού και των
λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., που εξαιρούνται από την κατάργηση,
σύµφωνα µε το άρθρο 33 του ίδιου νόµου, περιλαµβάνο-
νται και οι κενές οργανικές θέσεις:
αα) του ναυτικού προσωπικού των Πλοηγικών Σταθ-

µών,
ββ) του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ακαδηµιών Ε-

µπορικού Ναυτικού και
γγ) του κλάδου ΔΕ τηλεφωνητών, οι οποίες καλύπτο-

νται από τυφλούς µε τα οριζόµενα προσόντα. 
γ. Προβλέπεται η δηµοσίευση στην Εφηµερίδα της Κυ-

βερνήσεως, των πράξεων πρόσληψης, διορισµού, λύσης
σύµβασης έργου, µεταφοράς σε υπηρεσία του Δηµοσί-
ου, του προσωπικού που υπηρετεί µε σχέση εργασίας
ιδαχ ή ιδοχ ή µε θητεία, στους οριζόµενους φορείς.
δ. Εξαιρείται από την εφαρµογή των διατάξεων του

άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχετικά µε την κατάργηση
θέσεων µε σχέση εργασίας ιδαχ και την αυτοδίκαιη λύση
συµβάσεων εργασίας ιδαχ, το εκπαιδευτικό προσωπικό
των Κέντρων Επιµόρφωσης Στελεχών Εµπορικού Ναυτι-
κού Πλοιάρχων, Μηχανικών, Ραδιοηλεκτρονικών – Ρα-
διοεπικοινωνιών και των Δηµοσίων Σχολών Σωστικών
Πυροσβεστικών Μέσων Ασπροπύργου και Μακεδονίας.

(άρθρο 1)
2.α. Ορίζεται ότι οι απαιτούµενες προϋποθέσεις του

άρθρου 264 παρ.1 του ν. 3852/2010 δεν ισχύουν για τη
συνοµολόγηση δανείων, για τη χρηµατοδότηση χρεών
των δήµων και των περιφερειών, συµπεριλαµβανοµένων
των χρεών που προέρχονται από πάσης φύσεως δαπά-
νες, µόνο όταν αυτά έχουν προκύψει έως την 31 Δεκεµ-
βρίου 2011.
β.Παρέχεται η δυνατότητα στους δήµους και τις περι-

φέρειες, που δεν µπορούν να ισοσκελίσουν τους προϋ-
πολογισµούς τους στις οριζόµενες περιπτώσεις, να εγ-
γράψουν στο σκέλος των εσόδων το ποσό που αντιστοι-
χεί αποκλειστικά και µόνο για τα χρέη που έχουν προκύ-
ψει µέχρι 31/12/2011 το οποίο θα καλυφθεί µε συνοµο-
λόγηση δανείου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανεί-
ων ή µε πιστωτικά ιδρύµατα, κατά την οριζόµενη διαδικα-
σία. Η συνοµολόγηση του δανείου θα πρέπει να πραγµα-
τοποιηθεί µέχρι 30.9.2012.
γ. Ανακαθορίζεται, από 1η Ιανουαρίου 2012, το επιτό-

κιο των δανείων, που έχουν συναφθεί από τους οργανι-
σµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθ-
µού και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων
(Τ.Π.Δ.) µε βάση τα τρέχοντα επιτόκια των οµολόγων
του Ελληνικού Δηµοσίου δεκαετούς διάρκειας, εφόσον
δεν υφίσταται δυνατότητα αναπροσαρµογής του µε τις ι-
σχύουσες διατάξεις.

-Η κατά τα ανωτέρω αναπροσαρµογή του επιτοκίου

διενεργείται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ταµείου και για
την εφαρµογή της παρούσας διάταξης απαιτείται διαπι-
στωτική πράξη του Τ.Π.Δ.. 
δ. Θεωρούνται νοµίµως συναφθείσες, οι δανειακές

συµβάσεις που έχουν συναφθεί οποτεδήποτε µεταξύ
του Τ. Π. και Δανείων και φορέων Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθ-
µού και των νοµικών προσώπων δηµοσίου και ιδιωτικού
δικαίου.
ε. Παρατείνεται, κατά έξι (6) µήνες (έως την 30ή Ιουνί-

ου 2012), η αποκλειστική προθεσµία εντός της οποίας
µπορούν να ρυθµιστούν τα πάσης αιτίας υφιστάµενα στο
Τ.Π. και Δανείων χρεωστικά ανοίγµατα των δήµων και
πρώην κοινοτήτων, µε συνοµολόγηση ισόποσων δανείων
από το Τ.Π. και Δανείων.

- Μετά την παρέλευση της ανωτέρω προθεσµίας τα
χρεωστικά ανοίγµατα βεβαιώνονται ή επαναβεβαιώνο-
νται στην Κεντρική Υπηρεσία του Τ.Π. και Δανείων από
1.7.2012 οίκοθεν υπέρ του Τ.Π. και Δανείων µε βάση τα
σχετικά στοιχεία που διαθέτει, κατά του οικείου δήµου
και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε..
στ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 158 του

Κώδικα Δήµων και Κοινοτήτων (ν.3463/2006) και επανα-
προσδιορίζονται οι υποχρεωτικές δαπάνες των δήµων,
στις οποίες περιλαµβάνονται:

i) Τα ποσά για την καταβολή των προνοιακών επιδοµά-
των και η προµήθεια υλικών και τροφίµων για την άσκη-
ση της αρµοδιότητας κοινωνικής προστασίας και αλλη-
λεγγύης.

ii) Οι δαπάνες που προκύπτουν από την εκτέλεση των
διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχει-
ρήσεων.

iii) Οι δαπάνες που απορρέουν από συµβάσεις ανάθε-
σης εκτέλεσης έργων, εργασιών, προµηθειών, υπηρε-
σιών και µελετών.
ζ. Ορίζεται ότι, τα έσοδα των δήµων που αποτελούν

τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) και προέρ-
χονται από τον Κρατικό Προϋπολογισµό, εγγράφονται
στον τακτικό προϋπολογισµό και κατατίθενται στο Τ. Π.
και Δανείων, σε λογαριασµό µε τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτε-
λείς Πόροι των Δήµων».

- Ποσοστό µέχρι ένα τρίτο (1/3) του αναλογούντος πο-
σοστού των συνολικών ετήσιων εισπράξεων του φόρου
εισοδήµατος φυσικών και νοµικών προσώπων
(Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) που αποδίδεται στους Κ.Α.Π., διατίθεται για
την κάλυψη επενδυτικών δαπανών των δήµων.

- Με κ.υ.α. καθορίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία
κατανοµής των εσόδων αυτών, µε βάση συγκεκριµένα
χαρακτηριστικά κάθε δήµου.
η. Νοµιµοποιούνται οι δαπάνες οι οποίες αφορούν στη

µεταφορά µαθητών, µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφι-
ση νόµου, για τις οποίες δεν τηρήθηκε η προβλεπόµενη
διαδικασία, εφόσον ο Γενικός Γραµµατέας της Αποκε-
ντρωµένης Διοίκησης διαπιστώσει σε σχετική πράξη του
την εκτέλεση του µεταφερόµενου έργου και το ύψος της
σχετικής δαπάνης. 
θ. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του άρθρου 17 παρ.3

του ν. 3888/2010 και διευκρινίζεται ότι, χρηµατικά ποσά
που κατανεµήθηκαν, έως και την 31.12.2010, στους
Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού, δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 34
του ν.3697/2008, ως ποσοστό των τελών κυκλοφορίας
αυτοκινήτων που αποτελούσε πόρο των Κ.Α.Π. αυτών, α-
ποτελούν έσοδα των ανωτέρω οργανισµών και αποδό-
θηκαν νοµίµως.
ι. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε την εκλογή νέων δι-
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οικητικών συµβουλίων στους υφιστάµενους Φορείς Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.).
ια. Στην Ελεγκτική Επιτροπή του άρθρου 262 του

ν.3852/2010 που αναφέρεται στο Ειδικό Πρόγραµµα Ε-
ξυγίανσης των Ο.Τ.Α., µετέχουν ως µέλη ο Γενικός Διευ-
θυντής Θησαυροφυλακίου και Προϋπολογισµού του Γε-
νικού Λογιστηρίου του Κράτους του Υπουργείου Οικονο-
µικών, καθώς και ο Διευθυντής Οικονοµικών Ο.Τ.Α. του
Υπουργείου Εσωτερικών. (άρθρο 2)

3.α. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις της παρ.1 του
άρθρου 14 του ν. 3888/2010, οι οποίες αναφέρονται στις
αιτήσεις που υποβλήθηκαν µέχρι 29.10.2010 για εξόφλη-
ση, µε δόσεις, των ληξιπροθέσµων χρεών προς το Δηµό-
σιο και προς τρίτους, που βεβαιώθηκαν κατά τα έτη 2007
µέχρι 2010.
Με την επαναδιατύπωση περιορίζεται το ύψος της ε-

λάχιστης µηνιαίας δόσης στα αναφερόµενα ποσά.
β. Καταργείται η διάταξη της παρ.5 του άρθρου 14 του

ν.3888/2010, η οποία απαγορεύει για διάστηµα δύο ετών
τη χορήγηση περαιτέρω διευκολύνσεων για την εξόφλη-
ση των προαναφερόµενων οφειλών, από τα όργανα του
άρθρου 14 του ν. 2648/1998.
γ.Τροποποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 17 και 18

του ν. 2648/1998, που αναφέρονται στις διευκολύνσεις
της τµηµατικής καταβολής για την εξόφληση των ληξι-
πρόθεσµων χρεών προς το Δηµόσιο, στα εξής σηµεία:

- Περιορίζεται το ελάχιστο ποσό της µηνιαίας δόσης,
από τα 146,74 ευρώ, στα 100 ευρώ.

- Καταργείται η δυνατότητα αύξησης του αριθµού των
δόσεων, µέχρι σαράντα οκτώ, µε γνωµοδότηση της Επι-
τροπής Παροχής Διευκολύνσεων.

- Στην περίπτωση καταλογισµού αποδοχών, συντάξε-
ων και λοιπών βοηθηµάτων που εισπράχθηκαν χωρίς δό-
λο, ο προϊστάµενος της Δ.Ο.Υ. µπορεί να διευκολύνει
τους οφειλέτες στην τµηµατική εξόφληση τους σε δό-
σεις, χωρίς τη γνωµοδότηση της Επιτροπής Παροχής Δι-
ευκολύνσεων.

- Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης για επα-
νεξέταση του αριθµού των δόσεων και στους οφειλέτες
από παρακρατούµενους και επιρριπτόµενους φόρους,
καθώς και φόρο εισοδήµατος, όταν αδυνατούν να αντα-
ποκριθούν στις δόσεις της πρώτης διευκόλυνσης.
δ. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό των Οικο-

νοµικών να παρατείνει τις προθεσµίες για την υπαγωγή
των Ο.Τ.Α. (α΄ και β΄ βαθµού), των νοµικών προσώπων
και επιχειρήσεων που ανήκουν σε Ο.Τ.Α., καθώς και των
συνδέσµων Ο.Τ.Α., στην υφιστάµενη ρύθµιση για την ε-
ξόφληση των οφειλών τους προς το Δηµόσιο.
ε. Επικαιροποιείται η διάταξη της παρ.8 του άρθρου 26

του ν. 1882/1990, λόγω των µεταβολών που επήλθαν µε
το άρθρο 55 του ν. 4002/2011 στην οργανωτική δοµή του
Υπουργείου Οικονοµικών. (Μετονοµασία της Διεύθυνσης
Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων σε Διεύθυνση Πολιτικής
Εισπράξεων, τη σύσταση της Επιχειρησιακής Μονάδας
Είσπραξης και τη µετονοµασία της Γενικής Διεύθυνσης
Φορολογικών Ελέγχων σε Γενική Διεύθυνση Φορολογι-
κών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων).
στ. Ελαστικοποιούνται οι προϋποθέσεις για τη χορή-

γηση Βεβαίωσης οφειλής προς το Δηµόσιο, η οποία κα-
τατίθεται αντί του αποδεικτικού ενηµερότητας.
ζ. Ρυθµίζεται η καταβολή ληξιπρόθεσµων οφειλών

προς το Δηµόσιο, καθώς και υπέρ τρίτων, οι οποίες είναι
βεβαιωµένες στις Δ.Ο.Υ. ή στα Τελωνεία του Κράτους.
Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, προβλέπεται:

- Απαλλαγή µέρους ή του συνόλου επί των προσαυξή-
σεων εκπρόθεσµης καταβολής των εν λόγω οφειλών η
οποία συναρτάται µε τον τρόπο καταβολής του βεβαιω-
θέντος ποσού (εφάπαξ ή σε δόσεις).

