
ΜΕΡΟΣ Α΄

Άρθρο 1

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 25.09.2019
Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Π.Ν.Π.) «Επείγουσα
ρύθµιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδο-
σης του φόρου διαµονής», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ α-
ριθ. 142 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ-
χος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Επείγουσα ρύθµιση για την απαλλαγή 

από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαµονής

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την έκτακτη περίπτωση εξαιρετικά επείγουσας και

απρόβλεπτης ανάγκης για την απαλλαγή από την υπο-
χρέωση απόδοσης του φόρου διαµονής από τις υπόχρε-
ες επιχειρήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 53 του ν.
4389/2016 (Α΄ 94) που είχαν συµβληθεί µε την εταιρεία
«Thomas Cook Group PLC» αναφορικά µε διαµένοντες -
πελάτες για χρονικό διάστηµα από 23.9.2019 µέχρι και
10.10.2019 λόγω της κήρυξης σε πτώχευση της εν λόγω
εταιρείας και προκειµένου να µην υποστούν βλαπτικές
συνέπειες οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον
τουριστικό τοµέα της Χώρας και να µην επιβαρυνθούν οι
διαµένοντες τουρίστες που είχαν συµβληθεί µε την εν
λόγω εταιρεία.

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, α-
ποφασίζουµε:

Άρθρο Πρώτο

Μετά την παράγραφο 2 του άρθρου 53 του
ν. 4389/2016 (Α΄ 94), όπως ισχύει, προστίθεται παράγρα-
φος 2α, ως εξής:

«2.α. Οι επιχειρήσεις της παραγράφου 1, οι οποίες έ-
χουν συµβληθεί µε την εταιρεία µε την επωνυµία
«Thomas Cook Group PLC», απαλλάσσονται από την υ-
ποχρέωση απόδοσης του φόρου διαµονής αναφορικά µε
τα ειδικά στοιχεία που εκδίδουν στο πλαίσιο συµβάσεων
µε την ως άνω εταιρεία, για το χρονικό διάστηµα από
23.9.2019 µέχρι και 10.10.2019, υπό την προϋπόθεση τή-
ρησης του δευτέρου εδαφίου της παρούσας. Η ανωτέρω
ρύθµιση ισχύει για τις περιπτώσεις που ο φόρος διαµο-
νής έχει ήδη εισπραχθεί από την εταιρεία «Thomas Cook
Group PLC» και δεν έχει καταβληθεί στις επιχειρήσεις
της παραγράφου 1, καθώς και για τις περιπτώσεις που υ-
πόχρεοι για την καταβολή του φόρου διαµονής είναι οι
διαµένοντες στις επιχειρήσεις της παραγράφου 1 της
παρούσας. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου δεν
θίγουν ενδεχόµενες µελλοντικές απαιτήσεις του Ελλη-
νικού Δηµοσίου έναντι της εταιρείας «Thomas Cook
Group PLC».

Άρθρο Δεύτερο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από την 23η Σεπτεµβρίου 2019.

Αθήνα, 25 Σεπτεµβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Πρωτ.                         Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΜΖ΄, 14 Νοεµβρίου 2019,
Αριθ. Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία

Διεκπ.                         ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Κύρωση: α) της από 25.09.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθµιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης 
του φόρου διαµονής» (Α΄ 142), β) της από 30.09.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υγείας» (Α΄ 145), 
γ) της από 04.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) 

και άλλες διατάξεις



Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ 

ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ,
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ»

Άρθρο 2

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 30.09.2019
Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υ-
πουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών,
Οικονοµικών και Υγείας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ α-
ριθ. 145 Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύ-
χος Α΄) και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υγείας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος.
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αποτραπούν

καταστάσεις µε ανεπανόρθωτες ή εξαιρετικά δυσεπα-
νόρθωτες συνέπειες για το δηµόσιο συµφέρον, όπως θα
ήταν η περαιτέρω διολίσθηση των οικονοµικών µεγεθών
της ΔΕΗ Α.Ε., η επιδείνωση του φυσικού περιβάλλοντος
στην ιδιαιτέρως ευαίσθητη περιοχή του Υµηττού, καθώς
και η αποµείωση της προστασίας των δασών και των δα-
σικών εκτάσεων.

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να επιτευχθεί ά-
µεσα η ασφαλής και περιβαλλοντικά ορθή διαχείριση
των κοινόχρηστων χώρων, καθώς και των χώρων κοινής
ωφέλειας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας - που καθο-
ρίζονται µε τις πολεοδοµικές µελέτες της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄ 70) - εωσότου αυτοί
παραδοθούν στον κατά περίπτωση αρµόδιο φορέα διοί-
κησης και διαχείρισής τους, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στην ισχύουσα νοµοθεσία, λαµβανοµένου υπόψη και του
ότι οι εν λόγω χώροι πρέπει να διαµορφωθούν κατάλλη-
λα, προτού δοθούν σε κοινή χρήση.

4. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την παράτα-
ση, έως 31.12.2019, της προθεσµίας υποβολής αίτησης
για τη ρύθµιση βεβαιωµένων οφειλών σε δήµους, προ-
κειµένου να διευκολυνθούν οι πολίτες στην αντιµετώπι-
ση χρονιζουσών υποχρεώσεων και να ενισχυθούν οικο-
νοµικά οι δήµοι.

5. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για την αναστολή
καταβολής του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) µέ-
χρι 31.3.2020 υπό προϋποθέσεις για τις πληγείσες επι-
χειρήσεις που είχαν συναλλαγές µε την εταιρεία
«Thomas Cook Group PLC», λόγω της κήρυξης σε πτώ-
χευση της ως άνω εταιρείας και προκειµένου να µην υ-
ποστούν άµεσες βλαπτικές συνέπειες οι επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τοµέα της Χώ-

ρας, λαµβάνοντας ταυτοχρόνως υπόψη τα ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά του Φ.Π.Α..

6. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη για τη θέσπιση
κανόνων χρηστής διοίκησης και διαχείρισης, όπως επί-
σης για τη διαµόρφωση των προϋποθέσεων εύρυθµης
και αποτελεσµατικής λειτουργίας του Κέντρου Θεραπεί-
ας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.).

7. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, α-
ποφασίζουµε:

Άρθρο πρώτο
Κατάργηση δηµοπρασίας ΝΟΜΕ

1. Η δηµοπρασία των άρθρων 135 επ. του ν. 4389/2016
(Α΄ 94), η οποία έχει προγραµµατισθεί για τις 16 Οκτω-
βρίου 2019, σύµφωνα µε τις υπ’ αριθ. 1248/2018  (Β΄
6150) και 713/2019 (Β΄ 2953) αποφάσεις της Ρυθµιστι-
κής Αρχής Ενέργειας, ακυρώνεται. Η συνολική ετήσια
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται µέσω
των δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση, όπως ορίζεται στα άρ-
θρα 135 επ. του ν. 4389/2016 (Α΄ 94), για το έτος 2019 ε-
ξαντλείται µε τη δηµοπρασία που έλαβε χώρα στις 17 Ι-
ουλίου 2019.

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 135 του ν. 4389/2016
καταργείται.

Άρθρο δεύτερο
Παράταση προθεσµίας θέσης σε λειτουργία σταθµών 

ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 12 του άρθρου 3
του ν. 4414/2016 (Α΄ 149), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι
κάτοχοι των σταθµών των περιπτώσεων α΄ και β΄ εξαι-
ρούνται από την υποχρέωση συµµετοχής σε ανταγωνι-
στική διαδικασία, εφόσον οι σταθµοί τους τεθούν σε λει-
τουργία (κανονική ή δοκιµαστική) µέχρι την 30ή Σεπτεµ-
βρίου 2020.»

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τίθεται σε ισχύ από τις 30 Σεπτεµβρίου 2019.

Άρθρο τρίτο
Παράταση προθεσµιών για Δασικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις

1. Οι προθεσµίες των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου
47 του ν. 4423/2016 (A΄ 182) παρατείνονται έως την 31η
Μαρτίου 2020.

2. Η διάταξη της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου
τίθεται σε ισχύ από τις 27 Σεπτεµβρίου 2019.

Άρθρο τέταρτο
Παράταση αναστολής οικοδοµικών 

εργασιών στον Υµηττό

Παρατείνεται η αναστολή της έκδοσης εγκρίσεων δό-
µησης, αδειών δόµησης και της εκτέλεσης κάθε οικοδο-
µικής εργασίας, που ορίζεται στην υπ’ αριθµόν
40399/29.9.2017 απόφαση του Υπουργού και Αναπληρω-
τή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Α.Α.Π. 229),
όπως αυτή παρατάθηκε µε την υπ’ αριθµόν ΥΠΕΝ/
ΔΝΕΠ/60327/3187/1.10.2018 όµοια απόφαση (Α.Α.Π.
213), για ένα (1) επιπλέον έτος.
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Άρθρο πέµπτο
Παράδοση κοινόχρηστων χώρων, χώρων κοινής 

ωφέλειας και κοινωνικής 
ανταποδοτικότητας στο Ελληνικό

1. Το τρίτο εδάφιο της περίπτωσης β΄ της παραγρά-
φου 2 του άρθρου 3 του ν. 4062/2012 (Α΄  70), όπως ι-
σχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι καθοριζόµενοι στις πολεοδοµικές µελέτες κοινό-
χρηστοι χώροι παραµένουν στη διοίκηση, διαχείριση και
λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την παράδοσή τους
στον Φορέα Διαχείρισης Κοινοχρήστων Χώρων του άρ-
θρου 1 του ν. 4549/2018 (Α΄ 105), σύµφωνα µε τα οριζό-
µενα στο άρθρο 10 του ιδίου ως άνω νόµου, οπότε και
περιέρχονται σε κοινή χρήση. Κατά τον χρόνο περιέλευ-
σης των χώρων σε κοινή χρήση επέρχονται και οι σχετι-
κές εµπράγµατες µεταβολές ως προς αυτούς, χωρίς να
απαιτείται ρητή παραίτηση των κυρίων των ακινήτων από
την κυριότητα, νοµή και κατοχή τους. Με κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία διαδικασία και λε-
πτοµέρεια, που αφορά στην κατά τα ανωτέρω παράδοση
και τις συνέπειες αυτής.»

2. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2
του άρθρου 3 του ν. 4062/2012, όπως ισχύει, προστίθε-
νται δύο εδάφια ως εξής:

«Οι καθοριζόµενοι στις πολεοδοµικές µελέτες του πα-
ρόντος άρθρου χώροι κοινής ωφέλειας και κοινωνικής α-
νταποδοτικότητας παραµένουν στη διοίκηση, διαχείριση
και λειτουργία της Ελληνικό Α.Ε., έως την κατά περίπτω-
ση παράδοσή τους, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο
πρόγραµµα ανάπτυξης της περίπτωσης ε΄ της παραγρά-
φου 4 του άρθρου 2 του ν. 4062/2012, οπότε και επέρχο-
νται οι σχετικές εµπράγµατες µεταβολές ως προς αυ-
τούς. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ρυθµίζεται κάθε αναγκαία
διαδικασία και λεπτοµέρεια, που αφορά στην κατά τα α-
νωτέρω παράδοση και τις συνέπειες αυτής.»

Άρθρο έκτο
Παράταση υποβολής αίτησης ρύθµισης βεβαιωµένων 

οφειλών σε δήµους

1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου
110 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οφειλές προς τους Δήµους και τα νοµικά τους
πρόσωπα, που έχουν βεβαιωθεί ή θα βεβαιωθούν έως
29.11.2019, µπορεί, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη
προς την αρµόδια για την είσπραξή τους υπηρεσία του
οικείου δήµου ή του νοµικού του προσώπου, να ρυθµίζο-
νται και να καταβάλλονται µε απαλλαγή κατά ποσοστό
από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθε-
σµης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιµα λόγω εκ-
πρόθεσµης υποβολής ή µη υποβολής ή ανακριβούς δή-
λωσης ή λόγω µη καταβολής τέλους, ως εξής:».

2. Το άρθρο 111 του ν. 4611/2019 (Α΄ 73), αντικαθίστα-
ται, ως εξής:

«Άρθρο 111
Προθεσµία υποβολής αίτησης

Η αίτηση του οφειλέτη για την υπαγωγή στη ρύθµιση
υποβάλλεται έως 31.12.2019.»

Άρθρο έβδοµο
Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. για τις πληγείσες

επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές µε την εταιρεία
«Thomas Cook Group PLC»

1. Αναστέλλεται µέχρι και τις 31.3.2020 για τους υπο-
κείµενους στον Φόρο Προστιθέµενης Αξίας του ν.
2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α., Α΄ 248), όπως ισχύ-
ει, οι οποίοι έχουν συναλλαγές µε την εταιρεία «Thomas
Cook Group PLC», η καταβολή του συνόλου ή µέρους
του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις
Φ.Π.Α. µε καταληκτική προθεσµία υποβολής τις
30.9.2019 και τις 31.10.2019, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στις επόµενες παραγράφους.

