
 

 

 

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ    Αρ. Φύλλου 237
 5 ∆εκεµβρίου 2012

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων αρµοδιότητας των 
Υπουργείων Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, Παιδεί−
ας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ∆ι−
καιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµά−
των, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης και λοιπές διατάξεις.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

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

απρόβλεπτης ανάγκης για την αντιµετώπιση κατεπειγό−
ντων θεµάτων που αφορούν την ορθή εφαρµογή και τη 
διόρθωση αβλεψιών και παραλείψεων των νοµοθετικών 
διατάξεων που αποτελούν προαπαιτούµενες ενέργειες 
στο πλαίσιο του εγκεκριµένου Μεσοπρόθεσµου Πλαισί−
ου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016. 

3. Τη σχετική πρόταση του Υπουργικού Συµβουλίου, 
αποφασίζουµε: 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 1
Μισθολογικές διατάξεις

1. Ο µηνιαίος βασικός µισθός του Συνεργάτη Β΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 40 του ν. 3205/2003 (Α΄ 297), 
όπως αντικαταστάθηκε µε την περ. 23 α της υποπαρα−
γράφου Γ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α΄ 222), 
ορίζεται σε εννιακόσια δέκα ευρώ (910 €).

2. Οι αποδοχές του καλλιτεχνικού προσωπικού του 
∆ηµοσίου, των Ν.Π.∆.∆., των Ν.Π.Ι.∆. και των Ο.Τ.Α., κα−
θορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών. 
Από τα ανωτέρω εξαιρείται το µόνιµο καλλιτεχνικό 
προσωπικό της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών (Κ.Ο.Α.), 
της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης (Κ.Ο.Θ.) και 
της Ορχήστρας της Λυρικής Σκηνής (Ο.Λ.Σ.), το οποίο 
εξακολουθεί να αµείβεται µε τις διατάξεις του άρθρου 
49 του ν. 3205/2003, όπως ισχύει.

3. Ο αριθµός «30» που αναφέρεται στο άρθρο 14 του ν. 
4024/2011 (Α΄ 226) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, 
µε τον αριθµό «29». 

4. Στην περ. 7 γ της υποπαραγράφου Γ1 του άρθρου 
πρώτου του ν. 4093/2012, διαγράφεται η φράση «Εθνικής 
Άµυνας». 

Άρθρο 2
1. Στην υποπαράγραφο Γ.2. του άρθρου πρώτου του 

ν. 4093/2012, η υφιστάµενη περίπτωση 6 αναριθµείται 
ως περίπτωση 7 και προστίθεται περίπτωση 6 ως εξής: 

«6. Κατά την εξόφληση των ληξιπρόθεσµων υποχρεώ−
σεων του ∆ηµοσίου προς τρίτους παρακρατούνται κατά 
προτεραιότητα οι βεβαιωµένες υπέρ του ∆ηµοσίου και 
των Ασφαλιστικών φορέων οφειλές των τρίτων.» 

2. Στον τίτλο του άρθρου 5 και στο εδάφιο του ίδιου 
άρθρου της από 18.11.2012 ΠΝΠ «∆ηµοσιονοµικοί κανόνες 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 228) οι λέξεις «τέλος Νοεµβρίου» 
και «το τέλος Νοεµβρίου» αντικαθίστανται µε τις λέξεις 
«15 ∆εκεµβρίου» και «15 ∆εκεµβρίου» αντίστοιχα. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ

Άρθρο 3
Ρυθµίσεις για την επιτάχυνση των διαδικασιών ΕΣΠΑ
1. Στο τέλος της παραγράφου (ιδ) του άρθρου 2 του 

ν. 3614/2007 (Α΄ 267) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η χρήση του πληροφοριακού συστήµατος παρακο−

λούθησης της σώρευσης κρατικών ενισχύσεων της πα−
ραγράφου αυτής είναι υποχρεωτική για το σύνολο των 
φορέων που χορηγούν κρατικές ενισχύσεις στη χώρα. 
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστι−
κότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων ρυθµίζο−
νται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και κάθε 
αναγκαία λεπτοµέρεια σχετικά µε την εφαρµογή του.»