- Το συνολικό ποσό της κάθε δόσης.
- Οι υπαγόµενες στη ρύθµιση οφειλές.
- Τα ευεργετήµατα που απολαύουν οι οφειλέτες που

υπαχθούν στη ρύθµιση.
- Τα µέτρα που θα επιβληθούν σε περίπτωση καθυστέ-

ρησης πληρωµής των δόσεων κ.λπ..
η. Διευκρινίζεται ότι δεν κοινοποιείται στον Υπουργό

Οικονοµικών αντίγραφο της περίληψης κατασχετήριας
έκθεσης ή του προγράµµατος πλειστηριασµού.
θ. Ανατίθεται στην τριµελή επιτροπή του άρθρου 15

του ν.2882/2001 η αρµοδιότητα του καθορισµού του πο-
σού της επιστρεπτέας αποζηµίωσης, στην περίπτωση ο-
λικής ή µερικής ανάκλησης συντελεσµένης αναγκαστι-
κής απαλλοτρίωσης.
ι. Παρέχεται η δυνατότητα στο Δηµόσιο και σε φορείς

του δηµόσιου τοµέα, καθώς και τα ασφαλιστικά ταµεία
και οργανισµούς, να αναθέτουν σε εταιρείες την ενηµέ-
ρωση των οφειλετών τους για τις ληξιπρόθεσµες απαι-
τήσεις τους κ.λπ.. (άρθρο 3)

4.α .Ρυθµίζεται ο τρόπος της φορολογικής αντιµετώπι-
σης των κοινωφελών επιχειρήσεων των Ο.Τ.Α. και των
Δηµοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης, ανα-
φορικά µε τις ζηµίες που µεταφέρθηκαν σε αυτά από τα
συγχωνευόµενα νοµικά πρόσωπα των συνενωµένων δή-
µων του ν. 3852/2010 «Καλλικράτης».
β. Προβλέπεται ότι το Δηµόσιο, οι Ο.Τ.Α., δηµοτικές

κοινωφελείς επιχειρήσεις ή αµιγώς δηµοτικές επιχειρή-
σεις που υπόκεινται στον Φ.Π.Α. και εφόσον αποδεδειγ-
µένα δεν υπέβαλαν Φ.Π.Α. κατά την είσπραξη των αµοι-
βών τους από τους αντισυµβαλλόµενους, δεν υποχρεού-
νται να αποδώσουν τον  Φ.Π.Α. που αναλογεί στις υπη-
ρεσίες που παρασχέσθηκαν µέχρι 31.12.2011 κ.λπ..
γ. Από το οικονοµικό έτος 2011 (χρήση 2010) τα µερί-

σµατα από ανώνυµες εταιρείες και τα κέρδη από συνε-
ταιρισµούς, Ε.Π.Ε. κ.λπ. των φυσικών προσώπων φορο-
λογούνται αυτοτελώς µε συντελεστή 25%. (Σήµερα, εάν
ο συντελεστής φορολογίας του άρθρου 9 του Κ.Φ.Ε. που
προκύπτει µετά τη συνάθροιση των µερισµάτων και κερ-
δών µε τα λοιπά εισοδήµατα είναι µικρότερος του 25%,
επιστρέφεται η διαφορά).
δ. Θεσπίζεται φόρος µε συντελεστή 2‰ και στο δανει-

σµό µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
που πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστηριακά. Ο φόρος υ-
πολογίζεται επί της αξίας των µετοχών που δανείζονται,
βαρύνει σε κάθε περίπτωση το δανειστή και η σχετική
σύµβαση δανεισµού δεν υπάγεται σε τέλος χαρτοσήµου.
ε. Στο άρθρο 70Α του Κ.Φ.Ε., που αναφέρεται στη διοι-

κητική επίλυση φορολογικών διαφορών, επέρχονται οι ε-
ξής, κατά βάση, µεταβολές:

- Επανακαθορίζεται η πλήρης σύνθεση του πενταµε-
λούς µόνιµου συλλογικού οργάνου µε την ονοµασία «Ε-
πιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών»
(Ε.Δ.Ε.Φ.Δ.).

- Η Ε.Δ.Ε.Φ.Δ. επιλαµβάνεται της διοικητικής επίλυσης
του συνόλου των διαφορών των καταλογιστικών πράξε-
ων που αφορούν στον ίδιο έλεγχο, εφόσον η διαφορά σε
µια τουλάχιστον απ’ αυτές καθιστά την Επιτροπή αρµό-
δια ή αποκλειστικά αρµόδια για την διοικητική επίλυσή
της.

- Με πράξη του Προϊσταµένου Γενικής Διεύθυνσης Φο-
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ρολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δηµοσίων Εσόδων
ως εισηγητής στην Επιτροπή µπορούν να ορίζονται προϊ-
στάµενοι τµήµατος της ΚεντρικήςΥπηρεσίας του Υπουρ-
γείου Οικονοµικών κ.λπ..
στ. Ρυθµίζεται η διαδικασία της είσπραξης του υψηλό-

τερου Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρµαν-
σης που χρησιµοποιείται κατά τη χειµερινή περίοδο από
νοµικά πρόσωπα που στεγάζονται στο ίδιο κτήριο µε φυ-
σικά πρόσωπα.
ζ. Προστίθενται στα µέλη της Εκτελεστικής Διυπουρ-

γικής Επιτροπής του Εθνικού Επιχειρησιακού Προγράµ-
µατος Καταπολέµησης της Φοροδιαφυγής, ο Διοικητής
της Τράπεζας της Ελλάδος και ο Πρόεδρος της Ελληνι-
κής Ένωσης Τραπεζών.
η. Παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονοµι-

κών, µε αποφάσεις του, να:
- Καταργεί περιφερειακές µονάδες του Υπουργείου

Οικονοµικών και οι αρµοδιότητες τους να µεταφέρονται
σε άλλη περιφερειακή οργανική µονάδα της περιφερεια-
κής ενότητας της έδρας του οικείου νοµού κ.λπ..

- Καθορίζει ή να ανακαθορίζει την εσωτερική διάρθρω-
ση των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονοµικών και να
συστήνει ή να καταργεί οργανικές µονάδες επιπέδου
τµήµατος ή υποδιεύθυνσης.

- Καταργεί τη λειτουργία οργανικών τελωνειακών µο-
νάδων. 
θ. Προβλέπεται ότι ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδου-

λευµένες αποδοχές της διαχειριστικής χρήσης του 2011
που εισπράττει καθυστερηµένα ο δικαιούχος σε έτος µε-
ταγενέστερο από τις επιχειρήσεις στις οποίες απασχο-
λείται και εφόσον δεν έγινε επίσχεση εργασίας από
τους µισθωτούς ή ο εργοδότης δεν κηρύχθηκε σε κατά-
σταση πτώχευσης, χρόνος απόκτησής τους είναι ο χρό-
νος στον οποίο εισπράττονται.
Το καθεστώς αυτό ισχύει για εργαζόµενους των οποί-

ων οι εργοδότες στους οποίους απασχολούνται βρίσκο-
νται σε έκδηλη οικονοµική αδυναµία και εφόσον έγινε ε-
πίσχεση εργασίας από τους µισθωτούς ή αν ο εργοδότης
κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.
ι.Καθορίζεται σε 100.000 ευρώ, για τους φορείς της

Κεντρικής Διοίκησης και σε 50.000 ευρώ, για τους λοι-
πούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης το κατώτερο ύψος
της ετήσιας δαπάνης, που θα βαρύνει είτε τµηµατικά εί-
τε εξολοκλήρου τα επόµενα έτη του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής, προκειµένου ο
αρµόδιος Υπουργός να προβεί στην προέγκριση ανάλη-
ψης της σχετικής υποχρέωσης. (Σήµερα δεν τίθεται πλα-
φόν επί του ύψους της δαπάνης).
ια.Προβλέπεται ότι, τα ποσά που έχουν καταβληθεί α-

πό το λογαριασµό αποκρατικοποιήσεων στον ΟΑΣΑ, για
τον οριζόµενο λόγο, συµψηφίζονται µε τις έναντι του
δηµοσίου απαιτήσεις των εταιρειών του οµίλου ΟΑΣΑ
που δηµιουργήθηκαν, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του
άρθρου 5 παρ. 9 του ν. 2669/98 και των άρθρων 20 και 25
του ν. 2072/1992, σχετικά µε τη διακίνηση ατόµων µε τις
αστικές συγκοινωνίες είτε δωρεάν είτε µε µειωµένο κό-
µιστρο, µέχρι τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. Το
αποµένον υπόλοιπο ποσό των απαιτήσεων του ΟΑΣΑ α-
πό το Δηµόσιο διαγράφεται και καθίσταται εκ µέρους
των εταιρειών του Οµίλου ΟΑΣΑ µη απαιτητό.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υ-

ποδοµών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι λε-
πτοµέρειες εφαρµογής της εν λόγω ρύθµισης.
ιβ. Επιτρέπεται, καθ’ όλη τη διάρκεια εξυπηρέτησης

των δανείων του Δήµου Ζωγράφου από το Υπουργείο
Οικονοµικών, µετά από αίτηση του Δήµου Ζωγράφου, η
κατ’ έτος προς αυτόν χορήγηση δανείου από το Ταµείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, εικοσαετούς διάρκειας, ι-
σόποσου µε το ποσό της ετήσιας εξυπηρέτησης, µε τους
εκάστοτε ισχύοντες όρους αποπληρωµής δανείων των
Ο.Τ.Α.. Τα δάνεια αυτά θα χορηγούνται κατά παρέκκλιση
των λοιπών κατά νόµο προϋποθέσεων χορήγησης δανεί-
ων προς Ο.Τ.Α..
ιγ. Συµπληρώνεται ο Κώδικας Φορολογίας Εισοδήµα-

τος (ν.2238/1997) µε νέο άρθρο, αναφορικά µε τον προσ-
διορισµό των αποτελεσµάτων των φορολογουµένων µε
βάση τις µνηµονευόµενες έµµεσες τεχνικές ελέγχου.
ιδ. Ορίζεται ότι στις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.) και στις

εταιρείες περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), για τις οποίες
δεν έχει εκδοθεί φορολογικό πιστοποιητικό από τους νό-
µιµους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία, διενεργείται κα-
τά προτεραιότητα φορολογικός έλεγχος και επιβάλλεται
σε κάθε περίπτωση πρόστιµο από 10.000 µέχρι 100.000
ευρώ, ανάλογα µε τα ακαθάριστα έσοδα που πραγµατο-
ποίησαν κατά την ελεγχόµενη διαχειριστική περίοδο.  

(άρθρο 4) 
5. Τροποποιούνται ορισµένες διατάξεις του ν. 3887/2010,

που αναφέρονται στις οδικές εµπορευµατικές µεταφο-
ρές και ειδικότερα, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
α. Επανακαθορίζεται η έννοια της µεταφορικής επιχεί-

ρησης για την εφαρµογή του εν λόγω νόµου και προβλέ-
πεται ότι φυσικά πρόσωπα που πληρούν συγκεκριµένες
προϋποθέσεις µπορούν να συνιστούν µεταφορικές επι-
χειρήσεις.
β. Παρέχεται το δικαίωµα σε επιχειρήσεις που διεξά-

γουν εθνικές µεταφορές να διενεργούν και διεθνείς µε-
ταφορές, υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.
γ. Η µεταβατική περίοδος για τη χορήγηση αδειών

Φορτηγών Δηµόσιας Χρήσης (ΦΔΧ) λήγει την 29.2.2012
(αντί στις 30.6.2013, που ισχύει).
δ. Καταργούνται οι ρυθµίσεις της παρ.1β του άρθρου 7

του ν.3919/2011, σύµφωνα µε τις οποίες, σε περίπτωση
ασυνήθιστα χαµηλής αµοιβής µηχανικού ζητούνται διευ-
κρινίσεις από την ΔΕ ΤΕΕ, και εφόσον οι εξηγήσεις του
ενδιαφερόµενου δεν είναι ικανοποιητικές, το ΔΣ του
ΤΕΕ ασκεί πειθαρχική δίωξη σε βάρος αυτού. (άρθρο 5)

6.α. Συµπληρώνονται οι διατάξεις του Κώδικα περί Δι-
κηγόρων (ν.δ. 3026/1954) και προβλέπονται τα ακόλου-
θα:

i. Παρέχεται η δυνατότητα προβολής, δηµοσιοποίησης
και προώθησης των τοµέων της επαγγελµατικής δρα-
στηριότητας δικηγόρου ή δικηγορικής εταιρείας, τόσο ε-
ντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό.

ii. Επιτρέπεται, κυρίως, η δηµοσίευση και κυκλοφορία
επαγγελµατικών καταχωρήσεων, αναφορικά µε την επι-
στηµονική ειδίκευση του δικηγόρου – φυσικού προσώ-
που ή µε τον τοµέα δραστηριότητας.

iii. Προσδιορίζονται τα στοιχεία που δεν πρέπει να χα-
ρακτηρίζουν την προβολή ή δηµοσίευση δικηγόρου ή δι-
κηγορικής εταιρείας, καθώς και οι απαγορεύσεις (δηµο-
σίευση στοιχείων εκκρεµών υποθέσεων) και οι υποχρεώ-
σεις αυτών (δηµιουργία επαγγελµατικής ιστοσελίδας).

iv. Ορίζεται ότι η παραβίαση των προτεινόµενων ρυθµί-
σεων, πέραν των ποινικών ή αστικών ή διοικητικών συνε-
πειών, που τυχόν προβλέπονται σε άλλες διατάξεις, συ-
νιστά και πειθαρχικό παράπτωµα που τιµωρείται µε πρό-
στιµο από 1.000 έως 10.000 ευρώ, ανά παράβαση.