2. Η αναστολή καταβολής καταλαµβάνει υποκείµενους
στον φόρο, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκρο-
ών κατά το διάστηµα 1.1.2019 έως 30.9.2019 µε την επι-
χείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερβαίνει σε ποσο-
στό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των
εκροών του ιδίου διαστήµατος.

3. Η αναστολή χορηγείται κατά ποσοστό που ισούται
µε το ποσοστό που λαµβάνεται υπόψη για την εφαρµογή
της προϋπόθεσης της προηγούµενης παραγράφου.

4. Η αναστολή διενεργείται κατόπιν αίτησης του υπο-
κειµένου στον φόρο στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρµόδια για
την παραλαβή της δήλωσης. Με την αίτηση συνυποβάλ-
λεται αρχείο που περιλαµβάνει:
α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 α-

ναλυτικά ανά µήνα και συνολικά,
β. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 µε

την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά α-
νά µήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντί-
στοιχων τιµολογίων,
γ. το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις εκροές µε

την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά α-
νά µήνα και συνολικά.

4. Τυχόν αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσµης καταβο-
λής που υπολογίζονται από τις καταληκτικές προθεσµίες
της παραγράφου 1 του παρόντος µέχρι και τις 31.3.2020
επί του φόρου του οποίου η καταβολή έχει ανασταλεί,
δεν οφείλονται.

5. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφο-
νται.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών και
του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δηµοσίων Εσόδων
µπορούν να καθορίζονται οι λεπτοµέρειες για την εφαρ-
µογή του παρόντος.

Άρθρο όγδοο
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

Το άρθρο 56 του ν. 4139/2013 (Α΄ 74), αντικαθίσταται
ως εξής:

«Άρθρο 56
Κέντρο Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

1. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι νοµικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαί-
ου µε έδρα τη Θεσσαλονίκη και τελεί υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας. Διοικείται από επταµελές διοι-
κητικό συµβούλιο, το οποίο έχει τριετή θητεία. Το Διοικη-
τικό Συµβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. έχει όλες τις αρµοδιότη-
τες διαχείρισης και εκπροσώπησης του ΚΕ.Θ.Ε.Α. εκτός
αυτών που εµπίπτουν στην αποκλειστική αρµοδιότητα
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της Γενικής Συνέλευσης κατά την παράγραφο πέντε του
παρόντος άρθρου. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και πέ-
ντε (5) τακτικά µέλη διορίζονται µε απόφαση του Υπουρ-
γού Υγείας, και πρέπει να είναι καταξιωµένα και αναγνω-
ρισµένα πρόσωπα του οικονοµικού και επιστηµονικού
χώρου του ιδιωτικού τοµέα ή της δηµόσιας διοίκησης
που µπορούν µε τις γνώσεις και την πείρα τους να συµ-
βάλλουν αποτελεσµατικά στην επίτευξη των σκοπών
του οργανισµού.

2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους απασχόλησης,
ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. µπορεί να είναι πλήρους ή
µερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισµού του
Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΚΕ.Θ.Ε.Α. ορίζεται και το κα-
θεστώς πλήρους ή µερικής απασχόλησής του στον Ορ-
γανισµό. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα µέλη του
Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή
τους, για το υπόλοιπο της θητείας τους, γίνεται µε την ί-
δια διαδικασία.

3. Το Διοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν
τα παρόντα µέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Με-
ταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο
Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισµός νέου µέλους,
κατά τη διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συµβουλί-
ου, λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γί-
νεται για τον χρόνο µέχρι τη λήξη της θητείας των λοι-
πών µελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις µελών
και µέχρι να διορισθούν νέα µέλη, το Διοικητικό Συµβού-
λιο εξακολουθεί να λειτουργεί νόµιµα για τρεις (3) µή-
νες, εφόσον παραµένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από
τα ορισθέντα µέλη του, συµπεριλαµβανοµένων σε αυτά
του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Οι πάσης φύσεως α-
ποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και η απο-
ζηµίωση των λοιπών µελών του Διοικητικού Συµβουλίου
ορίζονται µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών
και Υγείας.

4. Η Γενική Συνέλευση του ΚΕ.Θ.Ε.Α. αποτελεί το κε-
ντρικό όργανο λήψης αποφάσεων για τον ετήσιο στρα-
τηγικό σχεδιασµό αναφορικά µε θεραπευτικές πρακτι-
κές, συναφή ιδεολογικά και εκπαιδευτικά ζητήµατα και
την επιλογή προγραµµάτων απεξάρτησης, αποφασίζο-
ντας για τον τρόπο της ετήσιας υλοποίησης πολιτικών α-
πεξάρτησης.

5. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται ετησίως, µε προη-
γούµενη πρόσκληση από το Διοικητικό Συµβούλιο του
ΚΕ.Θ.Ε.Α. που απευθύνεται στα µέλη της τουλάχιστον
προ ενός µηνός, και περιλαµβάνει όλα τα ζητήµατα λή-
ψεως στρατηγικών αποφάσεων θεραπείας και διάθεσης
κονδυλίων προς τον σκοπό αυτόν για το προσεχές έτος.
Στη Γενική Συνέλευση συµµετέχουν µε δικαίωµα ψήφου
οι εργαζόµενοι στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. µε σύµβαση εργασίας αο-
ρίστου χρόνου, τα µέλη των θεραπευτικών του προγραµ-
µάτων που βρίσκονται στο στάδιο της κοινωνικής επανέ-
νταξης, τα µέλη των Διοικητικών Συµβουλίων των συλ-
λόγων γονέων και φίλων των θεραπευτικών προγραµµά-
των του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και τα επίτιµα µέλη του Δ.Σ. του
ΚΕ.Θ.Ε.Α..

6. Εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος,
µε απόφαση του Υπουργού Υγείας ορίζεται κάθε θέµα
σχετικό µε τις αρµοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
του ΚΕ.Θ.Ε.Α., τον τρόπο άσκησής τους, τη σύγκληση
και τον τρόπο λήψης αποφάσεων στα θέµατα αρµοδιότη-
τας της Γενικής Συνέλευσης σε ετήσια βάση, τον τρόπο
και το χρονικό ορίζοντα υλοποίησής τους από το Διοικη-
τικό Συµβούλιο, κάθε συναφές προς τα ανωτέρω ζήτηµα

της διοικητικής οργάνωσης και της διασύνδεσης των δι-
οικητικών οργάνων του ΚΕ.Θ.Ε.Α., καθώς και κάθε άλλο
αναγκαίο ζήτηµα για τη λειτουργία του ΚΕ.Θ.Ε.Α..

7. Εντός τριµήνου από τη δηµοσίευση του παρόντος
το Διοικητικό Συµβούλιο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. καταρτίζει τον
νέο κανονισµό λειτουργίας του.

8. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος άρθρου λήγει
αυτοδικαίως και αζηµίως η θητεία του υπηρετούντος Δι-
οικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Θ.Ε.Α.».

Άρθρο ένατο
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιµέρους διατά-
ξεις της.

Αθήνα, 30 Σεπτεµβρίου 2019

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρωθυπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, 
ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ, ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΙΑΡΑΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΠΛΑΚΙΩΤΑΚΗΣ, ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ, 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ»

Άρθρο 3

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόµου από τη δηµοσίευσή της
στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, η από 04.10.2019
Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας του Υ-
πουργείου Υγείας», που δηµοσιεύθηκε στο υπ’ αριθ. 150
Φύλλο της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως (Τεύχος Α΄)
και έχει ως εξής:

«ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ
Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας 

του Υπουργείου Υγείας. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγµατος. 
2. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να ολοκληρωθούν

άµεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού για
την υγειονοµική κάλυψη των χώρων όπου διαβιούν µετα-
νάστες και πρόσφυγες, λόγω προσωρινής απουσίας των
οργάνων διοίκησης του Εθνικού Οργανισµού Δηµόσιας
Υγείας (ΕΟΔΥ) µε βάση την αρχή της συνέχειας της δη-
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µόσιας διοίκησης και δεδοµένου ότι ο ΕΟΔΥ στερείται
Δ.Σ..

3. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να καταβληθούν
οι προβλεπόµενες αποδοχές στους υπαλλήλους του ΕΟ-
ΔΥ και στους υπαλλήλους του προγράµµατος «PHILOS 2
- Ολοκληρωµένη επείγουσα παρέµβαση υγείας για την
προσφυγική κρίση», αρµόδιος φορέας για την υλοποίη-
ση του οποίου είναι ο ΕΟΔΥ. 

4. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, α-
ποφασίζουµε: 

Άρθρο πρώτο 
Αντιµετώπιση επειγουσών αναγκών προστασίας 

της δηµόσιας υγείας 

Μέχρι τη συγκρότηση του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ, ανατίθεται
στον Υπουργό Υγείας η αρµοδιότητα µε σχετική του α-
πόφαση: 
α) Να εξουσιοδοτεί το αρµόδιο τµήµα ή τα συναρµόδια

τµήµατα του παραπάνω φορέα, προκειµένου να προβούν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άµεση πρό-
σληψη του αναγκαίου προσωπικού για την προστασία
της δηµόσιας υγείας και την παροχή υγειονοµικής και
ψυχοκοινωνικής φροντίδας του ευάλωτου πληθυσµού:
αα) στα κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων και Μεταναστών
(ΚΦΠΜ) και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(ΚΥΤ) όλης της Επικράτειας, καθώς και αβ) στις δοµές
του Δηµοσίου Συστήµατος Υγείας, σύµφωνα µε τα ορι-
στικά αποτελέσµατα της µε αριθ. πρωτ. 3670/21.9.2018
Προκήρυξης του ΕΟΔΥ στο πλαίσιο υλοποίησης του προ-
γράµµατος «Ολοκληρωµένη επείγουσα παρέµβαση υγεί-
ας για την προσφυγική κρίση – PHILOS 2». 
β) Να εξουσιοδοτεί το αρµόδιο τµήµα ή τα συναρµόδια

τµήµατα του παραπάνω φορέα, προκειµένου να προβούν
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την καταβολή
των προβλεπόµενων αποδοχών στους υπαλλήλους µε ο-
ποιαδήποτε σχέση εργασίας που παρέχουν τις υπηρε-
σίες τους, συµπεριλαµβανοµένης της µισθοδοσίας τους,
της παρακράτησης φόρου µισθωτών υπηρεσιών και της
πληρωµής των ασφαλιστικών εισφορών, κατ’ εξαίρεση
των διαδικασιών που ορίζει ο ν. 4270/2014 (Α΄ 143), ό-
πως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 
γ) Ο Υπουργός Υγείας ορίζεται διατάκτης για την ε-

φαρµογή της παρούσας. 
δ) Η παρούσα κατισχύει κάθε άλλης γενικής ή ειδικής

διάταξης. 

Άρθρο δεύτερο 
Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετικά
κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Αθήνα, 3 Οκτωβρίου 2019 

Ο Πρόεδρος της Δηµοκρατίας 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

Ο Πρωθυπουργός 
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ 

Τα Μέλη του Υπουργικού Συµβουλίου 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΙΚΡΑΜΜΕΝΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ,

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ – 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ, ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ, 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ, 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΙΚΙΛΙΑΣ, 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ, ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΕΡΑΠΕΤΡΙΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, 
ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ»

ΜΕΡΟΣ Β΄

Άρθρο 4
Τροποποίηση του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 

Στο τέλος του άρθρου 59 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143)
προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. α) Στον προϋπολογισµό του Υπουργείου Οικονοµι-
κών δύναται να εγγράφεται πίστωση ως ειδικό αποθεµα-
τικό, ποσού όχι µεγαλύτερου από το πενήντα τοις εκατό
(50%) της πίστωσης που εγγράφεται ως αποθεµατικό
της παραγράφου 1 για το ίδιο έτος, για την κάλυψη ση-
µαντικών και επειγουσών δαπανών.
β) Το συνολικό ύψος των πιστώσεων που εγγράφονται

ως αποθεµατικό της παραγράφου 1 και ως ειδικό αποθε-
µατικό της προηγούµενης περίπτωσης, δεν µπορεί να υ-
περβαίνει το ανώτατο όριο που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 1.
γ) Η χορήγηση πίστωσης από το ειδικό αποθεµατικό

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρά-
γραφο 3.»

Άρθρο 5
Ρυθµίσεις για την ΕΛΣΤΑΤ

Οι διενεργηθείσες κατά το δεύτερο εξάµηνο του έ-
τους 2017 δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης των υ-
παλλήλων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ),
θεωρούνται νόµιµες ανεξάρτητα από την ηµεροµηνία α-
νάρτησης της απόφασης συγκρότησης συνεργείου στη
Διαύγεια και δύνανται να καταβάλονται σε βάρος των πι-
στώσεων του προϋπολογισµού της ΕΛΣΤΑΤ του τρέχο-
ντος έτους.