- Σε περίπτωση υποτροπής επιβάλλεται η ποινή της
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προσωρινής παύσης από δύο έως έξι µήνες και πρόστιµο
µέχρι το διπλάσιο του ανώτατου ορίου.

v. Τα ανωτέρω πρόστιµα µπορούν να αναπροσαρµόζο-
νται µε κ.υ.α..

vi. Περαιτέρω, προβλέπεται η υποχρέωση των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων, να δηµοσιεύουν κατ’ έτος, και µέσω
της επίσηµης ιστοσελίδας τους, τον προϋπολογισµό και
τον απολογισµό τους, καθώς και αναλυτικά στατιστικά
στοιχεία για τις πειθαρχικές υποθέσεις που εισάγονται
σ’ αυτούς.
β. Τροποποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1

του π.δ. 81/2005 που αναφέρονται στην ίδρυση εταιρει-
ών µεταξύ δικηγόρων και παρέχεται η δυνατότητα σύ-
στασης «Αστικής Επαγγελµατικής Δικηγορικής Εταιρεί-
ας» από δύο ή περισσότερους δικηγόρους, µέλη οποιου-
δήποτε δικηγορικού συλλόγου (σήµερα επιτρέπεται µό-
νο στα µέλη του ιδίου δικηγορικού συλλόγου).
γ. Τροποποιούνται οι διατάξεις του Κώδικα Συµβολαιο-

γράφων (ν. 2830/2000) και επαναπροσδιορίζονται τα α-
παιτούµενα προσόντα διορισµού αυτών, όσον αφορά
στην ιθαγένεια µε δυνατότητα διορισµού και σε όποιον
έχει ιθαγένεια άλλου κράτους - µέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
δ. Παρατείνεται, µέχρι την έναρξη ισχύος του υπό ψή-

φιση νόµου, η ισχύς των διατάξεων του άρθρου 45 του ν.
3772/2009, όπως είχε παραταθεί µε το άρθρο 36 του ν.
3858/2010, και θεωρούνται νόµιµες οι συµβάσεις έργου,
µε τις οποίες είχε ανατεθεί, µετά την 1.7.2010 (ηµεροµη-
νία έναρξης ισχύος του ν. 3858/2010), το έργο καθαριό-
τητας, συντήρησης και φύλαξης των δικαστικών κτη-
ρίων, καθώς και το έργο συντήρησης µηχανηµάτων και
προγραµµάτων πληροφορικής των υπηρεσιών αρµοδιό-
τητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Αν-
θρωπίνων Δικαιωµάτων.

- Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον προϋπολογισµό
του Ταµείου Χρηµατοδότησης Δικαστικών Κτιρίων
(ΤΑΧΔΙΚ), εφόσον βεβαιώνεται η εκτέλεση του έργου α-
πό τις αρµόδιες επιτροπές.
ε.i) Ορίζεται ότι, κατ’ εξαίρεση των κειµένων διατάξε-

ων (άρθρα 33 και 34 του ν. 4024/2011), δεν τίθενται σε
διαθεσιµότητα λόγω επικείµενης συνταξιοδότησης (προ-
συνταξιοδοτική διαθεσιµότητα) ούτε σε εργασιακή εφε-
δρεία, οι υπάλληλοι της γραµµατείας των δικαστηρίων
και εισαγγελιών, των εµµίσθων υποθηκοφυλακείων και
κτηµατολογικών γραφείων της χώρας.

ii) Με κ.υ.α. µπορούν να εξαιρούνται από το καθεστώς
εργασιακής εφεδρείας ποσοστά υπαλλήλων συγκεκρι-
µένων κατηγοριών προσωπικού της «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥ-
ΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» που µεταφέρεται στην ΟΣΚ Α.Ε.. Η εξαίρε-
ση αυτή διαρκεί µέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας
συγχώνευσης και τη στήριξη του οργανογράµµατος της
νέας εταιρείας. (άρθρο 6)

7. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται διατάξεις του
ν. 3986/2011 αναφορικά µε το καθεστώς λειτουργίας
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου Α.Ε.. Συγκεκριµένα:
α. Επεκτείνονται υφιστάµενες φορολογικές απαλλα-

γές, που διέπουν τη: i) µεταβίβαση  περιουσιακών  στοι-
χείων του Δηµοσίου στο Ταµείο, καθώς και ii) συνοµολό-
γηση συµβάσεων και πράξεων σε εφαρµογή διαδικασιών
αποκρατικοποίησης κ.λπ. και για τις δικαιοπραξίες που
καταρτίζονται για την αξιοποίηση των περιουσιακών
στοιχείων του Ταµείου. 
β.i) Επανακαθορίζεται το ύψος της καταβαλλόµενης α-

µοιβής του εκτελεστικού µέλους του Δ.Σ. του Ταµείου,
οριζόµενο εφεξής µε υπουργική απόφαση, αντί του ½
των αποδοχών του Προέδρου ή του Διευθύνοντος Συµ-
βούλου του Ταµείου, που ισχύει.

ii) Αποσαφηνίζεται ότι οι αποζηµιώσεις που καταβάλ-
λονται στα µέλη του Συµβουλίου Εµπειρογνωµόνων δεν
επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ½ των αποδοχών του Δι-
ευθύνοντος Συµβούλου.

iii) Θεωρούνται ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρή-
σεις οι αποζηµιώσεις των µελών του Συµβουλίου Εµπει-
ρογνωµόνων του Ταµείου, κατ’ αντιστοιχία των προβλε-
ποµένων, για το µισθό που καταβάλλεται από ανώνυµη
εταιρεία στα µέλη του Δ.Σ. της κ.λπ.
γ. Ορίζεται ότι:
i) Οποιοδήποτε κόστος, από τις συµβάσεις ή συµφω-

νίες που συνάπτει το Ταµείο αποτελεί λειτουργικό κό-
στος αυτού και βαρύνει το τίµηµα που εισπράττει από
την αξιοποίηση των περιουσιακών του στοιχείων. 

ii) Το Ελληνικό δηµόσιο ευθύνεται αλληλεγγύως και
εις ολόκληρον µε το Ταµείο, για τις υποχρεώσεις που
αυτό αναλαµβάνει κατά την κατάρτιση, τροποποίηση ή
λύση συµβάσεων.

iii) Παρέχεται η δυνατότητα στο Ταµείο να αναθέτει σε
χρηµατιστηριακές εταιρείες, την εξεύρεση αγοραστή,
για την πώληση µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο
Αθηνών.

iv) Για την προµήθεια υποστηρικτικών υπηρεσιών για
την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του Ταµεί-
ου εφαρµόζονται ανάλογα διατάξεις του ν. 3049/2002
(ειδική διαδικασία ανάθεσης των σχετικών συµβάσεων,
σύναψη συµβάσεων παροχής υπηρεσιών ή έργου µε
χρηµατοοικονοµικούς και άλλους συµβούλους κ.λπ.).
δ.Περιορίζεται ο έλεγχος νοµιµότητας του Ελεγκτικού

Συνεδρίου, µόνο για τις συµβάσεις αξιοποίησης των πε-
ριουσιακών στοιχείων του Ταµείου και των εταιρειών
των οποίων το µετοχικό κεφάλαιο ανήκει εξ ολοκλήρου
σε αυτό. 
ε. Προβλέπεται υπαγωγή στις ρυθµίσεις των διατάξε-

ων της παρ.20 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 και των α-
κινήτων που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα
του Ταµείου (δικαιολογητικά, διαδικασία, ενιαίο ειδικό
πρόστιµο αυθαίρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης
κ.λπ.).
στ.i) Το Ταµείο είναι αρµόδιο εφεξής και για την αξιο-

ποίηση των περιουσιακών στοιχείων Ν.Π.Δ.Δ..
ii) Προβλέπεται ότι στο Ταµείο µεταβιβάζονται και πε-

ριέρχονται χωρίς αντάλλαγµα:
- πάσης φύσεως εµπράγµατα δικαιώµατα που ανήκουν

στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε
δηµόσιες επιχειρήσεις των οποίων το µετοχικό κεφά-
λαιο ανήκει εξ ολοκλήρου στο Δηµόσιο ή σε Ν.Π.Δ.Δ.,

- κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κατοχή και ακίνητα
που ανήκουν στην ιδιωτική περιουσία του Δηµοσίου, σε
Ν.Π.Δ.Δ. ή στις οριζόµενες δηµόσιες επιχειρήσεις.
ζ. Τροποποιούνται – συµπληρώνονται επίσης διατάξεις

σχετικά µε τη λειτουργία της Επιτροπής Εποπτείας και
Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.). Ειδικότερα, µεταξύ άλ-
λων:

i) Ορίζεται ότι η Ε.Ε.Ε.Π. είναι ανεξάρτητη διοικητική
αρχή υπαγόµενη εφεξής στις διατάξεις του ν. 3051/2002
που διέπουν το καθεστώς λειτουργίας των ανεξάρτητων
αρχών.

ii) Παρέχεται η δυνατότητα ίδρυσης παραρτηµάτων
της Ε.Ε.Ε.Π. και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος (σήµερα
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οι υπηρεσίες της εδρεύουν στην Αθήνα).
iii) Προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της θητείας των

µελών της Ε.Ε.Ε.Π. αναστέλλεται η άσκηση οποιουδή-
ποτε δηµόσιου λειτουργήµατος, καθώς και η άσκηση κα-
θηκόντων σε οποιαδήποτε θέση στο Δηµόσιο, σε
Ν.Π.Δ.Δ. και σε νοµικά πρόσωπα του ευρύτερου δηµόσι-
ου τοµέα. Κατ’ εξαίρεση επιτρέπεται, η άσκηση καθηκό-
ντων µέλους διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. και η άσκηση
του δικηγορικού λειτουργήµατος. Ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής είναι αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης
και κατά την διάρκεια της θητείας του δεν επιτρέπεται
να ασκεί άλλο επάγγελµα ή λειτούργηµα.

iv) Εξαιρούνται οι υπάλληλοι των Ο.Τ.Α. από τη δυνα-
τότητα απόσπασης στην Ε.Ε.Ε.Π. για την υποστήριξη
των δραστηριοτήτων της και αντ’ αυτών µπορούν να α-
ποσπασθούν υπάλληλοι Ν.Π.Ι.Δ.. 

v) Εξαιρούνται, επίσης, των διατάξεων του άρθρου 33
του ν. 4024/2011 οι θέσεις προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π., α-
ναφορικά µε τη δυνατότητα κατάργησης υφιστάµενων
κενών οργανικών, καθώς και της υπαγωγής των υπαλλή-
λων της στο καθεστώς της προσυνταξιοδοτικής διαθεσι-
µότητας.

vi) Προβλέπεται η πραγµατοποίηση µετατάξεων έως
δεκαπέντε (15) υπαλλήλων και αποσπάσεων προς την
Ε.Ε.Ε.Π. από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του υπό ψή-
φιση νόµου και για περίοδο έξι µηνών από αυτή, κατά
παρέκκλιση των κειµένων διατάξεων.

vii) Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης
της Ε.Ε.Ε.Π. για την ανάληψη των αρµοδιοτήτων της
στον τοµέα των Καζίνο καταργείται από τότε που ίσχυσε
η Επιτροπή Καζίνο του άρθρου 1 του ν. 2206/1994.

viii) Μεταβάλλονται οι προϋποθέσεις, έναρξης θέσης
σε λειτουργία των παιγνιοµηχανηµάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε.
που εκµεταλλεύεται µέσω των πρακτορείων της.
η. Κυρώνεται η υπ’ αριθ. 198/23.12.2011 απόφαση της

Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρα-
τικοποιήσεων, σύµφωνα µε την οποία η δωδεκάµηνη
προθεσµία εγκατάστασης των παιγνιοµηχανηµάτων από
την ΟΠΑΠ Α.Ε. αρχίζει από την έκδοση των σχετικών κα-
νονιστικών πράξεων. (άρθρο 7)

8. Ρυθµίζονται θέµατα της Γενικής Γραµµατείας Ενη-
µέρωσης και Επικοινωνίας – Γενικής Γραµµατείας Μέ-
σων Ενηµέρωσης. Ειδικότερα:
α. Προβλέπεται ότι οι αναφερόµενοι στο άρθρο 5

παρ.7α του ν. 3592/2007 ως νοµίµως λειτουργούντες τη-
λεοπτικοί σταθµοί εξακολουθούν να λειτουργούν νοµί-
µως µέχρι την έκδοση της απόφασης για τη χορήγηση α-
δειών παροχής περιεχοµένου επίγειας ψηφιακής εκπο-
µπής υπό τις οριζόµενες προϋποθέσεις.