Άρθρο 6
Τροποποιήσεις του ν. 4605/2019

1. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
68 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται δεύτερο εδά-
φιο ως εξής: «Την κατ’ άρθρο 72 αίτηση για την προστα-
σία της κύριας κατοικίας δύναται να υποβάλει και ο δια-
µένων προσωρινά για επαγγελµατικούς λόγους, σε µι-
σθωµένο ή παραχωρηµένο ακίνητο εκτός της Περιφερει-
ακής Ενότητας στην οποία ευρίσκεται η κύρια κατοικία
του. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών οφείλει να προσκοµί-
σει έγγραφα που να τεκµηριώνουν την ύπαρξη επαγγελ-
µατικών λόγων που δικαιολογούν την προσωρινή διαµο-
νή του εκτός της Περιφερειακής Ενότητας που ευρίσκε-
ται η κύρια κατοικία του.»
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2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως: 

«2. Με το παρόν Μέρος, το φυσικό πρόσωπο, για το ο-
ποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1,
µπορεί να ρυθµίσει οφειλές του από οποιαδήποτε αιτία
προς πιστωτικά ιδρύµατα, καθώς και οφειλές του από
στεγαστικό δάνειο προς εταιρίες παροχής πιστώσεων
και το Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εφόσον για
τις οφειλές αυτές έχει εγγραφεί, πριν την άσκηση της
αίτησης του άρθρου 72, υποθήκη ή προσηµείωση υποθή-
κης σε ακίνητο, που χρησιµοποιείται ως κύρια κατοικία
του και οι οφειλές αυτές βρίσκονταν σε καθυστέρηση
τουλάχιστον ενενήντα ηµερών κατά την 31η Δεκεµβρίου
2018.»

3. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου
70 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολού-
θως: «Για τον προσδιορισµό του καταβλητέου ποσού κα-
τά το άρθρο 75, κρίσιµη είναι η αξία του ιδανικού του µε-
ριδίου και, αν ο αιτών έχει επικαρπία ή ψιλή κυριότητα,
το ήµισυ της αξίας της πλήρους κυριότητας. Σε περίπτω-
ση µη συνυποβολής της αίτησης και από τους λοιπούς έ-
χοντες ιδανικό µερίδιο επί της κατοικίας, για τον προσ-
διορισµό του καταβλητέου ποσού κατά το άρθρο 75,
λαµβάνεται υπόψη το σύνολο της αξίας της προστατευ-
όµενης κατοικίας, και εφόσον επιτευχθεί συναινετική ή
δικαστική ρύθµιση από τον αιτούντα, επέρχονται τα απο-
τελέσµατα του άρθρου 79 παράγραφος 1 για το σύνολο
της προστατευόµενης κατοικίας. Στην περίπτωση αυτή,
ο αιτών που ολοκλήρωσε τη ρύθµιση βάσει του άρθρου
81 έχει δικαίωµα αναγωγής κατά των λοιπών συγκυ-
ρίων.»

4. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52), προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σε περί-
πτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων επί της κύριας
κατοικίας, υποβάλλεται αίτηση από καθέναν εκ των συ-
γκυρίων. Σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι εκ των
συγκυριών δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιµότητας της
παραγράφου 1 του άρθρου 68 ή δεν υποβάλλουν αίτηση
για οποιονδήποτε λόγο, για τον προσδιορισµό του κατα-
βλητέου ποσού εφαρµόζεται το τρίτο εδάφιο της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 70.»

5. Η παράγραφος 3 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52), τροποποείται ως εξής: 

«3. Αν υπάρχουν ελλείψεις ή σφάλµατα της αίτησης,
τα οποία δεν µπορούν να διορθωθούν µε εισαγωγή των
στοιχείων στην ηλεκτρονική πλατφόρµα, µπορεί η αίτη-
ση να διαγραφεί και ακολούθως να επανυποβληθεί. Η
προθεσµία  επανυποβολής της αίτησης για τη διόρθωση
ελλείψεων ή σφαλµάτων, είναι δεκαπέντε (15) ηµέρες α-
πό την ενηµέρωση του οφειλέτη από τον πιστωτή, σχετι-
κά µε την αναγκαιότητα διαγραφής και επανυποβολής
της, η οποία ενηµέρωση λαµβάνει χώρα εντός προθε-
σµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την  οριστική υποβολή
της αίτησης.  Μέχρι την επανυποβολή και σε κάθε περί-
πτωση όχι πέραν των τριάντα ηµερών από την οριστική
υποβολή της αρχικής αίτησης εφαρµόζονται τα οριζόµε-
να στην παράγραφο 1 του άρθρου 78.»

6. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52), τροποποιείται η υποπερίπτωση η) και προστίθε-
ται υποπερίπτωση θ) ως εξής: 

«η) Δήλωση του αιτούντος, ότι: αα) δεν εκδόθηκε ορι-
στική απόφαση, που απέρριψε αίτησή του κατά το άρθρο
4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) λόγω δόλιας περιέλευσής
του σε αδυναµία πληρωµής ή λόγω ύπαρξης επαρκούς

περιουσίας ή που εξαίρεσε την κύρια κατοικία του από τη
ρευστοποίηση κατά την παράγραφο 2 του άρθρου 9 του
ν. 3869/2010, ββ) οι οφειλές, των οποίων ζητεί τη ρύθµι-
ση, δεν έχουν ρυθµιστεί σύµφωνα µε τα άρθρα 99 επ.
του ν. 3588/2007 (Α΄ 153), τα άρθρα 61 έως 67 του
ν. 4307/2014 (Α΄ 246) ή τον ν. 4469/2017 (Α΄ 62), ούτε υ-
πάρχει εκκρεµής αίτηση ρύθµισής τους κατά τις διατά-
ξεις αυτές, γγ) εφόσον έχει συµπράξει πληρεξούσιος δι-
κηγόρος κατά τη σύνταξη της αίτησης, αναφορά του ο-
νόµατος και του µητρώου του πληρεξούσιου δικηγόρου,
χωρίς να είναι αναγκαίο αυτός να προσυπογράφει την
αίτηση.
θ) Εφόσον επιθυµεί να συµβληθεί εγγυητής, πλήρη

στοιχεία του προτεινόµενου ως εγγυητή (ονοµατεπώνυ-
µο και πατρώνυµο και αριθµό φορολογικού µητρώου). Η
διάταξη του προηγούµενου εδαφίου εφαρµόζεται και σε
περίπτωση δήλωσης συγκυρίων.»

7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 72 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως: 

«5. Η αίτηση συνυπογράφεται από τον σύζυγο, τα ε-
ξαρτώµενα µέλη του αιτούντος ή τους νοµίµους αντι-
προσώπους τους και τον τυχόν προτεινόµενο εγγυητή.
Σε  περίπτωση διακοπής της έγγαµης συµβίωσης, δεν α-
παιτείται η συνυπογραφή της αίτησης από τον σύζυγο,
για δε τα κριτήρια επιλεξιµότητας του άρθρου 68 παρά-
γραφος 1 λαµβάνεται υπόψη το ατοµικό εισόδηµα του
αιτούντος, προσαυξηµένο κατά τα ποσά που προβλέπο-
νται για τα εξαρτώµενα µέλη που έχει στην επιµέλειά
του ο αιτών. Η διακοπή της έγγαµης συµβίωσης θα πρέ-
πει να έχει δηλωθεί στη Φορολογική Διοίκηση πριν την υ-
ποβολή της αίτησης του άρθρου 72.»

8. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 72
του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται ως ακολούθως:
«Κατά την υποβολή της αίτησης ανακτώνται αυτόµατα
από τη βάση δεδοµένων της φορολογικής διοίκησης για
τον αιτούντα, τη σύζυγο, τα εξαρτώµενα µέλη και τον
προτεινόµενο εγγυητή, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:»    

9. Το άρθρο 73 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), τροποποιείται
ως εξής: 

«Άρθρο 73

1. Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, η πλατφόρ-
µα, µε ειδική ένδειξη, ενηµερώνει τον αιτούντα για την
επιλεξιµότητά του ή µη. Αν, παρά την ένδειξη για µη επι-
λεξιµότητα, ο αιτών υποβάλλει οριστικά την αίτησή του,
η πλατφόρµα εµποδίζει την περαιτέρω πρόοδο της διαδι-
κασίας και εκδίδεται βεβαίωση περί απόρριψης της αίτη-
σης.

2. Εάν ο οφειλέτης έχει περιλάβει στην αίτησή του δή-
λωση ότι για τη σύνταξή της συνέπραξε πληρεξούσιος
δικηγόρος και δηλώσει τα στοιχεία αυτού, τότε, ανεξάρ-
τητα εάν η αίτηση υπογράφεται ή µη από πληρεξούσιο
δικηγόρο, εάν ο αιτών κριθεί επιλέξιµος, ο πληρεξούσιος
δικηγόρος δικαιούται αµοιβής ύψους εκατόν είκοσι (120)
ευρώ, η οποία προκαταβάλλεται από την πιστώτρια τρά-
πεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη επί της προς
διάσωση κύριας κατοικίας, έναντι νόµιµου παραστατι-
κού. Η αµοιβή αυτή καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπό-
λοιπο του προς ρύθµιση δανείου.» 

10. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 74 του
ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται εδάφιο, ως εξής: «Σε
περίπτωση ύπαρξης πολλών συγκυρίων, η αίτηση µε τα
συνοδευτικά έγγραφα προωθείται στους πιστωτές µετά
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τη συνυποβολή όλων, µε την επιφύλαξη του αµέσως επό-
µενου εδαφίου. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει σχετική
ένδειξη στην πλατφόρµα, αναφορικά µε τους συγκυρί-
ους που τη συνυποβάλλουν και ενηµερώνεται σε περί-
πτωση µη συνυποβολής ενός η περισσοτέρων για οποι-
ονδήποτε λόγο.» 

11. Η παράγραφος 2 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52), τροποποιείται ως εξής:

«2. Μέσα σε έναν µήνα από την κοινοποίηση της αίτη-
σης να υποβάλει ή σε δύο µήνες, σε περίπτωση συνυπο-
βολής της αίτησης από συγκυρίους, κάθε πιστωτής µπο-
ρεί να υποβάλει πρόταση για ρύθµιση της απαίτησής του
σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 75. Αν ο πιστωτής
αρνηθεί την υποβολή πρότασης, ισχυριζόµενος ότι ο αι-
τών είναι µη επιλέξιµος, προσδιορίζει τον λόγο της µη ε-
πιλεξιµότητας και µεταφορτώνει το σχετικό αποδεικτικό
έγγραφο, αν αυτό υπάρχει. Αν ο πιστωτής δεν αποδέχε-
ται το πρόσωπο του προταθέντος εγγυητή, θα πρέπει να
καταχωρήσει τον λόγο αυτόν στην πλατφόρµα το αργό-
τερο εντός της προθεσµίας του πρώτου εδαφίου της πα-
ρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή ο αιτών µπο-
ρεί να προτείνει νέο εγγυητή µόνο µία φορά, ενώ δε, ο
πιστωτής υποβάλλει την πρόταση για τη ρύθµιση της α-
παίτησής του εντός συνολικής προθεσµίας δύο µηνών α-
πό την κοινοποίηση της αίτησης.»

12. Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 74 του
ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Οι
έννοµες συνέπειες των οριζοµένων στην παρούσα παρά-
γραφο επεκτείνονται αυτοδίκαια και στον συµβαλλόµενο
κατά το άρθρο 75 παράγραφος 2 του παρόντος νόµου
εγγυητή.»

13. Η παράγραφος 11 του άρθρου 74 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52) τροποποιείται ως εξής:

«11. Κατά τη διαδικασία του παρόντος άρθρου, η εκ-
προσώπηση του αιτούντα ή κάθε συµµετέχοντος πιστω-
τή από δικηγόρο είναι προαιρετική. Εάν ο αιτών έχει δη-
λώσει στην αίτησή του ότι στη διαδικασία έχει συµπράξει
πληρεξούσιος δικηγόρος, και επιτευχθεί ρύθµιση, η πι-
στώτρια Τράπεζα που είναι πρώτη στην υποθηκική τάξη
προκαταβάλλει ως ελάχιστη δικηγορική αµοιβή στον
πληρεξούσιο δικηγόρο του αιτούντος το ποσό των διακο-
σίων είκοσι (220) ευρώ, έναντι νόµιµου παραστατικού. Η
αµοιβή αυτή καταλογίζεται στο ανεξόφλητο υπόλοιπο
του προς ρύθµιση δανείου.»

14. Μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρ-
θρου 75 του ν. 4605/2019 (Α΄ 52), προστίθεται εδάφιο ως
εξής: «Εάν ο επιτοκιακός δείκτης του πρώτου εδαφίου
είναι αρνητικός, για τον προσδιορισµό του επιτοκίου
λαµβάνεται µηδενική τιµή.»