β. Με κ.υ.α. ορίζεται η ηµεροµηνία παύσης µετάδο-
σης τηλεοπτικού σήµατος µε αναλογικό τρόπο. 

γ. Παρατείνεται µέχρι τις 31.12.2012 (έληξε
31.12.2011) η προθεσµία έκδοσης της προκήρυξης για
τη χορήγηση αδειών ραδιοφωνικών σταθµών. (άρθρο 8)

9. Συµπληρώνεται ο Κανονισµός Προµηθειών του Δη-
µοσίου (π.δ. 118/2007) µε την προσθήκη νέων ρυθµίσεων
που έχουν σχέση µε τη δυνατότητα:

- Σύναψης «Συµφωνίας – πλαισίου» µεταξύ µιας ή πε-
ρισσοτέρων αναθετουσών αρχών και ενός ή περισσοτέ-
ρων οικονοµικών φορέων, η οποία αποσκοπεί στον καθο-
ρισµό των όρων που θα διέπουν τις συµβάσεις που θα
συναφθούν κατά τη διάρκεια συγκεκριµένης περιόδου
(κατά βάση εντός 4ετίας).

- Χρήσης της τεχνικής των ηλεκτρονικών πλειστηρια-

σµών.
- Σύναψης συµβάσεων µε επιχειρήσεις, των οποίων η

πλειοψηφία των εργαζοµένων είναι άτοµα µε ειδικές α-
νάγκες, στο πλαίσιο προγραµµάτων προστατευόµενων
θέσεων εργασίας. (άρθρο 9)

10.α. Αποσαφηνίζεται το πεδίο εφαρµογής του Κεντρι-
κού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δηµοσίων Συµβάσεων, που
συστάθηκε µε το άρθρο 11 του ν.4013/2011 στο Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.
β. Συµπληρώνεται η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 15

του ν. 4013/2011, που αναφέρεται στις τριµελείς επιτρο-
πές των περιφερειακών ενοτήτων για την εξωδικαστική
επίλυση των διαφορών µισθώµατος των εµπορικών µι-
σθώσεων. Με την προσθήκη ορίζεται ότι εάν δεν είναι
δυνατή η παρουσία Συµβούλου, Παρέδρου ή Δικαστικού
Αντιπροσώπου του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους,
ως πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο πρόεδρος Δικη-
γορικού Συλλόγου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.
γ. Απαλείφεται η χρονική δέσµευση (1.1.2012) της έ-

ναρξης άσκησης των αρµοδιοτήτων από την Ενιαία Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δηµοσίων Συµβάσεων. (άρθρο 10)

11. Διευρύνεται η υφιστάµενη εξουσιοδότηση προς
τους µνηµονευόµενους υπουργούς για τον καθορισµό,
µε κ.υ.α., των όρων και προϋποθέσεων της λειτουργίας
των εµπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων,
µε την προσθήκη της δυνατότητας επιβολής διοικητικών
κυρώσεων και προστίµων σε βάρος των παραβατών των
όρων και προϋποθέσεων αυτών. Στις διοικητικές κυρώ-
σεις µπορεί να προβλέπονται οι περιπτώσεις διακοπής
λειτουργίας της έκθεσης και της οριστικής ή προσωρινής
ανάκλησης της άδειας καταλληλότητας του εκθεσιακού
χώρου, ενώ το ύψος των διοικητικών προστίµων µπορεί
να κυµαίνεται από 500 µέχρι 30.000 ευρώ, ανάλογα µε
το είδος της παράβασης. (άρθρο 11)

12.α. Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις που αναφέρο-
νται στα Κλιµάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθρι-
ου Εµπορίου (πλανόδιου και στάσιµου), καθώς και στις
αρµοδιότητες και τη στελέχωσή τους. Παράλληλα, κα-
ταργούνται και τυπικά οι ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε
την αµοιβή των µελών των κλιµακίων και µε τη διαδικα-
σία υποβολής αίτησης για επανεξέταση του επιβαλλόµε-
νου προστίµου (ουσιαστικά οι αµοιβές των µελών των
κλιµακίων καταργήθηκαν µε το άρθρο 30 του ν. 4024/
2011).
β. Αποσαφηνίζεται ο φορέας προορισµού των εσόδων

από τα επιβαλλόµενα για τις αγορανοµικές παραβάσεις
πρόστιµα, ανάλογα µε το όργανο που τα επιβάλλει και ο-
ρίζεται ότι τα συγκεκριµένα έσοδα προορίζονται για την
κάλυψη των εξόδων που απορρέουν από τη διενέργεια
των ελέγχων (έξοδα µετακίνησης, αποζηµιώσεις υπερω-
ριακής απασχόλησης κ.λπ.).  (άρθρο 12)

13. Στον ν. 3728/2008, που αναφέρεται στην Ειδική
Γραµµατεία µε τίτλο «Υπηρεσία Εποπτείας Αγοράς» του
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτι-
λίας, επέρχονται µεταβολές στα εξής σηµεία: 

- Η αρµοδιότητα της επιβολής προστίµων σε βάρος
των συνδεδεµένων εταιρειών που δεν τηρούν τις υπο-
χρεώσεις τους, σχετικά µε τους κανόνες τεκµηρίωσης
τιµών ενδοοµιλικών συναλλαγών, ανατίθεται αποκλει-
στικά στον Προϊστάµενο της Ειδικής Γραµµατείας.

- Θεσπίζεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιµο 5.000 ευ-
ρώ και επιπλέον 500 ευρώ για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα
καθυστέρησης και µέχρι 50.000 ευρώ συνολικά, σε βά-
ρος των υπόχρεων εταιρειών όταν υποβάλλουν τις κατα-
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στάσεις που εµφανίζουν τα στοιχεία των ενοοµιλικών
συναλλαγών εκπρόθεσµα. Δηλαδή µετά την 15.5.

- Επίσης, θεσπίζεται χρηµατικό πρόστιµο 5.000 ευρώ,
πέραν των υφισταµένων ποινικών κυρώσεων, σε βάρος
των συνδεδεµένων εταιρειών που δεν τηρούν την αρχή
των ίσων αποστάσεων. (άρθρο 13)

14.α. Αναφέρεται  ο τρόπος καθορισµού του ανώτατου
αριθµού των αδειών , ανά κατηγορία, που δύναται να χο-
ρηγηθούν εντός των ορίων κάθε Αποκεντρωµένης Διοί-
κησης, για θέµατα υπαίθριου εµπορίου και λαϊκών αγο-
ρών κ.λπ..  
β. Ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε το καθεστώς που

διέπει το υπαίθριο εµπόριο και τις λαϊκές αγορές, καθώς
και τη διαδικασία εγγραφής υπόχρεων στο Γενικό Εµπο-
ρικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.). (άρθρα 14 και 15)

15.α. Από την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου οι
θυγατρικές εταιρείες της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ Ανώνυµη Εταιρεία»
(ΕΛΚΑ Α.Ε.), «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΓΙΛΛΟΜΑΖΗΣ Α-
νώνυµος Εταιρεία» (ΕΛΚΕΑ Α.Ε.), «ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΗΣ ΓΟΥΝΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (ΚΕΓ Α.Ε.), «ΕΛ-
ΚΕΔΕ Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασµού, Ανώνυµος
Εταιρεία» και οι θυγατρικές αυτής «Εξωτερικές Υπηρε-
σίες Πρόληψης και Προστασίας ΕΠΕ» (ΕΞΥΠΠ ΕΛΚΕΔΕ)
και το «Κέντρο Συνεχιζόµενης Επαγγελµατικής Κατάρτι-
σης ΕΛΚΕΔΕ Εταιρεία Περιορισµένης Ευθύνης» (ΚΕΚ-
ΕΛΚΕΔΕ ΕΠΕ), καθώς και η «ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΑ ΝΕΩΝ Ε-
ΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΝΙΩΝ-Αστική Μη Κερδοσκοπική Εται-
ρεία», λύονται αυτοδικαίως και τίθενται σε εκκαθάριση,
σύµφωνα µε τις οριζόµενες διαδικασίες.

β. Οι σκοποί των εν λόγω εταιρειών αποτελούν εφε-
ξής αρµοδιότητες της Διεύθυνσης Μικρών και Μεσαίων
Επιχειρήσεων της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας
(ΓΓΒ) του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας
και Ναυτιλίας (ΥΠΑΑΝ).
γ. Με προεδρικό διάταγµα µπορεί οι αρµοδιότητες της

εν λόγω διεύθυνσης να επαναπροσδιορίζονται, να ανα-
διαρθρώνονται τα τµήµατα της µε συγχώνευση ή διά-
σπαση των υφιστάµενων ή µε τη δηµιουργία νέων και να
καθορίζονται ή να ανακαθορίζονται οι αρµοδιότητές
τους.
δ. Καθορίζεται ο χρόνος ολοκλήρωσης της εκκαθάρι-

σης των προαναφερόµενων εταιρειών, ο τρόπος ορι-
σµού των εκκαθαριστών, το προσωπικό το οποίο θα δια-
τεθεί αποκλειστικά για τις ανάγκες της εκκαθάρισης (δεν
µπορεί να υπερβαίνει τους τρεις υπαλλήλους ανά εται-
ρεία), ο φορέας επιβάρυνσης των αποδοχών των εκκα-
θαριστών κ.λπ..
ε. Μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης, το προϊόν

της εκκαθάρισής τους  διανέµεται στους µετόχους τους,
κατά την αναλογία της συµµετοχής τους, στο µετοχικό
τους κεφάλαιο. Η αναλογούσα στον ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. ως
µέτοχο περιουσία, περιέρχεται στο Ελληνικό Δηµόσιο,
εκπροσωπούµενο από τον Υπουργό Οικονοµικών.
στ. Υφιστάµενες µισθώσεις ακινήτων, από τις υπό εκ-

καθάριση εταιρείες, λύονται αυτοδίκαια εντός τριών (3)
µηνών από τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου. Με
κ.υ.α., µπορεί να παρατείνεται η µίσθωση για έναν (1) α-
κόµη µήνα και για µία µόνο φορά. Με όµοια απόφαση
ρυθµίζεται και κάθε άλλη λεπτοµέρεια σχετικά µε τη λύ-
ση των µισθώσεων.
ζ. Αίρονται αυτοδίκαια οι αποσπάσεις του πάσης φύ-

σεως προσωπικού που υπηρετεί στις ως άνω εταιρείες.
η. Αναφέρονται τα στοιχεία που υποχρεούνται να υ-

ποβάλλουν οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή των ως άνω
εταιρειών στη Γ.Γ.Β. του ΥΠ.Α.Α.Ν., σχετικά µε εκκρε-
µείς και περατωµένες δικαστικές υποθέσεις που χειρί-
στηκαν.
θ. Προβλέπεται ότι το Ελληνικό Δηµόσιο, σε περίπτω-

ση που υφίσταται χρηµατοδοτική µίσθωση ακινήτου συ-
ναφθείσα από µία εκ των ανωτέρω εταιρειών, υποκαθί-
σταται αυτοδικαίως στην υφιστάµενη σύµβαση από τη
θέση σε ισχύ του υπό ψήφιση νόµου. (άρθρο 16)

16.α. Μεταφέρεται, από 1.1.2012, το προσωπικό µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κα-
τηγορίας ΠΕ και ΤΕ, της υπό απορρόφηση εταιρείας
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. Για το µεταφερόµενο
προσωπικό δεν έχουν εφαρµογή οι διατάξεις της παρ. 6
του άρθρου 34 του ν. 4024/2011, σχετικά µε την ένταξή
τους στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας, δεν ι-
σχύει καµία ρήτρα επιχειρησιακής συλλογικής σύµβασης
εργασίας της υπό απορρόφηση εταιρείας, εφαρµόζεται
σε αυτό ο κανονισµός του προσωπικού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.
και οι µισθολογικές διατάξεις του ν. 4024/2011.