15. Η παράγραφος 3 του άρθρου 76 του ν. 4605/2019
(Α΄ 52) τροποποιείται ως εξής:

«3. Για να συνεισφέρει το Δηµόσιο, πρέπει να ρυθµι-
στούν, συναινετικά ή δικαστικά, όλες οι οφειλές που εί-
ναι επιδεκτικές ρύθµισης κατά τις παραγράφους 2 έως 6
του άρθρου 68 και το συµφωνηθέν σχέδιο ρύθµισης να
είναι σύµφωνο µε το άρθρο 75, εκτός εάν ρυθµίζονται
ταυτόχρονα οφειλές συγκυρίων που είναι και συνοφειλέ-
τες στην ίδια οφειλή, οπότε δύναται να προτείνεται ρύθ-
µιση µικρότερη από το εκατόν είκοσι τοις εκατό (120%)
της αξίας της πρώτης κατοικίας, έτσι ώστε να ισούται µε
το συνολικό ποσό της οφειλής.»

16. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος άρθρου αρχί-
ζει από τη δηµοσίευσή τους στην Εφηµερίδα της Κυβερ-
νήσεως και καταλαµβάνει και τις εκκρεµείς, κατά την η-
µεροµηνία της δηµοσίευσης, αιτήσεις.

Άρθρο 7
Τροποποίηση της παραγράφου 13 του άρθρου 69Α  

του ν. 4270/2014

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 13
του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως ισχύει,
προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Επίσης δύνανται να διατη-
ρούν ταµειακά διαθέσιµα σε λογαριασµούς ταµειακής
διαχείρισης ή/και σε προθεσµιακές καταθέσεις στα µη
συστηµικά πιστωτικά ιδρύµατα της Ελλάδος, µέχρι του
αντίστοιχου συνολικού υπολοίπου που διατηρούσαν στα
ανωτέρω ιδρύµατα, στις 30 Ιουνίου 2018. Τα ανωτέρω
ταµειακά διαθέσιµα δεν συνυπολογίζονται στο µέγιστο
όριο ρευστότητας όπως αυτό προσδιορίζεται µε την πα-
ράγραφο 14.» 

Άρθρο 8
Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4399/2016 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
(Α΄ 117) αντικαθίσταται ως ακολούθως:  

«1. Συνιστούν διακριτές κατηγορίες τα επενδυτικά
σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του παρόντος,
καθώς και των νόµων 3299/2004 (Α΄ 261) και 3908/2011
(Α΄ 8), τα οποία:
α. έχουν ενταχθεί σε προγράµµατα του ΕΣΠΑ της πε-

ριόδου 2007 - 2013,
β. υλοποιούνται στα νησιά Αγαθονήσι, Κάλυµνο, Κα-

στελόριζο, Κω, Λέρο, Λέσβο, Σάµο, Σύµη και Χίο,
γ. έχουν λάβει προκαταβολή µε την προσκόµιση εγ-

γυητικής επιστολής,
δ. έχει πιστοποιηθεί το 50% του συνολικού κόστους

των επενδυτικών δαπανών. 
Για τις ως άνω κατηγορίες ακολουθείται διακριτή σειρά

κατά τον έλεγχο του επενδυτικού σχεδίου και την κατα-
βολή της ενίσχυσης. 
Τα επενδυτικά σχέδια της ίδιας διακριτής κατηγορίας

κατατάσσονται µε την υφιστάµενη, µεταξύ τους, σειρά
προτεραιότητας.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 79 του ν. 4399/2016
(Α΄ 117) καταργείται και η παράγραφος 3 του ιδίου άρ-
θρου αναριθµείται σε παράγραφο 2. 

Άρθρο 9
Διατάξεις αρµοδιότητας 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευµάτων

1. Ειδικά για το σχολικό έτος 2019-2020 το πρόγραµµα
του «Μεταλυκειακού έτους – τάξης µαθητείας» έχει
διάρκεια εννέα (9) µηνών, οι οποίοι αποτιµώνται σε δια-
κόσιες τρεις (203) ώρες στη σχολική µονάδα και σε εκα-
τόν πενήντα έξι (156) ηµέρες στον χώρο εργασίας, συ-
µπεριλαµβανοµένων των ηµερών κανονικής άδειας, αρ-
χίζει εντός του µηνός Νοεµβρίου 2019 και ολοκληρώνε-
ται έως τη 15η Σεπτεµβρίου 2020.

2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 33 του ν. 4559/2018 (Α΄
142), όπως ισχύει,  αντικαθίσταται ως εξής: 

«7. Είναι δυνατή η επιχορήγηση των Ε.Λ.Κ.Ε. του Εθνι-
κού Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) και
του Αριστοτελείου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
από τον τακτικό προϋπολογισµό του Υπουργείου Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων για τις δράσεις, εργασίες και προ-
µήθειες, που σχετίζονται µε την προετοιµασία των εξε-
τάσεων Μαΐου 2019 και των εξετάσεων Νοεµβρίου 2019
για το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσοµάθειας.»
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3. Οι φοιτητές του πρώην Τµήµατος Τεχνολογίας Αλι-
είας - Υδατοκαλλιεργειών του παραρτήµατος Μουδα-
νιών του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ι-
δρύµατος (Τ.Ε.Ι.) Θεσσαλονίκης, µε έδρα τα Μουδανιά,
θεωρείται αυτοδικαίως, για κάθε συνέπεια και χωρίς άλ-
λη διατύπωση, ότι από την ηµεροµηνία κατάργησης του
Τµήµατος, ήτοι από την 31.10.2018, εντάχθηκαν στο
Τµήµα Τεχνολογίας Αλιείας - Υδατοκαλλιεργειών  της
Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφί-
µων και Διατροφής του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας,
µε έδρα το Μεσολόγγι. Για τους φοιτητές αυτούς εφαρ-
µόζονται, από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους, ήτοι
από την 7.5.2019, οι διατάξεις του άρθρου 43 του
ν. 4610/2019 (Α΄ 70) για κάθε συνέπεια. Για την ένταξη
των φοιτητών αυτών στο Τµήµα Ζωικής Παραγωγής, Α-
λιείας και Υδατοκαλλιεργειών του Πανεπιστηµίου Πα-
τρών σύµφωνα µε τις ανωτέρω διατάξεις, σε συνδυασµό
µε την περίπτωση ι΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 40
του ν. 4610/2019, εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύ-
τανη του Πανεπιστηµίου Πατρών εντός δέκα ηµερών α-
πό τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου.

4. Όπου στην κείµενη νοµοθεσία αναφέρεται η φράση
«Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ» ή ισοδύναµη, νοείται η Σύνο-
δος Πρυτάνεων.

Άρθρο 10
Μέτρα στήριξης των απασχολουµένων σε επιχειρήσεις
που έχουν πληγεί από την πτώχευση της εταιρείας

Thomas Cook Tour Operations LTD

1. Στο άρθρο 4 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), µετά την πα-
ράγραφο 6 προστίθεται παράγραφος 7, η οποία έχει ως
εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση, για τους απασχολούµενους κατά το
έτος 2019 σε επιχειρήσεις που συνδέονται µε την εται-
ρεία Thomas Cook Tour Operations LTD κατά τα οριζόµε-
να στην περίπτωση ζ΄ του άρθρου 2 του ν. 4172/2013 (Α΄
167), όπως ισχύει, καθώς και για τους απασχολούµενους
σε επιχειρήσεις, πελάτης των οποίων είναι η εταιρεία
Thomas Cook Tour Operations LTD, αρκούν για τη χορή-
γηση του τακτικού επιδόµατος ανεργίας ογδόντα (80) η-
µέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του Ο-
ΑΕΔ. 
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Τουρισµού, Οικονο-

µικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προσδιο-
ρίζονται τα κριτήρια καθορισµού των  εργαζοµένων που
απασχολούν οι επιχειρήσεις του προηγούµενου εδαφί-
ου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια.»

2. Στο άρθρο 6 του ν. 1545/1985 (Α΄ 91), µετά την πα-
ράγραφο 9 προστίθεται παράγραφος 10, η οποία έχει ως
εξής:

«10. Για τους δικαιούχους τακτικής επιδότησης ανερ-
γίας της παραγράφου 7 του άρθρου 4, το επίδοµα τακτι-
κής ανεργίας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο πρώτο εδά-
φιο της παραγράφου 9 του παρόντος, επιµηκύνεται κατά
έναν (1) µήνα, ήτοι ορίζεται σε τέσσερις (4) µήνες και
πέντε (5) ηµέρες. Κατά τα λοιπά ισχύουν αναλογικά τα
οριζόµενα στην παράγραφο 9 του παρόντος.»

Άρθρο 11
Παράταση της ισχύος της παραγράφου 2 

του άρθρου έκτου του ν. 4432/2016

Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου
έκτου του ν. 4432/2016 (Α΄ 212), η ηµεροµηνία «31η Ιου-
λίου 2019» αντικαθίσταται µε την ηµεροµηνία «31η Ο-
κτωβρίου 2019». 

Άρθρο 12
Οργανισµοί Λειτουργίας των Ν.Π.Δ.Δ. του Υπουργείου

Υγείας 

Κατ’ εξαίρεση, για το χρονικό διάστηµα έως 30 Απριλί-
ου 2020, δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) για τα
νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου του Τοµέα Υγείας του
Υπουργείου Υγείας, των οποίων η οργάνωση και λει-
τουργία εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις της
παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (Α΄ 37), ό-
πως ισχύει. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστηµα, η  διά-
ταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 20 του ως άνω
ν. 4622/2019 παραµένει σε ισχύ. 

Άρθρο 13
Λοιπές διατάξεις του Κέντρου Θεραπείας 

Εξαρτηµένων Ατόµων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.)

1. Σκοπός του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτηµένων Ατό-
µων (ΚΕ.Θ.Ε.Α.) είναι η πρόληψη, η θεραπεία, η επαγ-
γελµατική κατάρτιση και κοινωνική ένταξη των εξαρτη-
µένων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων, η έρευνα και
η δηµιουργία και συνεχής εκπαίδευση στελεχών στις α-
ντίστοιχες σύγχρονες θεραπευτικές τεχνικές. Για την υ-
λοποίηση του σκοπού του το ΚΕ.Θ.Ε.Α. ιδρύει συµβου-
λευτικούς σταθµούς, κέντρα σωµατικής αποτοξίνωσης,
θεραπευτικές κοινότητες, κέντρα κοινωνικής επανέντα-
ξης και άλλες ανάλογες µονάδες. Δηµιουργεί αυτοδια-
χειριζόµενους συνεταιρισµούς και επιχειρήσεις, ανα-
πτύσσει διεθνείς συνεργασίες και στηρίζει κάθε είδους
δραστηριότητα που συντελεί στην ευόδωση των σκοπών
του ή κρίνεται απαραίτητη για τη βοήθεια των εξαρτηµέ-
νων από φαρµακευτικές ουσίες ατόµων. 

2. Πόροι του ΚΕ.Θ.Ε.Α. είναι η ετήσια επιχορήγηση
του Κράτους που εγγράφεται στον προϋπολογισµό του
Υπουργείου Υγείας, δωρεές, κληροδοσίες και επιχορη-
γήσεις από τρίτους και έσοδα από κάθε είδους επιχειρή-
σεις και δραστηριότητές του. Το ΚΕ.Θ.Ε.Α. συντάσσει
και γνωστοποιεί στον Υπουργό Υγείας, µέχρι τον µήνα
Μάιο κάθε έτους, ετήσιο επιχειρησιακό πρόγραµµα δρά-
σης και προϋπολογισµό για το επόµενο έτος. Το επιχει-
ρησιακό πρόγραµµα πρέπει να είναι εναρµονισµένο µε
τα εθνικά σχέδια και προγράµµατα δράσης κατά των
ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας
και  Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται µετά από
γνώµη του Διοικητικού Συµβουλίου του ΚΕ.Θ.Ε.Α., εγκρί-
νεται ή δύναται να τροποποιείται ο κανονισµός προµη-
θειών του ΚΕ.Θ.Ε.Α..
Ο ισολογισµός – απολογισµός κάθε έτους, η διαχείρι-

ση των πόρων του ΚΕ.Θ.Ε.Α. και η εφαρµογή του επιχει-
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ρησιακού σχεδίου ελέγχονται από το Υπουργείο Υγείας. 
3. Ιατροί του Ε.Σ.Υ., όχι περισσότεροι από πέντε (5),

µπορεί να αποσπώνται στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. από τα νοσοκοµεία
στα οποία υπηρετούν. Η απόσπαση γίνεται µε απόφαση
του Υπουργού Υγείας, ύστερα από αίτησή τους και σύµ-
φωνη γνώµη του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. Η χρονική
διάρκεια της απόσπασης είναι διετής, µε δυνατότητα πα-
ράτασης δύο επιπλέον ετών. Η απόσπαση διακόπτεται
είτε µε όµοια υπουργική απόφαση είτε ύστερα από αίτη-
ση του ιατρού ή πρόταση του διευθυντή του ΚΕ.Θ.Ε.Α.. 

4. Με τη διαδικασία της παραγράφου 4 είναι δυνατή η
απόσπαση στο ΚΕ.Θ.Ε.Α. και άλλων υπαλλήλων του δη-
µόσιου τοµέα.

5. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 και 2 έχουν αναδρο-
µική ισχύ από τη θέση σε ισχύ της Πράξης Νοµοθετικού
Περιεχοµένου µε τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθµίσεις αρµο-
διότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Εσωτερικών, Οικονοµικών και Υγείας» (Α΄ 145).

Άρθρο 14
Παράταση προθεσµίας για τον καθορισµό Περιοχών

Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών

Η προθεσµία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θε-
σµοθέτησης Περιοχών Οργανωµένης Ανάπτυξης Υδατο-
καλλιεργειών (ΠΟΑΥ), που προβλέπεται στο εδάφιο δεύ-
τερο της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου
15 της από 30.12.2015 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ-
νου (Α΄ 184), η οποία κυρώθηκε µε το άρθρο δεύτερο
του ν. 4366/2016 (Α΄ 18), παρατείνεται κατά δύο έτη.

Άρθρο 15
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή 

για την Αντιµετώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής

Μετά το άρθρο 44 του ν. 4414/2016 (Α΄ 149) προστίθε-
ται άρθρο 44α ως εξής:

«Άρθρο 44α
Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή για την Αντιµετώπιση 

της Κλιµατικής Αλλαγής

1. Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ε-
νέργειας Ειδική Επιστηµονική Επιτροπή για την Αντιµε-
τώπιση της Κλιµατικής Αλλαγής. Η Επιτροπή αποτελεί-
ται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) έως οκτώ (8) µέλη,
εγνωσµένου κύρους και υψηλής επιστηµονικής κατάρτι-
σης µε ακαδηµαϊκή ή επαγγελµατική εξειδίκευση στο
πεδίο της κλιµατικής αλλαγής, την προστασία του περι-
βάλλοντος ή συναφή επιστηµονικά πεδία. Ως µέλη δύνα-
νται να ορίζονται και εκπρόσωποι που υποδεικνύονται,
κατόπιν αιτήµατος του Υπουργού, από τους παραγωγι-
κούς φορείς και από µη-κυβερνητικές οργανώσεις που έ-
χουν ως αντικείµενό τους το περιβάλλον. 

2. Ο Πρόεδρος και τα µέλη της Επιτροπής ορίζονται
για τριετή θητεία µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας.

3. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η εισήγηση για τη διαµόρφωση πολιτικών αντιµετώ-

πισης της κλιµατικής αλλαγής και ο συνδυασµός τους µε

τα µέτρα προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή,
β) η επιστηµονική τεκµηρίωση για την αναγκαιότητα

των προτεινόµενων πολιτικών,
γ) η γνωµοδότηση για κάθε θέµα σχετικό µε την αντι-

µετώπιση της κλιµατικής αλλαγής, που παραπέµπεται σε
αυτήν από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και τον Γενικό Γραµµατέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υ-
δάτων.
Η διοικητική υποστήριξη της Επιτροπής γίνεται από τις

υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. 

4. Η Επιτροπή συνεδριάζει κατόπιν προσκλήσεως του
Προέδρου της. Στις συνεδριάσεις της µπορούν να µετέ-
χουν χωρίς δικαίωµα ψήφου ο Γενικός Γραµµατέας Φυσι-
κού Περιβάλλοντος και Υδάτων και ο Συντονιστής Έρ-
γου της επόµενης παραγράφου.

5. Η Επιτροπή υποστηρίζεται από Συντονιστή Έργου, ο
οποίος ορίζεται µε απόφαση του Υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας. Καθήκοντα του Συντονιστή Έργου
είναι:
α) η υποστήριξη της Επιτροπής στην εξειδίκευση των

προτεινόµενων πολιτικών ανά Υπουργείο,
β) η προώθηση συνεργειών και συνεργασιών µε ε-

µπλεκόµενους φορείς σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές
επίπεδο σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις που λαµβάνει από
την Επιτροπή.

6. Συστήνεται θέση Εκπροσώπου για την Κλιµατική
Αλλαγή. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας τοποθετείται στη θέση αυτή διακεκριµένος ε-
πιστήµονας στον τοµέα της κλιµατικής αλλαγής, ο οποί-
ος εκπροσωπεί από κοινού µε τους αρµόδιους Υπουρ-
γούς τη χώρα διεθνώς σε θέµατα κλιµατικής αλλαγής.
Με την ίδια απόφαση ορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντά
του.

7. Τα µέλη της Επιτροπής του παρόντος άρθρου, κα-
θώς και οι θέσεις του Συντονιστή Έργου και του Πρε-
σβευτή για την Κλιµατική Αλλαγή, δεν είναι αµειβόµε-
νες.»

Άρθρο 16
Παράταση προθεσµίας αντιρρήσεων 

για δασικούς χάρτες

Η προθεσµία του άρθρου 8 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139)
παρατείνεται από την ηµεροµηνία λήξης της µέχρι τις 30
Νοεµβρίου 2019 για κατοίκους εσωτερικού και εξωτερι-
κού.

Άρθρο 17
Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 351/1983 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 351/1983
(Α΄ 122) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι Εφορευτικές Επιτροπές διορίζονται από την α-
περχόµενη Κεντρική Διοίκηση και απαρτίζονται από δι-
καστικούς λειτουργούς που ορίζονται από την αρµόδια
Αρχή και µέλη του ΟΕΕ, που προτάθηκαν από τους µε-
µονωµένους και τους συνδυασµούς υποψηφίων, κατά τις
διατάξεις των παραγράφων 5, 6 και 7 του άρθρου 6 του
παρόντος. Εφόσον οι µεµονωµένοι υποψήφιοι και οι
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συνδυασµοί υποψηφίων δεν έχουν προτείνει τον απαι-
τούµενο, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10
του παρόντος, αριθµό µελών του ΟΕΕ για τη συγκρότη-
ση των Εφορευτικών Επιτροπών, οι τελευταίες συµπλη-
ρώνονται µε µέλη του Επιµελητηρίου που διορίζονται
κατά την κρίση της Κεντρικής Διοίκησης.»

2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 9 του π.δ. 351/1983 α-
ντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ) προεδρεύ-
εται από ανώτατο δικαστικό λειτουργό και συµµετέχουν
υποχρεωτικά σε αυτήν τα µέλη του ΟΕΕ που προτάθη-
καν ως τακτικά µέλη της ΚΕΕ από όλους τους συνδυα-
σµούς που περιλαµβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υπο-
ψηφίους. Για κάθε τακτικό µέλος της ΚΕΕ, αυτής της κα-
τηγορίας, διορίζονται και τα αντίστοιχα δύο (2) αναπλη-
ρωµατικά µέλη εφόσον έχουν προταθεί από τον ίδιο
συνδυασµό.»

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του π.δ. 351/1983
αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές (ΤΕΕ) προε-
δρεύονται από δικαστικό λειτουργό και συγκροτούνται
υποχρεωτικά από τα µέλη του ΟΕΕ που προτάθηκαν σαν
τακτικά µέλη των ΤΕΕ από όλους τους συνδυασµούς
που περιλαµβάνουν εξήντα (60) τουλάχιστον υποψηφί-
ους ο καθένας. Για κάθε τακτικό µέλος των ΤΕΕ διορίζε-
ται και το αντίστοιχο αναπληρωµατικό µέλος, το οποίο έ-
χει προταθεί από τον ίδιο συνδυασµό.»

4. Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 52 του ν.
4446/2016 (Α΄ 240) καταργούνται. 

Άρθρο 18
Τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 84 

του ν. 3528/2007

Στο τέλος της περίπτωσης (β) της παραγράφου 4 του
άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δηµοσίων Πολιτικών
Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.
3528/2007, Α΄ 26), όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως
εξής:

«Η παράγραφος 4 του παρόντος άρθρου εφαρµόζεται
και κατά τη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση των
θέσεων των Υπηρεσιακών Γραµµατέων του άρθρου 36
του ν. 4622/2019 (Α΄ 133).»

Άρθρο 19
Κατάργηση προθεσµίας υποβολής αιτήσεων 

για την αναγνώριση υφιστάµενων ιαµατικών πόρων

Η παράγραφος 1 του άρθρου 22 του ν. 3498/2006 (Α΄
230) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όσοι διοικούν ή διαχειρίζονται ή εκµεταλλεύονται
ιαµατικούς φυσικούς πόρους υποβάλλουν αίτηση στην
αρµόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισµού µε όλα τα
απαιτούµενα δικαιολογητικά, προκειµένου να εκδοθεί η
απόφαση του Υπουργού Τουρισµού περί αναγνώρισης
του ιαµατικού φυσικού πόρου σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 5 του παρόντος νόµου.»

Άρθρο 20
Προθεσµία κατάταξης ξενοδοχείων και κάµπινγκ
που λειτουργούν µε βάση προϊσχύουσες τεχνικές

και λειτουργικές προδιαγραφές

Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 (Α΄
155) τίθεται ως περίπτωση (α) και στο τέλος της παρα-
γράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 4276/2014 προστίθεται πε-
ρίπτωση (β) ως εξής:

«β. Η προθεσµία κατάταξης των καταλυµάτων της υ-
ποπερίπτωσης αα΄ και ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρα-
γράφου 2 του άρθρου 1, τα οποία λειτουργούν µε βάση
προϊσχύουσες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές,
παρατείνεται από τη λήξη της µέχρι 31.12.2021. Μετά
την πάροδο της ανωτέρω προθεσµίας, η εγκατάσταση
σφραγίζεται µε απόφαση του Προϊσταµένου της οικείας
Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισµού του Υπουργείου
Τουρισµού µέχρι την προσκόµιση πιστοποιητικού κατά-
ταξης από τον φορέα διαχείρισης του καταλύµατος κατά
τις κείµενες διατάξεις. Εάν το πιστοποιητικό κατάταξης
των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί έως 31.12.2020, η
διάρκεια ισχύος του θα είναι πέντε (5) έτη. Εάν το πιστο-
ποιητικό κατάταξης των ως άνω καταλυµάτων εκδοθεί α-
πό 1.1.2021 έως 31.12.2021, η διάρκεια ισχύος του θα εί-
ναι τρία (3) έτη. Για τα καταλύµατα που κατά την ηµερο-
µηνία δηµοσίευσης του νόµου αυτού έχουν καταταγεί
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, η ισχύς του πιστο-
ποιητικού κατάταξης παρατείνεται για τρία (3) έτη από
τη λήξη του.»

Άρθρο 21
Διατάξεις για το Εθνικό Τυπογραφείο

Δαπάνη του Εθνικού Τυπογραφείου που αφορά στην
καταβολή της ειδικής εκλογικής αποζηµίωσης σε υπαλ-
λήλους όλων των κλάδων και κατηγοριών, που απασχο-
λήθηκαν σε ειδικά εκλογικά συνεργεία για την αντιµετώ-
πιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και
τη διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των µελών
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των αυτοδιοικητικών
εκλογών της 26ης Μαΐου 2019, καθώς και των επαναλη-
πτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019, για τις οποίες έ-
χει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης για την
πραγµατοποίησή τους, µέχρι τη δηµοσίευση του παρό-
ντος, θεωρείται νόµιµη και κανονική, κατά παρέκκλιση
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, πλην των διατάξεων
περί παραγραφής και πληρώνεται µέχρι 31 Δεκεµβρίου
2019 σε βάρος των οικείων πιστώσεων του τρέχοντος
οικονοµικού έτους.