β. Οι αρµοδιότητες της υπό απορρόφηση εταιρείας
ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. µεταφέρονται στη ΓΓΒ. Τυχόν εκτελού-
µενα από την υπό απορρόφηση ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. προγράµ-
µατα και δράσεις µεταφέρονται στη Διεύθυνση Μικρών
και Μεσαίων Επιχειρήσεων της Γ.Γ.Β., στην οποία και
παραδίδεται όλος ο απαραίτητος υλικός και άυλος εξο-
πλισµός για τη διαχείρισή τους.
γ. Η συγχώνευση µε απορρόφηση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.

από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., κατά τα οριζόµενα στην κ.υ.α., µε
αριθµό 4507/3.11.2011, γίνεται µε δηµόσιο συµβόλαιο
και απαλλάσσεται από κάθε φόρο ή επιβάρυνση. (άρθρο
17)

17.α. Προβλέπεται ότι οι υφιστάµενες µισθώσεις ακι-
νήτων των εταιρειών ΕΚΕΠΥ Α.Ε. και ΕΤΑΚΕΙ Α.Ε. λύο-
νται, αυτοδικαίως, µε την ολοκλήρωση της συγχώνευ-
σης δια απορροφήσεως µε την εταιρεία «Ανώνυµη Εται-
ρεία Βιοµηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης
και εργαστηριακών δοµικών, πιστοποίησης και ποιότη-
τας» ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε..
β. Για το µεταφερόµενο προσωπικό στην ΕΒΕΤΑΜ

Α.Ε. ισχύουν κατ’ αντιστοιχία τα προαναφερόµενα για το
προσωπικό της υπό απορρόφησης εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ
Α.Ε. στην ΕΤΕΑΝ Α.Ε.. (άρθρο 18)

18.α. Αποσχίζεται, εντός της οριζόµενης προθεσµίας,
από την εταιρεία «Ελληνικός Οργανισµός Τυποποίησης
Α.Ε. (ΕΛΟΤ Α.Ε.) και εισφέρεται στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., ο
κλάδος Πιστοποίησης και Εργαστηρίων της ΕΛΟΤ Α.Ε..
Η απόσχιση και εισφορά του ως άνω κλάδου διενερ-

γείται, ύστερα από αποτίµησή του, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα από το άρθρο 9 του ν. 2190/1920 και αφού
προηγηθεί απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της ΕΒΕ-
ΤΑΜ Α.Ε. για ισόποση αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου
της, µε παραίτηση των παλαιών µετόχων από την άσκη-
ση του δικαιώµατος προτίµησης και διάθεσης των εκδο-
θησοµένων µετοχών στην ΕΛΟΤ Α.Ε..
β. Η απορροφούσα εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. καθίσταται

αποκλειστική κυρία, νοµέας, κάτοχος και δικαιούχος κά-
θε περιουσιακού στοιχείου του ως άνω κλάδου της ει-
σφέρουσας εταιρείας και υποκαθίσταται αυτοδικαίως και
χωρίς καµιά άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώµατα, υπο-
χρεώσεις και έννοµες σχέσεις της εισφέρουσας εταιρεί-
ας που αφορούν τον εισφερόµενο κλάδο.
γ. Οι υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

αορίστου χρόνου, καθώς και το προσωπικό µε σχέση έµ-
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µισθης εντολής της εταιρείας ΕΛΟΤ Α.Ε., που υπηρε-
τούν κατά την έναρξη ισχύος του υπό ψήφιση νόµου
στον εισφερόµενο κλάδο, µπορούν να ζητήσουν την έ-
νταξή τους στο προσωπικό της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., αποδεχό-
µενοι τους κατά περίπτωση όρους βαθµολογικής και µι-
σθολογικής τακτοποίησης.
Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. δεν βαρύνεται µε οικονοµικές υπο-

χρεώσεις, που απορρέουν από την προηγούµενη απα-
σχόληση του παραπάνω προσωπικού στην ΕΛΟΤ Α.Ε..
Το προσωπικό που δεν θα εκδηλώσει ενδιαφέρον ή δεν
θα ενταχθεί στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε., µε την παραπάνω διαδι-
κασία, παραµένει στην ΕΛΟΤ Α.Ε. και διατίθεται σε άλ-
λες υπηρεσίες αυτής.
δ. Η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέ-

λος, επιβάρυνση ή δικαίωµα υπέρ του Δηµοσίου ή οποι-
ουδήποτε τρίτου, σε σχέση µε την απόσχιση και εισφορά
του κλάδου, τη µεταβίβαση και µεταγραφή κάθε εµπράγ-
µατου δικαιώµατος, την τυχόν προκύπτουσα υπεραξία
και τυχόν αφορολόγητα ή φορολογηθέντα, κατ’ ειδικό
τρόπο, αποθεµατικά που µεταφέρονται στην εταιρεία ως
µέρος του κλάδου. Κατ’ εξαίρεση των προαναφεροµέ-
νων, δεν θίγεται η εφαρµογή των διατάξεων περί φόρου
συγκέντρωσης κεφαλαίων.
ε. Ορίζονται, στο πάγιο ποσό των οκτώ χιλιάδων

(8.000) ευρώ, τα δικαιώµατα του συµβολαιογράφου για
τη συµβολαιογραφική πράξη απόσχισης και εισφοράς
του κλάδου.
στ. Από την ολοκλήρωση της απόσχισης και σε κάθε

περίπτωση το αργότερο την 30.6.2012 καταργούνται οι
διατάξεις που αφορούν την καθιέρωση και απονοµή ση-
µάτων και πιστοποιητικών ποιότητας και συµµόρφωσης
από την ΕΛΟΤ Α.Ε..
Με υπουργική απόφαση µπορεί να ρυθµίζεται κάθε α-

ναγκαία λεπτοµέρεια, αναφορικά µε τους όρους και τη
διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς του ως άνω κλά-
δου, τη µεταφορά και την ένταξη του προσωπικού, την
καθιέρωση και απονοµή σηµάτων και πιστοποιητικών
ποιότητας και συµµόρφωσης από την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. και
κάθε άλλο σχετικό θέµα. (άρθρο 19)

19.α. Προβλέπεται η µη επιβολή της εισφοράς του
ν.128/1975 σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται
στο πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων, που προέρχονται
από προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ Α.Ε. και κε-
φαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύµατα, στο
µέρος όµως µόνο των κεφαλαίων εκείνων που προέρχο-
νται από τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ε.Ε. προ-
γράµµατα.
Η ρύθµιση αυτή αφορά και δάνεια και πιστώσεις που

χορηγήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΤΕΜΠΜΕ
Α.Ε.
β.Επανακαθορίζεται σε 0,5%, από 2% που ισχύει επί

του συνολικού κόστους της επένδυσης, το ποσό της εγ-
γυητικής επιστολής που οι ενδιαφερόµενοι επενδυτές
δύναται να καταβάλλουν στην «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.». Η ρύθµιση αυτή καταλαµβάνει και όσες επενδύ-
σεις έχουν ήδη υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 3894/2010,
καθώς και όσες εκκρεµούν προς αξιολόγηση. (άρθρο 20)

20.α. Παρέχεται στους οφειλέτες των Φορέων Κοινω-
νικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.), που δεν έχουν υπαχθεί σε κα-
θεστώς ρύθµισης ή έχουν εκπέσει του δικαιώµατος συ-
νέχισης προηγούµενων ρυθµίσεων, η δυνατότητα της υ-
παγωγής των οφειλών τους είτε i) σε καθεστώς προσω-
ρινού διακανονισµού κατά τις διατάξεις της παρ Α1 του
άρθρου 48 του ν. 3943/2011, µε έκπτωση 30% επί των

πρόσθετων τελών της κεφαλαιοποιηµένης, την
31.12.2011 οφειλής τους, υπό τις οριζόµενες προϋποθέ-
σεις είτε ii) σε κεφαλαιοποίηση της µέχρι 31.12.2011 ο-
φειλής τους και εξόφληση αυτής σε δόσεις ή εφάπαξ µε
έκπτωση από 50% έως 100% επί των κάθε είδους προ-
σαυξήσεων, πρόσθετων τελών και λοιπών επιβαρύνσε-
ων, ανάλογα µε την περίπτωση.
Τα ανωτέρω εφαρµόζονται και σε όσους έχουν υπα-

χθεί σε ρύθµιση και είναι συνεπείς στους όρους της. 
β. Ανατίθεται στα αρµόδια όργανα για τη χορήγηση δι-

ευκολύνσεων τµηµατικής καταβολής προς τους Φ.Κ.Α., η
αρµοδιότητα  της επανένταξης των οφειλετών σε καθε-
στώς ρύθµισης (στην οποία είχαν υπαχθεί και δεν τήρη-
σαν τον όρο της εµπρόθεσµης καταβολής των δόσεων
αυτής ή των απαιτητών τρεχουσών εισφορών), υπό την
προϋπόθεση καταβολής του συνόλου των απαιτητών δό-
σεων της ρύθµισης και των απαιτητών τρεχουσών ει-
σφορών, καθώς και των αναλογούντων προσθέτων τε-
λών της εκπρόθεσµης καταβολής τους. 
γ. Παρέχεται στις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλι-

σµένους µε επαγγελµατική εγκατάσταση ή δραστηριό-
τητα σε περιοχές που επλήγησαν από θεοµηνίες ή άλλες
φυσικές καταστροφές ή έχουν δεχθεί τροµοκρατική επί-
θεση µετά την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του ν. 2256/1994,
έχουν αποδεδειγµένα υποστεί ζηµιές και οφείλουν α-
σφαλιστικές εισφορές προς τους Φ.Κ.Α., η δυνατότητα
να υπαχθούν είτε στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.
2256/1994, όπως ισχύει (κεφαλαιοποίηση καθυστερού-
µενων οφειλών και αναστολή καταβολής για ένα εξάµη-
νο των τρεχουσών εισφορών), εφόσον δεν έχουν ποτέ
στο παρελθόν υπαχθεί σε αυτές, είτε στον προσωρινό
διακανονισµό της περίπτωσης Α΄ του άρθρου 48 του ν.
3943/2011, µε κεφαλαιοποίηση της έως την 31.12.2011 ο-
φειλής τους, υπό τον οριζόµενο ευνοϊκότερο όρο. 

(άρθρο 21)
21. Προβλέπεται το χρονικό διάστηµα που θεωρείται

ως χρόνος τέλεσης του ποινικού αδικήµατος της µη κα-
ταβολής των εργοδοτικών εισφορών (παρ. 1 του άρθρου
1 του α.ν. 86/1967) ή της µη απόδοσης των παρακρατη-
θέντων ασφαλιστικών εισφορών των εργαζοµένων. Επί-
σης ορίζεται ότι η πράξη µπορεί να κριθεί ατιµώρητη, εάν
το ποσό που οφείλεται εξοφληθεί µέχρι την εκδίκαση
της υπόθεσης σε οποιονδήποτε βαθµό. (άρθρο 22) 

22. Αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος της η περί-
πτωση γ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 44 του ν.
3986/2011 και ορίζεται ότι δεν εξαιρούνται της επιπλέον
µηνιαίας εισφοράς της ανωτέρω παραγράφου (για συ-
νταξιούχους που δεν έχουν συµπληρώσει το 60ό έτος
της ηλικίας τους)  όσοι έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυ-
τοδίκαιης λύσης της εργασιακής σχέσης, αλλά συντα-
ξιοδοτούνται από ασφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιό-
τητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. 

(άρθρο 23)
23. Συµπληρώνεται η παρ. 10 του άρθρου τρίτου του ν.