Άρθρο  22
Κοστολόγηση φαρµακευτικών προϊόντων

1. Η παράγραφος 5 του άρθρου 17 του ν.δ. 96/1973 (Α΄
172) αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Στη διαµόρφωση των νέων τιµών, καθώς και στο
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σύστηµα κοστολόγησης δεν θα αποτελούν στοιχεία δια-
µόρφωσης κόστους τα χορηγούµενα χωρίς έγκριση του
Ε.Ο.Φ. δείγµατα, έξοδα συνεδρίων, δαπάνες πολυτελών
διαφηµιστικών εντύπων, προµήθειες µεσαζόντων, υπερ-
τιµολογήσεις κ.λπ..
β) Τιµή του φαρµάκου αναφοράς εντός της περιόδου

προστασίας των δεδοµένων του και του φαρµάκου ανα-
φοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδο-
µένων του, σύµφωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτι-
κής νοµοθεσίας, ορίζεται ο µέσος όρος των δύο χαµηλό-
τερων διαφορετικών τιµών των κρατών-µελών της Ευ-
ρωζώνης. 
γ) Κατά την ανατιµολόγηση δεν επιτρέπονται οι αυξή-

σεις τιµών φαρµάκων αναφοράς και γενοσήµων.
δ) Η τιµή των φαρµάκων αναφοράς εντός της περιό-

δου προστασίας των δεδοµένων τους και των φαρµάκων
αναφοράς µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των
δεδοµένων τους, εφόσον είναι υψηλότερη, σύµφωνα µε
το εκάστοτε ισχύον Δελτίο Τιµών του µέσου όρου των
δύο χαµηλότερων διαφορετικών τιµών των κρατών-µε-
λών της Ευρωζώνης, µειώνεται σε κάθε ανατιµολόγηση
έως 7% επί της τιµής του αµέσως προηγούµενου Δελτί-
ου Τιµών µε κατώτατο όριο το µέσο όρο των δύο χαµη-
λότερων διαφορετικών τιµών των κρατών-µελών της Ευ-
ρωζώνης.
ε) Η τιµή του γενοσήµου φαρµάκου ορίζεται στο 65%

της τιµής  του αντίστοιχου προϊόντος αναφοράς, σύµ-
φωνα µε τις διατάξεις της φαρµακευτικής νοµοθεσίας,
µετά τη λήξη της περιόδου προστασίας των δεδοµένων
του, όπως αυτή διαµορφώνεται σύµφωνα µε όσα ορίζο-
νται στις υποπαραγράφους β), γ) και δ) του παρόντος. Το
ανώτατο ποσό µείωσης τιµής κατά την ανατιµολόγηση
ορίζεται έως 7% επί της τιµής του αµέσως προηγούµε-
νου Δελτίου Τιµών.
στ) Για να λάβει τιµή για πρώτη φορά ένα φάρµακο α-

ναφοράς πρέπει να έχει τιµολογηθεί σε τουλάχιστον
τρία κράτη-µέλη της Ευρωζώνης. Οι καθορισµένες τιµές,
όπως ορίζονται στις υποπαραγράφους β), γ) και δ) του
παρόντος εφαρµόζονται αναδροµικά σε όλα τα φάρµα-
κα, ανεξαρτήτως της ηµεροµηνίας έγκρισής τους. Με α-
πόφαση του Υπουργού Υγείας καθορίζονται ειδικότερα
οι λεπτοµέρειες εφαρµογής των διατάξεων της παρού-
σας παραγράφου.
ζ) Οι αιτήσεις, για τον καθορισµό των τιµών των φαρ-

µάκων, συνοδεύονται υποχρεωτικά από παράβολο το ο-
ποίο ορίζεται στο ποσό των τριακοσίων (300) ευρώ, αν
πρόκειται για τον καθορισµό τιµής νέου φαρµάκου, ανά
κωδικό του Εθνικού Οργανισµού φαρµάκων (Ε.Ο.Φ.). Τα
έσοδα που προέρχονται από την κατάθεση των παραβο-
λών περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισµό. Με κοι-
νή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Υγείας
µπορεί να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβολών
της παρούσας παραγράφου.
η) Φάρµακα µε Κόστος Ηµερήσιας Θεραπείας µικρότε-

ρο του Κόστους Ηµερήσιας Θεραπείας που ορίζεται µε
απόφαση του Υπουργού Υγείας δεν ανατιµολογούνται.
Οι τιµές των φαρµάκων των οποίων το Κόστος Ηµερή-
σιας Θεραπείας κατά την ανατιµολόγηση προκύπτει χα-
µηλότερο από Κόστος Ηµερήσιας Θεραπείας που ορίζε-
ται µε απόφαση του Υπουργού Υγείας µειώνονται µέχρι
το όριο αυτό.»

2. Η παράγραφος 4 του άρθρου 161 του ν. 4600/2019
(Α΄ 43) καταργείται. 

3. Η παράγραφος 6 του άρθρου 161 του ν. 4600/2019
(Α΄ 43) καταργείται.

4. Στο άρθρο 161 του ν. 4600/2019 προστίθεται παρά-
γραφος 7 ως εξής:

«7. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 22
του ν. 4213/2013 (Α΄ 261) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Στην περίπτωση των γενοσήµων φαρµάκων, οι τιµές
δηµοσιεύονται εντός τριάντα (30) ηµερών από την αίτη-
ση του κατόχου της άδειας κυκλοφορίας.»

Άρθρο 23
Δηµόσια κατάθεση οφειλών φορέων 
Γενικής Κυβέρνησης προς τρίτους

1. Επιτρέπεται η εξόφληση τίτλου πληρωµής, που εκ-
δίδεται για την πληρωµή δαπανών φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, µε δηµόσια κατάθεση του οφειλόµενου πο-
σού, στις περιπτώσεις διαπίστωσης έλλειψης αποδεικτι-
κού φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενηµερότητας του
δικαιούχου.

2.  Η δηµόσια κατάθεση, στις περιπτώσεις της προη-
γούµενης παραγράφου, διενεργείται στο Ταµείο Παρα-
καταθηκών και Δανείων, µε σύσταση γραµµατίου παρα-
καταθήκης υπέρ του δικαιούχου, κατά τις ειδικές για τη
λειτουργία του Ταµείου διατάξεις. Η αρµόδια για την έκ-
δοση του σχετικού τίτλου πληρωµής υπηρεσία γνωστο-
ποιεί την παρακατάθεση του οφειλόµενου ποσού στον
δικαιούχο, ο οποίος βαρύνεται µε την προβλεπόµενη α-
µοιβή του Ταµείου και υποχρεούται να προσκοµίσει στο
Ταµείο το απαιτούµενο αποδεικτικό φορολογικής ή/και
ασφαλιστικής ενηµερότητάς του.

3. Με τη δηµόσια κατάθεση επέρχεται απόσβεση της
υφιστάµενης ενοχής του φορέα Γενικής Κυβέρνησης έ-
ναντι του δικαιούχου και δεν παρέχεται δυνατότητα ανά-
κλησης αυτής, µε την επιφύλαξη των οριζοµένων στην
επόµενη παράγραφο.

4. Εφόσον, εντός πενταετίας από τη σύσταση της πα-
ρακαταθήκης, δεν διενεργηθεί είσπραξη του ποσού, ού-
τε κατατεθεί στο Ταµείο Παρακαταθηκών και Δανείων α-
ποδεικτικό φορολογικής ή/και ασφαλιστικής ενηµερότη-
τας κατά περίπτωση, η χρηµατική απαίτηση από την πα-
ρακαταθήκη παραγράφεται υπέρ του καταθέτη φορέα
και το σχετικό ποσό, µετά την αφαίρεση της αµοιβής του
Ταµείου Παρακαταθηκών και Δανείων, επιστρέφεται σε
αυτόν, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Τυχόν αξιώσεις του
δικαιούχου εγείρονται εφεξής κατά του φορέα.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών καθορίζο-
νται ο τρόπος, ο χρόνος, οι διαδικασίες και κάθε άλλη α-
ναγκαία λεπτοµέρεια για την εφαρµογή του παρόντος
άρθρου.

Άρθρο 24
Τροποποίηση του άρθρου 36 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152)

Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 8β του άρθρου
36 του ν. 3986/2011 (Α΄152) καταργείται. 

Άρθρο 25
Ρύθµιση για την υλοποίηση του προγράµµατος 
αναβάθµισης µαχητικών αεροσκαφών F-16 

της Πολεµικής Αεροπορίας στο πλαίσιο Διακρατικής
Συµφωνίας της Ελληνικής Δηµοκρατίας 

µε τις Ηνωµένες Πολιτείες Αµερικής (LOA GR-D-SNY)

Κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων περί σύ-
στασης εγγυήσεων κατά την υπαγωγή εµπορευµάτων
σε ειδικό καθεστώς αποταµίευσης ή τελειοποίησης προς
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επανεξαγωγή, τα εµπορεύµατα, που θα εισαχθούν κατά
την υλοποίηση του προγράµµατος αναβάθµισης µαχητι-
κών αεροσκαφών F-16 της Πολεµικής Αεροπορίας, στο
πλαίσιο της Διακρατικής Συµφωνίας µεταξύ της Ελληνι-
κής Δηµοκρατίας και των Ηνωµένων Πολιτειών Αµερικής
(LOA GR-D-SNY), υπάγονται στα παραπάνω ειδικά καθε-
στώτα, χωρίς τη σύσταση εγγυήσεων νέων ή συµπληρω-
µατικών.

Άρθρο 26
Κύρωση της από 05.11.2019 σύµβασης δωρεάς µεταξύ

του Ιδρύµατος «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ 
Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» και του Ελληνικού Δηµοσίου 

για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών 
στον τοµέα της υγείας, που κυρώθηκε 

µε τον ν. 4564/2018 (Α΄ 170)

Κυρώνεται και αποκτά ισχύ νόµου η από 05.11.2019
σύµβαση, µε την οποία τροποποιείται η από 06.09.2018
σύµβαση δωρεάς µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινωφελές Ί-
δρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δηµοσίου
για την ενίσχυση και αναβάθµιση των υποδοµών στον
τοµέα της Υγείας, η οποία κυρώθηκε µε τον ν. 4564/2018
(Α΄170), που υπεγράφη µεταξύ των ανωτέρω µερών για
την υλοποίηση της δωρεάς του Ιδρύµατος, το κείµενο
της οποίας έχει ως ακολούθως: 

«ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 06.09.2018 ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
ΔΩΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ «ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ 

ΙΔΡΥΜΑ ΣΤΑΥΡΟΣ Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 

ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΜΕΤΑΞΥ 

ΑΦΕΝΟΣ
του Ελληνικού Δηµόσιου, νόµιµα εκπροσωπούµενου

για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό Οικο-
νοµικών, κο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υφυπουργό Οικονο-
µικών, κο Απόστολο Βεσυρόπουλο, την Υπουργό Παιδεί-
ας και Θρησκευµάτων, κα Νίκη Κεραµέως, τον Υπουργό
Υγείας, κο Βασίλη Κικίλια, και τον Υφυπουργό Υγείας, κο
Βασίλη Κοντοζαµάνη

ΑΦΕΤΕΡΟΥ
της Εταιρείας ειδικού (κοινωφελούς αποκλειστικά)

σκοπού µε την επωνυµία «Κοινωφελές Ίδρυµα ΣΤΑΥΡΟΣ
Σ. ΝΙΑΡΧΟΣ», που εδρεύει στις Βερµούδες, η οποία έχει
συσταθεί νόµιµα µε την υπ' αριθ. 39569 βεβαίωση σύστα-
σης εταιρείας του οικείου µητρώου εταιρειών µε ηµερο-
µηνία 15 Φεβρουάριου 2007 και εκπροσωπείται νόµιµα
για την υπογραφή της παρούσας από τους κ.κ. Λαµπρο-
πούλου Χριστίνα και Αγουρίδη Γιώργο µε εντολή και
πληρεξουσιότητα, που δόθηκε σε αυτούς µε Πρακτικό
του Διοικητικού Συµβουλίου του Ιδρύµατος
εφεξής τα «Μέρη»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

(Α) Την 21.09.2018 κυρώθηκε διά του Νόµου
4564/2018 (εφεξής ο «Νόµος») η από 06.09.2018 σύµβα-
ση (εφεξής «η Σύµβαση») µεταξύ του Ιδρύµατος «Κοινω-
φελές Ίδρυµα Σταύρος Σ. Νιάρχος» (εφεξής «το Ίδρυ-
µα») και του Ελληνικού Δηµοσίου (εφεξής «το Ε.Δ.»), η

οποία ρυθµίζει το συµβατικό πλαίσιο, τους γενικούς ό-
ρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση εκ µέρους
του Ιδρύµατος δωρεών για την ενίσχυση και αναβάθµιση
υποδοµών στον τοµέα της Υγείας στην Ελλάδα (εφεξής
η «Πρωτοβουλία»).

(Β) ειδικότερα δυνάµει του Προοιµίου της Σύµβασης,
το ίδρυµα:

(α) αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης
(που σήµερα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε
200.000.000-250.000.000 ευρώ) ενώ συµφωνήθηκε µε-
ταξύ άλλων η υλοποίηση από το Ίδρυµα των ακόλουθων
δωρεών που αφορούν:

ii. Στον σχεδιασµό, κατασκευή και εξοπλισµό του Νο-
σοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης («Έργο II»),

iii. στον σχεδιασµό, κατασκευή και εξοπλισµό κτηρίου
στην Αθήνα, εντός του χώρου του Γενικού Νοσοκοµείου
Αθηνών «Ο Ευαγγελισµός - Οφθαλµιατρείο Αθηνών -
Πολυκλινική», µε σκοπό να λειτουργήσει ως έδρα του
Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υγείας
του Ε.Κ.Π.Α. ( «Έργο III»),
ν. στην προµήθεια νέου εξοπλισµού καθώς και στη συ-

ντήρηση υφιστάµενου µε σκοπό την ενίσχυση της δυνα-
µικότητας και αποτελεσµατικότητας των αεροδιακοµι-
δών του ΕΚΑΒ («Έργο V») viii. Καθώς και σε κάθε άλλο
συναφές, παρεπόµενο ή/και αυτοτελές πρόσθετο έργο
που ήθελε συµφωνηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόµενη
από την παρούσα Σύµβαση, µε το Ελληνικό Δηµόσιο.

(Γ) Σε συνέχεια της δηµοσίευσης του Νόµου το Ε.Δ. ε-
νηµέρωσε το Ίδρυµα ότι η παραχώρηση χώρου εντός του
Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός για την υλοποίηση της δω-
ρεάς του Έργου III δεν εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συµ-
βούλιο του Νοσοκοµείου Ευαγγελισµός, οι δε µεταγενέ-
στερες εναλλακτικές προτάσεις που υποβλήθηκαν από
το Ίδρυµα προς το σκοπό υλοποίησης της δωρεάς δεν έ-
λαβαν την έγκριση από το Διοικητικό Συµβούλιο του Νο-
σοκοµείου. Ως αποτέλεσµα των ανωτέρω, τα Μέρη ανα-
γνωρίζουν την οριστική αδυναµία υλοποίησης του Έρ-
γου III και αποφασίζουν την εξαίρεσή του από την Πρω-
τοβουλία. Αντίστοιχα, το Ίδρυµα, κατόπιν της ανωτέρω
εξαίρεσης και αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα υπο-
στήριξης του Νοσηλευτικού τοµέα στην Ελλάδα, αποφά-
σισε την ενίσχυση αυτού µέσω της έγκρισης δωρεών
προς το Τµήµα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υ-
γείας του Ε.Κ.Π.Α καθώς και την έγκριση δωρεών προς
την Επαγγελµατική Σχολή βοηθών Νοσοκόµων του Γενι-
κού Νοσοκοµείου Αθηνών «ο Ευαγγελισµός-Οφθαλµια-
τρείο Αθηνών- Πολυκλινική», όπως ειδικότερα αναφέρε-
ται κατωτέρω.

(Δ) Σε ακολουθία της κατά τα οριζόµενα ανωτέρω υπ'
αρίθµ. viii πρόβλεψης του Προοιµίου της Σύµβασης, το
ΙΣΝ κατόπιν αξιολόγησης των αναγκών της περιοχής και
στην προσπάθεια περαιτέρω ενίσχυσης της ευρύτερης
περιοχής της Λακωνίας, µετά από προηγούµενη συζήτη-
ση και σύµφωνη γνώµη του Ε.Δ., αποφάσισε να εγκρίνει
δωρεά για τη δηµιουργία νέου Γενικού Νοσοκοµείου στη
Σπάρτη.
Ως αποτέλεσµα της ανωτέρω απόφασης, τα Μέρη α-

ποφασίζουν την ένταξη του έργου αυτού στην Πρωτο-
βουλία ως Έργο VIII.

(Ε) Έτι περαιτέρω, τα Μέρη αµοιβαία αναγνωρίζουν
την χρησιµότητα κατασκευής χώρου στάθµευσης και ε-
λικοδροµίου για την εξυπηρέτηση του Νοσοκοµείου Παί-
δων Θεσσαλονίκης που θα υλοποιηθεί µέσω της δωρεάς
του Έργου II, µε σχετική τροποποίηση της Σύµβασης.
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(Ζ) Κατόπιν νέων συζητήσεων και αξιολογήσεων των
συνθηκών, το Ε.Δ. έκρινε και πρότεινε ως καταλληλότε-
ρη για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των αεροδιακοµιδών
του ΕΚΑΒ, την προµήθεια δύο νέων ελικοπτέρων αντί
της συντήρησης των υφιστάµενων, που αποτελούσε µα-
ζί µε την προµήθεια δύο νέων αεροπλάνων την αρχική
πρόταση, ενώ δεσµεύθηκε για την ανάληψη της συντή-
ρησής τους µε ίδιους πόρους, µετά την πιστοποίηση ο-
λοκλήρωσης του Έργου και την παράδοση αυτού. Το Ί-
δρυµα αποδέχθηκε την πρόταση αυτή και αποφάσισε ότι
το Έργο V θα περιλαµβάνει µόνο την προµήθεια νέου ε-
ξοπλισµού και µέχρι του ποσού των Ευρώ 25,000,000.,
που ήδη προβλέπεται στην Επιµέρους Σύµβαση-Έργο V.
Κατόπιν της σχετικής εξέλιξης τα µέρη συµφωνούν στην
ανάγκη τροποποίησης της Επιµέρους Σύµβασης Δωρε-
άς-Έργο V, στις συγκεκριµένες αναφορές προκειµένου
αυτές να αντανακλούν τις νέες συνθήκες και υποχρεώ-
σεις των µερών.

(Η) Αναφορικά µε την πρόοδο του Έργου VII, σχετικά
µε την χρηµατοδότηση της διαµόρφωσης και υλοποίη-
σης των εκπαιδευτικών προγραµµάτων για τις ενδονο-
σοκοµειακές λοιµώξεις και την αντιµετώπιση του τραύ-
µατος, καθώς και την πρόοδο της τροποποίησης της Επι-
µέρους Σύµβασης Δωρεάς-Έργο V, όπως αυτή αναφέρε-
ται ανωτέρω υπό (Ζ), και σε ό,τι αφορά στην ωρίµανση
των συγκεκριµένων έργων, τα µέρη συµφωνούν ότι: Α-
ναφορικά µε την τεχνική και θεσµική ωρίµανση των Έρ-
γων V και VII, το Ε.Δ. λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα
προκειµένου να εξασφαλίσει ότι αυτή θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί εγκαίρως και οι εν λόγω Επιµέρους Συµβά-
σεις ή τυχόν τροποποίηση αυτών, να κυρωθούν µε Νόµο
έως την 31Π Δεκεµβρίου 2019, άλλως τα συγκεκριµένα
Έργα θα εξαιρεθούν από την Πρωτοβουλία για την Υ-
γεία.

(Θ) Με την ένταξη των ανωτέρω έργων όπως αυτά
προσδιορίστηκαν ανωτέρω, περ. Γ και Δ, το συνολικό κό-
στος υλοποίησης αυξάνεται και ανέρχεται πλέον στο κα-
τά προσέγγιση ποσό των 400.000.000 Ευρώ.
Ήδη, τα Μέρη συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέ-

χονται αµοιβαίως τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1° - Τροποποίηση συνολικού κόστους υλοποί-

ησης των Έργων
Η παράγραφος 1(α) του Προοιµίου της Σύµβασης τρο-

ποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
«αναλαµβάνει το σύνολο του κόστους υλοποίησης

(που σήµερα υπολογίζεται κατά προσέγγιση σε
400.000.000 ευρώ) των εξής έργων (εφεξής τα «Έρ-
γα»)».
ΑΡΘΡΟ 2°- Τροποποίηση Έργου Η της Σύµβασης
1. Η παράγραφος 1(α) υποπαράγραφος (ii) του Προοι-

µίου της Σύµβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«του σχεδιασµού, κατασκευής και εξοπλισµού του Νο-
σοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης καθώς και του σχεδια-
σµού, κατασκευής και εξοπλισµού υπαίθριου χώρου
στάθµευσης και ελικοδροµίου σε γειτνιάζον µε το Νοσο-
κοµείο ακίνητο, ανήκον κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και
κατοχή στο Ελληνικό Δηµόσιο, προκειµένου να εξυπη-
ρετηθούν οι ανάγκες του Νοσοκοµείου, (εφεξής «Έργο
II»)»
ΑΡΘΡΟ 3° - Τροποποίηση Έργου III της Σύµβασης
1. Η παράγραφος 1{α) υποπαράγραφος (iii) του Προοι-

µίου της Σύµβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως
εξής:

«...της χρηµατοδότησης της προµήθειας ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισµού και της υλοποίησης εκπαιδευτικών
προγραµµάτων (εκπαιδευτικών, ερευνητικών και χορή-
γηση υποτροφιών) για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υ-
γείας του Ε.Κ.Π.Α. (εφεξής «Έργο ΙΙΙΑ») και του Κέντρου
Εκπαίδευσης Νοσηλευτών του Γενικού Νοσοκοµείου Α-
θηνών «ο Ευαγγελισµός-Οφθαλµιατρείο Αθηνών Πολυ-
κλινική», (εφεξής «Έργο ΙΙΙΒ»)»
ΑΡΘΡΟ 4° - Τροποποίηση Έργου V της Σύµβασης
Η παράγραφος 1(α) υποπαράγραφος (ν) του Προοιµίου

της Σύµβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:
"της προµήθειας νέου εξοπλισµού µε σκοπό την ενί-

σχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των
αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ, (εφεξής «Έργο V")
ΑΡΘΡΟ 5° - Τροποποίηση Έργου VI της Σύµβασης
Η παράγραφος 1{α) υποπαράγραφος (vi) του Προοιµί-

ου της Σύµβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως ε-
ξής:

«vi. Της προµήθειας και εγκατάστασης ειδικού ιατρι-
κού εξοπλισµού {ΡΕΤ-Τοµογραφία εκποµπής ποζιτρο-
νίων καθώς και της δηµιουργίας µονάδων παραγωγής
ραδιοφαρµάκων) σε επιλεγµένα δηµόσια νοσηλευτικά ι-
δρύµατα της χώρας ή σε και σε άλλους χώρους που θα
υποδείξει το Ε.Δ. (εφεξής έργο VI)».
ΑΡΘΡΟ 6° - Ένταξη Έργου VIII της Σύµβασης
Στην παράγραφο 1(α) του Προοιµίου της Σύµβασης ε-

ντάσσεται ως Έργο VHI, ο σχεδιασµός, κατασκευή και ε-
ξοπλισµός του νέου Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης και
προστίθεται ως εξής:

«viii. το σχεδίασµά, κατασκευή και εξοπλισµό του νέου
Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης (εφεξής «Έργο VIII»)».
ΑΡΘΡΟ 7° - Τροποποίηση παραγράφου 2 άρθρου 2 της

Σύµβασης
Η Παρ. 2 του άρθρου 2 της Σύµβασης τροποποιείται

και διατυπώνεται ως εξής:
«Οι όροι υλοποίησης του Έργου IV προσδιορίζονται

στην Επιµέρους Σύµβαση που προσαρτάται στην Σύµβα-
ση ως Παράρτηµα 4. Οι όροι υλοποίησης εκάστου εκ των
λοιπών Έργων ϋα προσδιορίζονται στις Επιµέρους Συµ-
βάσεις που θα υπογραφούν κατά το χρόνο ωρίµανσης ε-
κάστου Έργου. Το Ε.Δ. µεριµνά και λαµβάνει όλα τα α-
παραίτητα µέτρα για την ταχεία τεχνική και θεσµική ωρί-
µανση των Έργων, συµπεριλαµβανοµένου του καθορι-
σµού των επιµέρους τεχνικών και λειτουργικών προδια-
γραφών. Αναφορικά µε την τεχνική και θεσµική ωρίµαν-
ση των Έργων V και VII, το Ε.Δ. λαµβάνει όλα τα απαραί-
τητα µέτρα προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι αυτή ϋα
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εγκαίρως και οι εν λόγω Ε-
πιµέρους Συµβάσεις ή τυχόν τροποποίηση αυτών να κυ-
ρωθούν µε Νόµο έως την 31η Δεκεµβρίου 2019, άλλως
τα συγκεκριµένα Έργα ϋα εξαιρεθούν από την Πρωτο-
βουλία για την Υγεία.
Συµφωνείται περαιτέρω ότι τα παρακάτω Έργα της

Πρωτοβουλίας για την Υγεία πρέπει να κυρωθούν µε Νό-
µο, ως εξής:
Το Έργο I (Νοσοκοµείο Κοµοτηνής), κύρωση µε Νόµο

έως την 31 η.01.2020 
Το Έργο II (Νοσοκοµείο Παίδων Θεσσαλονίκης), κύρω-

ση µε Νόµο έως 31η.05.2020 
Το Έργο VIII (Νοσοκοµείο Σπάρτης), κύρωση µε Νόµο

έως 30.11.2020».
ΑΡΘΡΟ 8° * Τροποποίηση παραγράφου 4 άρθρου 19

της Σύµβασης
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Στην παρ. 4 του άρθρου 19 της Σύµβασης προστίθεται
εδάφιο τελευταίο, ως εξής: «Σε περιπτώσεις απρόβλε-
πτων αναγκών προµήθειας επιπρόσθετου εξοπλισµού,
αλλαγών των προδιαγραφών του εξοπλισµού αυτού (ε-
ξαιτίας πχ τεχνολογικών εξελίξεων) καθώς και συνδρο-
µής έκτακτων και ειδικών περιστάσεων εν γένει, τροπο-
ποιήσεις στα τεχνικά χαρακτηριστικά, ποσότητα και λοι-
πές προδιαγραφές µετά την υπογραφή της εκάστοτε ε-
πιµέρους Σύµβασης και κύρωσής της µε Νόµο δεν απαι-
τούν εκ νέου κύρωση».
ΑΡΘΡΟ 9° - Οι σχετικές αναφορές στα Έργα τροπο-

ποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:
1. Η παράγραφος 4 του Προοιµίου της Σύµβασης τρο-

ποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής: «Τα Έργα I, II και
VIII θα υλοποιηθούν σε εδαφική έκταση που ανήκει και
θα ανήκει στο διηνεκές στο Ελληνικό Δηµόσιο και τους
αρµόδιους φορείς του. Ως εκ τούτου, στην πλήρη κυριό-
τητα, νοµή και κατοχή του Ελληνικού Δηµοσίου και των
αρµόδιων φορέων του θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις
µετά του εξοπλισµού τους που θα κατασκευαστούν σε ε-
φαρµογή της Σύµβασης και των Επιµέρους Συµβάσεων»

2. Οι κάτωθι αναφερόµενοι ορισµοί του άρθρου 1 της
Σύµβασης τροποποιούνται και αντικαθίστανται ως εξής:

- «Έργα: Τα περιγραφόµενα στο Προοίµιο της Σύµβα-
σης Έργα I-VIII»

- «Έργα Κτιριακών Υποδοµών»: Τα Έργα I, II και VIII
που περιγράφονται στο Προοίµιο της παρούσας, όπως
αυτά θα εξειδικευτούν στις Επιµέρους Συµβάσεις»

- «Έργα Εξοπλισµού»: Τα Έργα ΙΙΙΑ και ΙΙΙΒ, IV, V και VI
που περιγράφονται στο Προοίµιο Σύµβασης, όπως αυτά
θα εξειδικευτούν στις Επιµέρους Συµβάσεις»

3. Η περιγραφή του εκτιµώµενου υπολογισµού του συ-
νόλου των έργων στο Παράρτηµα 1 της Σύµβασης τρο-
ποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«ο εκτιµώµενος προϋπολογισµός του συνόλου των
Έργων-εάν και εφόσον τα µέρη καταλήξουν σε τελική
συµφωνία-ανέρχεται κατά προσέγγιση σε ποσό Ευρώ
400.000.000.»