3845/2010 (σχετικά µε τον περιορισµό  των επιδοµάτων
εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και αδείας των συ-
νταξιούχων) και ορίζεται ότι, ειδικά για τους συνταξιού-
χους που λαµβάνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας ή
λόγω θανάτου, το ποσό της οποίας είναι µικρότερο των
τετρακοσίων (400) ευρώ, τα επιδόµατα εορτών Χριστου-
γέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδοµα αδείας, δεν
µπορούν να είναι µεγαλύτερα των ποσών που ελάµβα-
ναν µε βάση τις προϊσχύουσες του ν. 3845/2010 διατά-
ξεις. (άρθρο 24)

24. Εξαιρούνται της µείωσης των συντάξεων, που προ-
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βλέπεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 του ν.
4024/2011  και οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή γήρα-
τος, οι οποίοι είχαν το δικαίωµα να συνταξιοδοτηθούν
βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 3232/2004 (ά-
τοµα µε αναπηρίες), αλλά συνταξιοδοτήθηκαν σύµφωνα
µε άλλες διατάξεις. (άρθρο 25)

25.α. Επανακαθορίζεται η ειδική αποζηµίωση που κα-
ταβάλλεται στους ιατρούς των Υγειονοµικών Επιτροπών
Αναπηρίας στα 9 ευρώ ανά περιστατικό για τον Πρόεδρο
και 6 ευρώ για κάθε µέλος. Τα ανωτέρω ποσά τριπλασιά-
ζονται για την κατ’ οίκον εξέταση περιστατικών αναπη-
ρίας και προσαυξάνονται κατά 2,5 ευρώ για κάθε περι-
στατικό που εξετάζεται εκτός έδρας του ιατρού. Επανα-
καθορίζεται, επίσης η ειδική αποζηµίωση που καταβάλ-
λεται στους εισηγητές ιατρούς των υγειονοµικών επι-
τροπών, στο ποσό των 3 ευρώ ανά περίπτωση.
Το ανώτατο όριο των ανωτέρω ειδικών αποζηµιώσεων

αυξάνεται στο ποσό 800 ευρώ µηνιαίως (από 400 ευρώ
που ισχύει για τους προέδρους και 300 ευρώ για τους
λοιπούς). 
β. Προβλέπεται ότι στους γραµµατείς των υγειονοµι-

κών επιτροπών καταβάλλεται αποζηµίωση δύο (2) ευρώ
για κάθε κρινόµενο περιστατικό για το οποίο εκδίδεται ο-
ριστική γνωµάτευση, κατά παρέκκλιση των διατάξεων
της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4024/2011 (περί αµοι-
βών συλλογικών οργάνων) και η οποία δεν υπερβαίνει τα
προβλεπόµενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρ-
θρου 21 του ίδιου νόµου (300 ευρώ µηνιαίως).
γ. Παρέχεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η δυνατότητα να συµβάλ-

λεται,  για τις ανάγκες του Κέντρου Πιστοποίησης Ανα-
πηρίας, µε ιδιώτες ιατρούς, ύστερα από εκδήλωση ενδια-
φέροντος και βάσει κριτηρίων επιλογής που καθορίζο-
νται µε απόφαση του Δ.Σ. του Ιδρύµατος. Οι συµβαλλό-
µενοι ιατροί αµείβονται από το αποδιδόµενο στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ ποσό, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του άρθρου 6 του
ν. 3863/2010, ως εξής:

– Ιατροί πρόεδροι ή µέλη υγειονοµικών επιτροπών µε
το ποσό των εννέα (9) ευρώ για κάθε κρινόµενο περιστα-
τικό για το οποίο εκδίδεται οριστική γνωµάτευση, Τα κρι-
νόµενα περιστατικά ανά ιατρό δεν µπορούν να υπερβαί-
νουν µηνιαίως τα εκατόν πενήντα (150).

– Ιατροί που διενεργούν προέλεγχο των ιατρικών δι-
καιολογητικών των προς εξέταση περιπτώσεων µε το
ποσό των τέσσερα (4) ευρώ για κάθε περίπτωση. Οι εξε-
ταζόµενες ανά ιατρό περιπτώσεις δεν µπορούν να υπερ-
βαίνουν µηνιαίως τις τριακόσιες (300).
Οι εν λόγω ιατροί πρόεδροι ή µέλη υγειονοµικών επι-

τροπών δεν µπορούν να διενεργούν προέλεγχο των ια-
τρικών δικαιολογητικών και αντίστροφα. (άρθρο 26)

26. Αναστέλλεται, από την έναρξη ισχύος του υπό ψή-
φιση νόµου η καταβολή από το ΕΤΕΑΜ της σύνταξης
στους συνταξιούχους προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος
που υπήχθησαν υποχρεωτικά από το ΤΕΑΠΕΤΕ στο Ε-
ΤΕΑΜ από 18.4.2006, σύµφωνα  µε την παράγραφο 1
του άρθρου 26 του ν. 3455/2006. Για τη συνέχιση της κα-
ταβολής της ανασταλείσας σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ,  α-
παιτείται να παραδώσει το ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ τα
πλήρη στοιχεία του αρχείου των συνταξιούχων που υπή-
χθησαν σε αυτό. Μετά την παράδοση των ανωτέρω στοι-
χείων, ανακαθορίζεται και επανακαταβάλλεται από το
ΕΤΕΑΜ η ανασταλείσα σύνταξη. (άρθρο 27)

27. Στην περίπτωση της καθ΄οιονδήποτε τρόπο λύσης
ή λήξης σύµβασης µίσθωσης, εκµετάλλευσης  ή άλλης
συναφούς που αφορά σε ακίνητο ανήκον σε Φορέα Κοι-

νωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ), οι τελευταίοι  έχουν την δυ-
νατότητα, µε ειδικά αιτιολογηµένη απόφαση του Διοικη-
τικού τους Συµβουλίου, να καταρτίζουν, χωρίς διαγωνι-
σµό, συµβάσεις   παραχώρησης της χρήσης ή εκµετάλ-
λευσης των παραπάνω ακινήτων τους έναντι µηδενικού
ή συµβολικού ανταλλάγµατος διάρκειας µέχρι ενός  κατ’
ανώτατο όριο έτους, µε σκοπό τη διατήρηση της µισθω-
τικής και επιχειρηµατικής τους αξίας και των θέσεων ερ-
γασίας, µέχρι την κατάρτιση νέας σύµβασης µίσθωσης.
Συµβάσεις µίσθωσης ακινήτων µεταξύ Φορέων Κοινω-

νικής Ασφάλισης και Δηµοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. µπορούν να
συναφθούν µε τη διαδικασία της  απευθείας ανάθεσης
χωρίς να προηγηθεί διαγωνιστική διαδικασία, έπειτα από
απόφαση του Διοικητικού τους Συµβουλίου. (άρθρο 28)

28. Τροποποιείται το άρθρο 7 του ν. 3863/2010, που α-
ναφέρεται στον Ενιαίο Κανονισµό Προσδιορισµού Ποσο-
στού Αναπηρίας, και ορίζεται ότι:
α. Ο  Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστού Ανα-

πηρίας, που συνεπάγεται κάθε πάθηση ή βλάβη κ.λπ. κα-
θορίζεται µε κοινή απόφαση των µνηµονευόµενων Υ-
πουργών, ύστερα από γνώµη Ειδικής Επιστηµονικής Επι-
τροπής.
β. Η Ειδική Επιστηµονική  Επιτροπή συγκροτείται µε α-

πόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-
λισης.
γ. Ο  Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού Ποσοστού Ανα-

πηρίας αναθεωρείται κάθε φορά µε κ.υ.α. ύστερα από
πρόταση της Διεύθυνσης Αναπηρίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 
δ. Όπου  στην ασφαλιστική - συνταξιοδοτική νοµοθε-

σία αναφέρεται ο Ενιαίος Κανονισµός Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας ή ο Κανονισµός Εκτίµησης Βαθµού
Αναπηρίας νοείται ο Ενιαίος Πίνακας Προσδιορισµού
Ποσοστού Αναπηρίας. (άρθρο 29)  

29. Παρέχεται η δυνατότητα στους Υπουργούς Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  και Εργασίας και Κοινωνι-
κής Ασφάλισης να αποσπούν µε απόφασή τους στον
ΕΟΠΥΥ, κατά το µεταβατικό στάδιο λειτουργίας του, υ-
παλλήλους των Υπουργείων τους ή  των Ν.Π.Δ.Δ. που ε-
ποπτεύουν. 
Περαιτέρω διευκρινίζεται ότι: 
α. Για την απόσπαση απαιτείται η υποβολή σχετικής αί-

τησης των ενδιαφερόµενων υπαλλήλων. 
β. Η διάρκεια της απόσπασης δεν µπορεί να υπερβεί τα

δύο έτη και λήγει µε απόφαση του Προέδρου του
ΕΟΠΥΥ.
γ. Ο χρόνος της απόσπασης θεωρείται ως χρόνος

πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση του υπαλ-
λήλου.
δ. η µισθοδοσία των αποσπασµένων βαρύνει το φορέα

υποδοχής και περιλαµβάνει το σύνολο των τακτικών α-
ποδοχών και πάσης φύσεως επιδοµάτων και πρόσθετων
απολαβών της οργανικής τους θέσης, µε εξαίρεση των
παροχών που συνδέονται µε την ενεργό άσκηση των κα-
θηκόντων τους. (άρθρο 30) 

30. Συµπληρώνεται το άρθρο 28 του ν.3918/2011 και ο-
ρίζεται ότι οι ιατροί των φορέων που εντάχθηκαν στον
ΕΟΠΥΥ, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, µπορούν να παρέχουν, από 1.1.2012,
ιατρική περίθαλψη στους ασφαλισµένους του Οργανι-
σµού και στα ιδιωτικά τους ιατρεία µετά την λήξη του ω-
ραρίου εργασίας τους. Η αµοιβή, ο τρόπος καταβολής
της και κάθε λεπτοµέρεια καθορίζεται µε κ.υ.α..

(άρθρο 31)
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31.α. Ορίζεται ότι τα µέλη του Νοµικού Συµβουλίου
του Κράτους και οι Δικηγόροι που υπηρετούν µε οιαδή-
ποτε έννοµη σχέση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στους λοιπούς ε-
ντασσόµενους στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ Φορείς  εκπροσωπούν
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ  ενώπιον των Δικαστικών Αρχών. 
Η περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του

ν. 2556/1997, σχετικά µε τη δυνατότητα των Διοικητών
των ασφαλιστικών ταµείων να αναθέτουν δικαστικές υ-
ποθέσεις ασφαλιστικής και οικονοµικής φύσης σε ιδιώ-
τες δικηγόρους,  εφαρµόζεται και στον ΕΟΠΥΥ.
β. Ο ΕΟΠΥΥ  απαλλάσσεται από κάθε άµεσο ή έµµεσο

φόρο, τέλος, δασµό ή εισφορά υπέρ του Δηµοσίου κα-
θώς και από τα δικαστικά τέλη και έχει όλες  ανεξαίρετα
τις ατέλειες και τα  δικαστικά,  διοικητικά  και  οικονοµι-
κά προνόµια που ισχύουν κάθε φορά για το Δηµόσιο. 