4. Η περιγραφή του Έργου II στο Παράρτηµα 1 της
Σύµβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«II) τον σχεδιασµό, κατασκευή και εξοπλισµό του Νο-
σοκοµείου Παίδων Θεσσαλονίκης καθώς και τον σχεδια-
σµό, κατασκευή και εξοπλισµό υπαίθριου χώρου στάθ-
µευσης και ελικοδροµίου σε γειτνιάζον µε το Νοσοκο-
µείο ακίνητο, ανήκον κατά πλήρη κυριότητα, νοµή και κα-
τοχή στο Ελληνικό Δηµόσιο, προκειµένου να εξυπηρετη-
θούν οι ανάγκες του Νοσοκοµείου.»

5. Η περιγραφή του Έργου III στο Παράρτηµα I της
Σύµβασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«III) την χρηµατοδότηση της προµήθειας ιατροτεχνο-
λογικού εξοπλισµού και την υλοποίηση εκπαιδευτικών
προγραµµάτων (εκπαιδευτικών, ερευνητικών και χορή-
γηση υποτροφιών) για την εξυπηρέτηση των αναγκών
του Τµήµατος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστηµών Υ-
γείας του
Ε.Κ.Π.Α. και του Κέντρου Εκπαίδευσης Νοσηλευτών

του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «ο Ευαγγελισµός - Ο-
φθαλµιατρείο Αθηνών Πολυκλινική »

6. Η περιγραφή του Έργου V στο Παράρτηµα I της Σύµ-
βασης τροποποιείται και αντικαθίσταται ως εξής:

«της προµήθειας νέου εξοπλισµού µε σκοπό την ενί-
σχυση της δυναµικότητας και αποτελεσµατικότητας των
αεροδιακοµιδών του ΕΚΑΒ, (εφεξής «Έργο V»)»

7. Προστίθεται η περιγραφή του Έργου VIII στο Παράρ-
τηµα I της Σύµβασης, ως εξής:

«VIII) «το σχεδίασµά, κατασκευή και εξοπλισµό του
νέου Γενικού Νοσοκοµείου Σπάρτης (εφεξής «Έργο VI-
II»).
Ακολούθως τροποποιείται η αρίθµηση στην παράγρα-

φο 1(α) του Προοιµίου της Σύµβασης καθώς και η αντί-
στοιχη περιγραφή στο Παράρτηµα I της Σύµβασης ως ε-
ξής:

ix) Καθώς και κάθε άλλου συναφούς, παρεπόµενου
ή/και αυτοτελούς πρόσθετου έργου που ήθελε συµφω-
νηθεί, ως πρόσθετη δωρεά διεπόµενη από την παρούσα
Σύµβαση, µε το Ελληνικό Δηµόσιο.
Πέραν των ανωτέρω τροποποιήσεων, όλες οι λοιπές

διατάξεις της Σύµβασης, ισχύουν ως έχουν.
Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάχθηκε η παρούσα τρο-

ποποίηση, η οποία υπεγράφη σε πέντε (5) πρωτότυπα,
ως ακολούθως:

Για το ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Ο Υπουργός Ο Υφυπουργός 
Οικονοµικών Οικονοµικών

Η Υπουργός Ο Υπουργός
Παιδείας Υγείας

και Θρησκευµάτων

Ο Υφυπουργός
Υγείας

Για το ΙΔΡΥΜΑ Σ.ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ

Λαµπροπούλου Χριστίνα          Αγουρίδης Γιώργος

Αθήνα, 5-11-2019 »

Άρθρο 27
Θέµατα επιλογής Υπηρεσιακών Γραµµατέων

1.  Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου
36 του  ν. 4622/2019 (Α΄ 133) µετά τις λέξεις «νοµικά
πρόσωπα δηµοσίου δικαίου» προστίθενται οι λέξεις
«των φορέων αυτών».

2. Στο δεύτερο εδάφιο της υποπερίπτωσης βγ΄ της πε-
ρίπτωσης β΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του
ν. 4622/2019 (Α΄ 133) µετά τις λέξεις «νοµικά πρόσωπα
δηµοσίου δικαίου» προστίθενται οι λέξεις «των φορέων
αυτών».

Άρθρο 28
Θέµατα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ)

1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης γ΄ της παραγρά-
φου 1 του άρθρου 6 του ν. 3699/2008 (Α΄ 199), όπως η
περίπτωση αυτή τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 5β
του άρθρου 40 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), αντικαθίσταται
ως εξής:
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«γ) Σε ειδικώς οργανωµένα και καταλλήλως στελεχω-
µένα Τµήµατα Ένταξης (ΤΕ), τα οποία λειτουργούν στις
σχολικές µονάδες γενικής και επαγγελµατικής εκπαί-
δευσης. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας
εκπαίδευσης οι µαθητές υποστηρίζονται από εκπαιδευτι-
κούς των κλάδων ΠΕ61 ή ΠΕ60 µε εξειδίκευση στην
ΕΑΕ για τα νηπιαγωγεία και από εκπαιδευτικούς των
κλάδων ΠΕ71 ή ΠΕ70 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ για τα
δηµοτικά σχολεία. Στα ΤΕ των σχολικών µονάδων της
πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης, στις οποίες φοιτούν έως
διακόσιοι πενήντα (250) µαθητές, τοποθετείται ένας εκ-
παιδευτικός, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µονάδων, στις ο-
ποίες φοιτούν περισσότεροι από διακόσιοι πενήντα
(250) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέ-
ντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
(ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκο-
µείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το-
ποθετούνται δύο εκπαιδευτικοί. Στα ΤΕ των σχολικών
µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης οι µαθητές υπο-
στηρίζονται από εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ02,
ΠΕ03 και ΠΕ04 µε εξειδίκευση στην ΕΑΕ. Στα ΤΕ των
σχολικών µονάδων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης,
στις οποίες φοιτούν έως τριακόσιοι (300) µαθητές, τοπο-
θετείται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02 και ένας εκ-
παιδευτικός κλάδου ΠΕ03, ενώ στα ΤΕ των σχολικών µο-
νάδων, στις οποίες φοιτούν περισσότεροι από τριακόσιοι
(300) µαθητές, εκ των οποίων τουλάχιστον δεκαπέντε
(15) µε διαγνωσµένη από αρµόδιο δηµόσιο φορέα (Κέ-
ντρο Εκπαιδευτικής και Συµβουλευτικής Υποστήριξης
(ΚΕΣΥ), Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο, Δηµόσιο Νοσοκο-
µείο) αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το-
ποθετούνται ένας εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ02, ένας εκ-
παιδευτικός κλάδου ΠΕ03 και ένας εκπαιδευτικός κλά-
δου ΠΕ04. Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ04 η
τοποθέτηση, σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, γίνε-
ται σε ποσοστό 42% για την ειδικότητα ΠΕ04.01, 20%
για κάθε µία από τις ειδικότητες ΠΕ04.02 και ΠΕ04.04
και 18% για την ειδικότητα ΠΕ04.05. Ο αριθµός των θέ-
σεων κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτει σύµφω-
να µε τα προηγούµενα εδάφια, ισοδυναµεί µε αριθµό ορ-
γανικών θέσεων. Στα ΤΕ για µαθητές µε προβλήµατα ό-
ρασης ή ακοής µπορεί να τοποθετούνται επιπλέον και
εκπαιδευτικοί άλλων κλάδων.»

2. Κατά την πρώτη εφαρµογή του παρόντος οι οργανι-
κές θέσεις κατά κλάδο και ειδικότητα που προκύπτουν
σύµφωνα µε την παράγραφο 1, διατίθενται καταρχάς για
την εξέταση εµπρόθεσµων αιτήσεων µετάθεσης σχολι-
κού έτους 2018-2019, οι οποίες δεν ικανοποιήθηκαν ως
προς οποιαδήποτε επιλογή. Οι εκπαιδευτικοί που µετατί-
θενται κατά τα ανωτέρω παραµένουν στη θέση που υπη-
ρετούν έως και τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-
2020. Οι οργανικές θέσεις που θα αποµείνουν κενές µε-
τά την εξέταση των ως άνω αιτήσεων µετάθεσης διατί-
θενται για διορισµό.

Άρθρο 29
Τροποποίηση της παραγράφου 3 του άρθρου 13 

του ν. 4492/2017 (Α΄ 156)

1. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 13
του ν. 4492/2017 (Α΄ 156) αντικαθίσταται από τότε που ί-
σχυσε, ήτοι από 18.10.2017, ως εξής:

«3. α) Οι Αγροτικές Εταιρικές Συµπράξεις (ΑΕΣ) του
άρθρου 33 του ν. 4384/2016 (Α΄ 78) και του άρθρου 6 του
ν. 4015/2011 (Α΄ 210) που είναι εγγεγραµµένες στο Μη-
τρώο του άρθρου 19 του ν. 4384/2016, µπορούν να µετα-
τρέπονται σε αγροτικούς συνεταιρισµούς (ΑΣ) του
ν. 4384/2016 µε συγχώνευση των Αγροτικών Συνεταιρι-
σµών µετόχων τους. Όσες ΑΕΣ δεν έχουν εφαρµόσει τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4384/2016 µέχρι τις 31
Μαρτίου 2020, διαγράφονται από το Μητρώο του άρ-
θρου 19 του ν. 4384/2016 µε απόφαση του Υπουργού Α-
γροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων, µετά από εισήγηση
της Αρµόδιας Αρχής του άρθρου 18 του ν. 4384/2016.»

2. Κοινές υπουργικές αποφάσεις µε τις οποίες έχει
διαπιστωθεί η λύση ΑΕΣ και οι οποίες έχουν εκδοθεί σε
εφαρµογή της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 3 του άρ-
θρου 13 του ν. 4492/2017, όπως η περίπτωση αυτή ίσχυ-
σε πριν την αντικατάστασή της µε τη διάταξη της παρα-
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανακαλούνται αναδρο-
µικά από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος τους.

Άρθρο 30
Κοινόχρηστοι και Κοινωφελείς Χώροι του Ελληνικού

1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου πέµπτου της από
30.09.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε-
πείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Υγείας» (Α΄145) που κυρώνεται µε το άρθρο 2 του
παρόντος νόµου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ηµε-
ροµηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται
να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην από 14.11.2014 Σύµβαση Αγοραπωλη-
σίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχι-
κού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από
19.07.2016 τροποποιητικής σύµβασης, όπως αυτές κυ-
ρώθηκαν µε τον ν. 4422/2016 και σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στον ν. 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχο-
νται στην κυριότητα των δικαιούχων τους αµέσως µετά
τη διανοµή του ακινήτου.»

2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου πέµπτου της από
30.09.2019 Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Κατε-
πείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας των Υπουργείων Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονοµικών
και Υγείας» (Α΄145) που κυρώνεται µε το άρθρο 2 του
παρόντος νόµου, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται η καταληκτική ηµε-
ροµηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται
να παραδώσει τους χώρους αυτούς, σύµφωνα µε τα προ-
βλεπόµενα στην από 14.11.2014. Σύµβαση Αγοραπωλη-
σίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του µετοχι-
κού κεφαλαίου της ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από
19.07.2016 τροποποιητικής σύµβασης όπως αυτές κυρώ-
θηκαν µε τον ν. 4422/2016 και σύµφωνα µε τα προβλεπό-
µενα στον ν. 4549/2018. Οι χώροι αυτοί περιέρχονται
στην κυριότητα των δικαιούχων τους αµέσως µετά τη
διανοµή του ακινήτου.»
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Άρθρο 31
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος νόµου αρχίζει από τη δηµοσίευ-
σή του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορί-
ζεται διαφορετικά στις επιµέρους διατάξεις του.
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