(άρθρο 32) 
32.α. Συστήνονται στον ΕΟΠΥΥ οκτώ (8) επιπλέον Πε-

ριφερειακές Διευθύνσεις (2  επιπλέον στο Νοµό Θεσσα-
λονίκης και 6 επιπλέον στο Νοµό Αττικής). 
β.Σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ

προστίθεται και ένα (1) τµήµα Φαρµακευτικής, καθώς και
η αρµοδιότητα ελέγχου της φαρµακευτικής δαπάνης
των παρόχων υγείας και παρακολούθησης τήρησης της
φαρµακευτικής νοµοθεσίας των συµβεβληµένων φαρµα-
κοποιών. 
γ. Για την εξυπηρέτηση των ασφαλισµένων του

ΕΟΠΥΥ συνιστώνται σε όλη τη χώρα Αποκεντρωµένα
Γραφεία Εξυπηρέτησης Ασφαλισµένων, υπαγόµενα στις
αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις. Με απόφαση
του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, µετά από γνώµη του Δ.Σ. του
Οργανισµού, καθορίζονται η έδρα τους, οι αρµοδιότητες
καθώς και η έναρξη λειτουργίας τους, ύστερα από συν-
δροµή των αναγκαίων προϋποθέσεων (στέγαση, στελέ-
χωση, εξοπλισµός κ.λπ.). (άρθρο 33)  

33.α. Εξακολουθεί να ισχύει η παρ. 6 του άρθρου 29
του ν. 2773/1999, σύµφωνα µε την οποία τα τιµολόγια
προµήθειας της ΔΕΗ Α.Ε. για τη χαµηλή τάση µέχρι την
30.6.2013 εγκρίνονται, µετά από γνώµη της ΡΑΕ, µε α-
ποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιµατικής Αλλαγής, οι οποίες δύνανται να έχουν ανα-
δροµική ισχύ.
β. Καταργείται η διάταξη του δεύτερου εδαφίου της

παρ.1 του άρθρου 29 του ν. 4024/2011 σχετικά µε τη µι-
σθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων µετά την αρχική έ-
νταξή τους στο ενιαίο µισθολόγιο.
γ. Εξαιρούνται από το βαθµολογικό και µισθολογικό

καθεστώς που διέπει τους υπαλλήλους του Δηµοσίου,
Ο.Τ.Α. και άλλων Ν.Π.Δ.Δ., οι υπάλληλοι που υπηρετούν
µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου χρόνου σε θέσεις ι-
πτάµενων χειριστών αεροσκαφών και ελικοπτέρων
στους φορείς αυτούς. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι µηνιαίες
αποδοχές τους.
δ. Διευκρινίζεται ο τρόπος αποζηµίωσης του φυλακτι-

κού προσωπικού και του προσωπικού καθαριότητας των
Μουσείων, Αρχαιολογικών χώρων κ.λπ. του Υπουργείου
Πολιτισµού και Τουρισµού για την πέραν του πενθηµέ-
ρου εργασία τους.
ε. Προβλέπεται ο χρόνος έναρξης ισχύος του υπό ψή-

φιση νόµου. (άρθρα 34 - 35)

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα α-
κόλουθα οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από:
α. τη δυνατότητα σύστασης οργανικών µονάδων του

Υπουργείου Οικονοµικών, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από την έκδοση της σχετικής υ.α., (άρθρο 4)
β. την ανάληψη εκ µέρους του Δηµοσίου συµβάσεων

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου σε περίπτωση που
έχει συναφθεί µε µία εκ των οριζόµενων εταιρειών που
τίθενται σε λύση και εκκαθάριση. (άρθρο 16 παρ.13)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη ή εξοικονόµηση αυτής, από τη
δηµιουργία νέων ή τη συγχώνευση υφιστάµενων τµηµά-
των της Διεύθυνσης, Μικρών και Μεγάλων Επιχειρήσε-
ων του ΥΠΑΑΝ συνεπεία της διεύρυνσης των αρµοδιο-
τήτων της, που απορρέουν από τη λύση των οριζόµενων
εταιρειών. (άρθρο 16 παρ. 4)

3. Ενδεχόµενη εξοικονόµηση δαπάνης από τη δυνατό-
τητα κατάργησης οργανικών µονάδων του Υπουργείου
Οικονοµικών, το ύψος της οποίας εξαρτάται από την έκ-
δοση της σχετικής υ.α.. (άρθρο 4)

4. Μείωση των εσόδων του Δηµοσίου από το καθε-
στώς φορολογικών απαλλαγών που θα διέπει τη διαδικα-
σία α) συγχώνευσης της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. από την ΕΤΕΑΝ
Α.Ε., (άρθρο 17 παρ.3), β) απόσχισης και εισφοράς του
κλάδου Πιστοποίησης και Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ Α.Ε.
στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. (άρθρο 19 παρ.4)

5. Ετήσια απώλεια εσόδων του Δηµοσίου από την επέ-
κταση υφιστάµενων απαλλαγών και για την κατάρτιση
δικαιοπραξιών αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου Α.Ε. (άρθρο 5 παρ.1)

6. Εφάπαξ απώλεια εσόδων από τη µη υποχρέωση των
Ο.Τ.Α. δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων κ.λπ. της α-
πόδοσης του αναλογούντος ΦΠΑ για υπηρεσίες που πα-
ρασχέθηκαν µέχρι 31.12.2011. (άρθρο 4)

7. Επιβράδυνση είσπραξης εσόδων του Δηµοσίου, από
τη ρύθµιση εξόφλησης ληξιπροθέσµων χρεών προς το
Δηµόσιο και τρίτους που βεβαιώθηκαν κατά τα έτη 2007
– 2010, µε παράλληλη διασφάλιση αυτών. (άρθρο 3)

8. Μείωση της περιουσίας του Δηµοσίου από την πα-
ραχώρηση ακινήτων του στο Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτι-
κής Περιουσίας του Δηµοσίου Α.Ε.. (άρθρο 7 παρ. 7δ)

9. Ετήσια αύξηση εσόδων του Δηµοσίου από:
α. Τον επανακαθορισµό, από το οικονοµικό έτος 2011

(χρήση 2010) της φορολόγησης των µερισµάτων από α-
νώνυµες εταιρείες και των κερδών από συνεταιρισµούς,
ΕΠΕ κ.λπ.. (άρθρο 4)
β. Τη θέσπιση φόρου µε συντελεστή 2‰ και στο δανει-

σµό µετοχών εισηγµένων στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
που πραγµατοποιείται εξωχρηµατιστηριακά. (άρθρο 4)
γ. Τη θεώρηση ως εισόδηµα από εµπορικές επιχειρή-

σεις των αµοιβών των µελών του Συµβουλίου Εµπειρο-
γνωµόνων του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιου-
σίας του Δηµοσίου Α.Ε.. (άρθρο 7 παρ. 2δ)
δ. Την είσπραξη του ενιαίου ειδικού προστίµου αυθαί-

ρετης κατασκευής ή αλλαγής χρήσης και επί ακινήτων
που βρίσκονται ή θα περιέλθουν στην κυριότητα του Τα-
µείου. (άρθρο 7 παρ. 6α)
ε. Την καταβολή οικονοµικού ανταλλάγµατος, λόγω

της χορήγησης αδειών παροχής περιεχοµένου επίγειας
ψηφιακής εκποµπής σε λειτουργούντες τηλεοπτικούς
σταθµούς. (άρθρο 8 παρ.1 και 2)
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στ. τη θέσπιση εµµέσων τεχνικών ελέγχου βάσει των
οποίων προσδιορίζονται τα ακαθάριστα έσοδα, οι εκροές
του επιτηδευµατία, τα φορολογητέα κέρδη και ο οφειλό-
µενος ΦΠΑ. (άρθρο 4 παρ.15)

10. Ενδεχόµενη αύξηση εσόδων από την επιβολή προ-
στίµων στις Α.Ε. και τις ΕΠΕ για τις οποίες δεν έχει εκ-
δοθεί φορολογικό πιστοποιητικό. (άρθρο 4 παρ.16)

11. Εξοικονόµηση δαπάνης από τη διαγραφή απαιτή-
σεων των εταιρειών του οµίλου ΟΑΣΑ από το Δηµόσιο.

(άρθρο 4 παρ.13)
12. Αύξηση της περιουσίας του Δηµοσίου, από την πε-

ριέλευση σε αυτό: i) της αναλογούσας στον ΕΟΜΜΕΧ
Α.Ε. περιουσίας των υπό λύση και εκκαθάριση οριζόµε-
νων εταιρειών (άρθρο 16 παρ. 7) και ii) του υλικοτεχνικού
εξοπλισµού της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.. (άρθρο 17 παρ. 2)

Β. Επί του προϋπολογισµού των οικείων Ο.Τ.Α.

Νοµιµοποίηση δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν έως
τη δηµοσίευση του υπό ψήφιση νόµου, για την µεταφορά
µαθητών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευ-
σης, χωρίς την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας.

(άρθρο 2 παρ. 8)

Γ. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού Ασφαλιστικών Ταµείων και Οργανισµών.

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθε-
σης σε εταιρείες του έργου της ενηµέρωσης των οφει-
λετών τους για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τους κ.λπ..

(άρθρο 3)

Δ. Επί του προϋπολογισµού του Τ.Π. και Δανείων
(Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπο-
λογισµό)

Ενδεχόµενη µείωση εσόδων, από τον ανακαθορισµό
από 1.1.2012 του επιτοκίου για τα δάνεια των Ο.Τ.Α. α΄
και β΄ βαθµού και τα νοµικά τους πρόσωπα δηµοσίου και
ιδιωτικού δικαίου, µε το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων, που έχουν συναφθεί µε βάση τα τρέχοντα επιτό-
κια των οµολόγων του Ελληνικού Δηµοσίου δεκαετούς
διάρκειας. (άρθρο 2 παρ. 3)

Ε. Επί του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (Α.Ε. επιχορηγούµενη από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση του κόστους
σύναψης συµβάσεων ή συµφωνιών του Ταµείου.

(άρθρο 7 παρ. 4γ)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα:
α. ανάθεσης σε χρηµατιστηριακές εταιρείες της εξεύ-

ρεσης αγοραστή για την πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, (άρθρο 7 παρ. 4ε)
β. σύναψης συµβάσεων µε χρηµατοοικονοµικούς και

άλλους συµβούλους για την προµήθεια υποστηρικτικών
υπηρεσιών αξιοποίησης της περιουσίας του Ταµείου.

(άρθρο 7 παρ. 4στ)
3. Αύξηση της περιουσίας του Ταµείου από την περιέ-

λευση σε αυτό ακινήτων του Δηµοσίου. (άρθρο 7 παρ.7δ)

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (επιχορηγούµενη από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό του κό-
στους µισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. µε την
υπαγωγή στις αντίστοιχες ρυθµίσεις που διέπουν το
προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών. (άρθρο 7 παρ. 9)

2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση
των λειτουργικών εξόδων σε περίπτωση ίδρυσης παραρ-
τηµάτων της Ε.Ε.Ε.Π. σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

(άρθρο 7 παρ.10)
3. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του

απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού σε περίπτωση ί-
δρυσης παραρτηµάτων της Ε.Ε.Ε.Π. σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδος. (άρθρο 7 παρ.10)

Ζ. Επί του προϋπολογισµού του Ταµείου Χρηµατοδό-
τησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑΧΔΙΚ) (Ν.Π.Δ.Δ. µη επιχο-
ρηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό

Δαπάνη συνολικού ύψους 2.500.000 ευρώ περίπου, α-
πό την ανάληψη των επί µέρους δαπανών, που έχουν
προκληθεί, κατά το χρονικό διάστηµα από 1.7.2010 (ηµε-
ροµηνία έναρξης ισχύος του ν. 3858/2010) έως τη δηµο-
σίευση του υπό ψήφιση νόµου, από τις νοµιµοποιούµε-
νες συµβάσεις έργων καθαριότητας, συντήρησης και φύ-
λαξης των δικαστικών κτιρίων, καθώς και των έργων συ-
ντήρησης µηχανηµάτων και προγραµµάτων πληροφορι-
κής των υπηρεσιών αρµοδιότητας του Υπουργείου Δικαι-
οσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων. 

(άρθρο 6 παρ.5)

Η. Επί του προϋπολογισµού του ΕΛΟΤ Α.Ε. (Ν.Π.Ι.Δ. ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Εφάπαξ δαπάνη ποσού 8.000 ευρώ, από την καταβολή
των συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων που απαιτούνται
για τη σύναψή της συµβολαιογραφικής πράξης απόσχι-
σης και εισφοράς του κλάδου Πιστοποίησης και Εργα-
στηρίων του ΕΛΟΤ στην ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.. (άρθρο 19
παρ.5)

Θ. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό των αποζη-
µιώσεων που καταβάλλονται στους ιατρούς και τους
γραµµατείς των Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας,
καθώς και από τη δυνατότητα του Ταµείου να συµβάλλε-
ται και µε ιδιώτες ιατρούς για τις ανάγκες του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας. (άρθρο 26)  

Ι. Επί του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γε-
νεών (ΑΚΑΓΕ)

Ετήσια αύξηση εσόδων από την παρακράτηση της επι-
πλέον µηνιαίας  εισφοράς της παραγράφου 11 του άρ-
θρου 44 του ν. 3986/2011 (για συνταξιούχους που δεν έ-
χουν συµπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας τους) και από
όσους έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω αυτοδίκαιης λύσης
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της εργασιακής σχέσης, αλλά συνταξιοδοτούνται από α-
σφαλιστικούς οργανισµούς αρµοδιότητας Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.   (άρθρο 23)  

ΙΑ. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης 

1. Ετήσια δαπάνη από την εξαίρεση µείωσης των συ-
ντάξεων, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 2 του ν. 4024/2011,  και των συνταξιούχων
λόγω αναπηρίας ή γήρατος που είχαν το δικαίωµα να συ-
νταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 3232/2004 (άτοµα µε αναπηρίες), αλλά συνταξιοδοτή-
θηκαν σύµφωνα µε άλλες διατάξεις. (άρθρο 25)

2. Απώλεια εσόδων από τις παρεχόµενες εκπτώσεις α-
πό πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις κ.λπ. για όσους υπα-
χθούν στις προβλεπόµενες ρυθµίσεις των οφειλοµένων
εισφορών τους. (άρθρο 21)

3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από την δυνατότητα,
των ΦΚΑ να καταρτίζουν, χωρίς διαγωνισµό, συµβάσεις
παραχώρησης της χρήσης ή εκµετάλλευσης των ακινή-
των τους, των οποίων έληξε ή λύθηκε η σύµβαση µίσθω-
σης κ.λπ., έναντι µηδενικού ή συµβολικού ανταλλάγµα-
τος διάρκειας µέχρι ενός  κατ΄ ανώτατο όριο έτους.

(άρθρο 28)

ΙΒ. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορη-
γούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη ποσού 747.500 ευρώ, περίπου, η ο-
ποία αναλύεται σε: 

– 445.500 ευρώ από την αντιµετώπιση των λειτουργι-
κών εξόδων των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων.

– 302.000 ευρώ από την καταβολή επιδόµατος θέσης
ευθύνης στους προϊσταµένους των νέων οργανικών µο-
νάδων (8 διευθύνσεων και 83 τµηµάτων) του ΕΟΠΥΥ.

(άρθρο 33)
2. Ετήσια δαπάνη από:
α. Την πρόσθετη αµοιβή των ιατρών του Οργανισµού

για την εκτός ωραρίου εξέταση των ασφαλισµένων στα
ιδιωτικά τους ιατρεία. (άρθρο 31) 
β. Τη δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεων σε ιδιώτες δι-

κηγόρους. (άρθρο 32 παρ. 2)  
γ.Τη σύσταση Αποκεντρωµένων Γραφείων Εξυπηρέτη-

σης Ασφαλισµένων. (άρθρο 33)
3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 40.800 ευρώ,  περίπου, από

την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλι-
σµού των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων. (άρθρο 33)  

ΙΓ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (χρηµα-
τοδοτούµενη από το Δηµόσιο)

Ετήσια δαπάνη από την ανάληψη της δαπάνης µισθο-
δοσίας του µεταφερόµενου προσωπικού, της υπό απορ-
ρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.. στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

(άρθρο 17 παρ.1)

ΙΔ. Επί του λογαριασµού του ν. 128/1975

Απώλεια εσόδων του από τη µη επιβολή της σχετικής
εισφοράς σε δάνεια και πιστώσεις που χορηγούνται στο
πλαίσιο συνεπένδυσης κεφαλαίων που προέρχονται από
προγράµµατα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊ-

κή Ένωση και διαχειρίζεται η ΕΤΕΑΝ ΑΕ, καθώς και κε-
φαλαίων που προέρχονται από πιστωτικά ιδρύµατα, στο
µέρος όµως µόνο των κεφαλαίων εκείνων που προέρχο-
νται από τα συγχρηµατοδοτούµενα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση προγράµµατα. (άρθρο 20 παρ.1)
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O Γενικός Διευθυντής 

Βασίλειος   Κατριβέσης 

ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
(άρθρο 75 παρ. 3 του Συντάγµατος)

στο σχέδιο νόµου «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφο-
ρούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµο-
σιονοµικής στρατηγικής 2012 – 2015»

Από τις προτεινόµενες διατάξεις προκαλούνται τα ε-
ξής οικονοµικά αποτελέσµατα:

Α. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού

1. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από:
α. τη δυνατότητα σύστασης οργανικών µονάδων του

Υπουργείου Οικονοµικών, το ύψος της οποίας εξαρτάται
από την έκδοση της σχετικής υ.α., (άρθρο 4)
β. την ανάληψη εκ µέρους του Δηµοσίου συµβάσεων

χρηµατοδοτικής µίσθωσης ακινήτου σε περίπτωση που
έχει συναφθεί µε µία εκ των οριζόµενων εταιρειών που
τίθενται σε λύση και εκκαθάριση. (άρθρο 16 παρ.13)

2. Ενδεχόµενη δαπάνη ή εξοικονόµηση αυτής, από τη
δηµιουργία νέων ή τη συγχώνευση υφισταµένων τµηµά-
των της Διεύθυνσης, Μικρών και Μεγάλων Επιχειρήσε-
ων του ΥΠΑΑΝ συνεπεία της διεύρυνσης των αρµοδιο-
τήτων της, που απορρέουν από τη λύση των οριζόµενων
εταιρειών. (άρθρο 16 παρ. 4)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από πιστώ-

σεις που θα εγγράφονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό.
3. Ετήσια απώλεια εσόδων του Δηµοσίου από την επέ-

κταση υφιστάµενων απαλλαγών και για την κατάρτιση
δικαιοπραξιών αξιοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δη-
µοσίου Α.Ε.. (άρθρο 5 παρ.1)

4. Εφάπαξ απώλεια εσόδων από τη µη υποχρέωση των
Ο.Τ.Α. δηµοτικών κοινωφελών επιχειρήσεων κ.λπ. της α-
πόδοσης του αναλογούντος ΦΠΑ για υπηρεσίες που πα-
ρασχέθηκαν µέχρι 31.12.2011. (άρθρο 4)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες

πηγές εσόδων του Κρατικού προϋπολογισµού.

Β. Επί του Κρατικού Προϋπολογισµού και του προϋπο-
λογισµού Ασφαλιστικών Ταµείων και Οργανισµών

Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα ανάθε-
σης σε εταιρείες του έργου της ενηµέρωσης των οφει-
λετών τους για τις ληξιπρόθεσµες απαιτήσεις τους κ.λπ..

(άρθρο 3)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από πιστώσεις

που θα εγγράφονται στους προϋπολογισµούς των οικεί-
ων φορέων.
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Γ.Ε πί του Ταµείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας
του Δηµοσίου (Α.Ε. επιχορηγούµενη από τον Κρατικό
Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση του κόστους
σύναψης συµβάσεων ή συµφωνιών του Ταµείου. 

(άρθρο 7 παρ. 4γ)
2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από τη δυνατότητα:
α. ανάθεσης σε χρηµατιστηριακές εταιρείες της εξεύ-

ρεσης αγοραστή για την πώληση µετοχών εισηγµένων
στο Χρηµατιστήριο Αθηνών, (άρθρο 7 παρ. 4ε)
β. σύναψης συµβάσεων µε χρηµατοοικονοµικούς και

άλλους συµβούλους για την προµήθεια υποστηρικτικών
υπηρεσιών αξιοποίησης της περιουσίας του Ταµείου.

(άρθρο 7 παρ. 4στ)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του Ταµείου.

Δ. Επί του προϋπολογισµού της Επιτροπής Εποπτείας
και Ελέγχου Παιγνίων (επιχορηγούµενη από τον Κρατι-
κό Προϋπολογισµό)

1. Ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό του κό-
στους µισθοδοσίας του προσωπικού της Ε.Ε.Ε.Π. µε την
υπαγωγή στις αντίστοιχες ρυθµίσεις που διέπουν το
προσωπικό των ανεξάρτητων αρχών. (άρθρο 7 παρ. 9)

2. Ενδεχόµενη ετήσια δαπάνη από την αντιµετώπιση
των λειτουργικών εξόδων σε περίπτωση ίδρυσης παραρ-
τηµάτων της Ε.Ε.Ε.Π. σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.

(άρθρο 7 παρ.10)
3. Ενδεχόµενη εφάπαξ δαπάνη από την προµήθεια του

απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλισµού σε περίπτωση ί-
δρυσης παραρτηµάτων της Ε.Ε.Ε.Π. σε διάφορες πόλεις
της Ελλάδας. (άρθρο 7 παρ.10)
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις της Ε.Ε.Ε.Π..

Ε. Επί του προϋπολογισµού του ΕΛΟΤ ΑΕ (Ν.Π.Ι.Δ. ε-
πιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Εφάπαξ δαπάνη ποσού 8.000 ευρώ, από την καταβολή
των συµβολαιογραφικών δικαιωµάτων που απαιτούνται
για τη σύναψή της συµβολαιογραφικής πράξης απόσχι-
σης και εισφοράς του κλάδου Πιστοποίησης και Εργα-
στηρίων του ΕΛΟΤ στην ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ. (άρθρο 19 παρ. 5)
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ΕΛΟΤ ΑΕ..

ΣΤ. Επί του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (Ν.Π.Δ.Δ.,
επιχορηγούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

Ετήσια δαπάνη από τον επανακαθορισµό των αποζη-
µιώσεων που καταβάλλονται στους ιατρούς και τους
γραµµατείς των Υγειονοµικών Επιτροπών Αναπηρίας,
καθώς και από τη δυνατότητα του Ταµείου να συµβάλλε-
ται και µε ιδιώτες ιατρούς για τις ανάγκες του Κέντρου
Πιστοποίησης Αναπηρίας. (άρθρο 26)  
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τις πιστώ-

σεις του προϋπολογισµού του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Ζ. Επί των προϋπολογισµών των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης 

1. Ετήσια δαπάνη από την εξαίρεση µείωσης των συ-
ντάξεων, που προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 2
του άρθρου 2 του ν. 4024/2011,  και των συνταξιούχων
λόγω αναπηρίας ή γήρατος που είχαν το δικαίωµα να συ-
νταξιοδοτηθούν βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του
ν. 3232/2004 (άτοµα µε αναπηρίες), αλλά συνταξιοδοτή-
θηκαν σύµφωνα µε άλλες διατάξεις. (άρθρο 25) 
Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον προϋ-

πολογισµό των οικείων φορέων. 
2. Απώλεια εσόδων από τις παρεχόµενες εκπτώσεις α-

πό πρόσθετα τέλη, προσαυξήσεις κ.λπ. για όσους υπα-
χθούν στις προβλεπόµενες ρυθµίσεις των οφειλόµενων
εισφορών τους. (άρθρο 21)

3. Ενδεχόµενη απώλεια εσόδων από τη δυνατότητα,
των ΦΚΑ να καταρτίζουν, χωρίς διαγωνισµό, συµβάσεις
παραχώρησης της χρήσης ή εκµετάλλευσης των ακινή-
των τους, των οποίων έληξε ή λύθηκε η σύµβαση µίσθω-
σης κ.λπ., έναντι µηδενικού ή συµβολικού ανταλλάγµα-
τος διάρκειας µέχρι ενός  κατ’ ανώτατο όριο έτους. 

(άρθρο 28)
Οι ανωτέρω απώλειες θα αναπληρωθούν από άλλες

πηγές εσόδων των Φ.Κ.Α..

Η. Επί του προϋπολογισµού του Εθνικού Οργανισµού
Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ, Ν.Π.Δ.Δ. επιχορη-
γούµενο από τον Κρατικό Προϋπολογισµό)

1.Ετήσια δαπάνη ποσού 747.500 ευρώ, περίπου, η ο-
ποία αναλύεται σε: 

– 445.500 ευρώ από την αντιµετώπιση των λειτουργι-
κών εξόδων των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων.

– 302.000 ευρώ από την καταβολή επιδόµατος θέσης
ευθύνης στους προϊσταµένους των νέων οργανικών µο-
νάδων (8 διευθύνσεων και 83 τµηµάτων) του ΕΟΠΥΥ.

(άρθρο 33)  
2. Ετήσια δαπάνη από:
α. Την πρόσθετη αµοιβή των ιατρών του Οργανισµού

για την εκτός ωραρίου εξέταση των ασφαλισµένων στα
ιδιωτικά τους ιατρεία. (άρθρο 31)  
β.Την δυνατότητα ανάθεσης υποθέσεων σε ιδιώτες δι-

κηγόρους. (άρθρο 32 παρ. 2)  
γ. Τη σύσταση Αποκεντρωµένων Γραφείων Εξυπηρέ-

τησης Ασφαλισµένων. (άρθρο 33)
3. Εφάπαξ δαπάνη ποσού 40.800 ευρώ,  περίπου, από

την προµήθεια του απαραίτητου υλικοτεχνικού εξοπλι-
σµού των νέων Περιφερειακών Διευθύνσεων. (άρθρο 33)  
Οι ανωτέρω δαπάνες θα αντιµετωπισθούν από τις πι-

στώσεις του προϋπολογισµού του ΕΟΠΥΥ.

Θ. Επί του προϋπολογισµού της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. (χρηµα-
τοδοτούµενη από το Δηµόσιο)

Ετήσια δαπάνη από την ανάληψη της δαπάνης µισθο-
δοσίας του µεταφερόµενου προσωπικού, της υπό απορ-
ρόφηση εταιρείας ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ. στην ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

(άρθρο 17 παρ.1)
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Η ανωτέρω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από τον προϋ-
πολογισµό της ΕΤΕΑΝ ΑΕ.

Αθήνα,  10  Ιανουαρίου   2012

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ευάγ. Βενιζέλος Μ. Χρυσοχοΐδης

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Γ. Κουτρουµάνης
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