2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 
7 του ν. 3614/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αναπόσπαστο τµήµα της απόφασης ένταξης πράξης, 
εξαιρουµένων των πράξεων κρατικών ενισχύσεων, απο−
τελεί το σύµφωνο αποδοχής των όρων της απόφασης 
ένταξης.»

3. Στο άρθρο 14 του ν. 3614/2007 προστίθενται παρά−
γραφοι 13 και 14 ως εξής:
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«13. Με απόφαση του οικείου διατάκτη δύναται να 
ορίζονται τα νοµικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου της περ. 
14 του άρθρου 3 του ν. 2362/1995 (Α΄ 247), όπως ισχύει, 
ως υπόλογοι − διαχειριστές συγχρηµατοδοτούµενων 
έργων Ε.Σ.Π.Α. υπαγόµενα στις διατάξεις των άρθρων 
54 επ. του ν. 2362/1995, όπως ισχύουν.

4. Η χρηµατοδότηση του συνόλου του προϋπολογι−
σµού των έργων που εντάσσονται σε επιχειρησιακά 
προγράµµατα του Ε.Σ.Π.Α. µε δικαιούχους ∆ηµοτικές 
Επιχειρήσεις Ύδρευσης Αποχέτευσης (∆.Ε.Υ.Α.) πραγµα−
τοποιείται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος νόµου, κατά 
παρέκκλιση της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και του 
άρθρου 14 του ν. 1069/1980 (191 Α΄). Για τον αναλογού−
ντα ΦΠΑ, εφαρµόζεται η παράγραφος 11 του άρθρου 
25 του παρόντος νόµου. Η διάταξη αυτή ισχύει για όλα 
τα έργα που έχουν ενταχθεί στα Ε.Π. του ΕΣΠΑ για τα 
οποία δεν έχει ολοκληρωθεί το φυσικό και οικονοµικό 
τους αντικείµενο.»

5. Στην παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 3614/2007, όπως 
ισχύει, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω Υπεύθυνη ∆ήλωση φέρει ηµεροµηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ 
της καταληκτικής ηµέρας υποβολής των προσφορών και 
δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής 
από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόµα και εάν 
άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.»

6. Στο άρθρο 25 του ν. 3614/2007, όπως ισχύει, προ−
στίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

«13. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής 
διάταξης, µπορεί να προβλέπεται στις προκηρύξεις 
συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δηµοσίων συµ−
βάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, ότι για τα 
αποτελέσµατα του σταδίου του ελέγχου των δικαιολο−
γητικών συµµετοχής και του σταδίου της αξιολόγησης 
της τεχνικής προσφοράς µπορεί να εκδίδεται µια και 
µόνο εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περί−
πτωση αρµόδιο όργανο. Κατά παρέκκλιση κάθε άλλης 
γενικής ή ειδικής διάταξης, µπορεί να προβλέπεται στις 
προκηρύξεις συγχρηµατοδοτούµενων από το ΕΣΠΑ δη−
µοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, 
ότι για τα αποτελέσµατα του σταδίου της αξιολόγη−
σης της οικονοµικής προσφοράς και του σταδίου του 
ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προ−
σωρινού αναδόχου µπορεί να εκδίδεται µια και µόνο 
εκτελεστή διοικητική πράξη από το κατά περίπτωση 
αρµόδιο όργανο.»

Άρθρο 4
Ρυθµίσεις θεµάτων ΕΤΕΑΝ ΑΕ

1. Στις Συµφωνίες Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυ−
σης, που έχουν υπογραφεί µεταξύ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 
των Τραπεζών ΕΘΝΙΚΗ, Alpha, Eurobank και Πειραιώς 
και αφορούν στις δράσεις «Επιχειρηµατικότητα Νέων», 
«Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση Απορ−
ριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, 
ΑΠΕ», «Γενική Επιχειρηµατικότητα», «Εξωστρέφεια», «Και−
νοτοµία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, τρόφιµα 
ποτά» της Α΄ πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατι−
κότητας, η υφιστάµενη σχέση συνεπένδυσης Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας 1 και Τράπεζες 2, τροποποιείται 
σε σχέση συνεπένδυσης 1 προς 1. Με απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων, µετά από εισήγηση του ∆Σ της 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ και γνώµη της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής 
Επιτροπής του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, και µετά 
από συνεκτίµηση των υφιστάµενων πόρων και των ανα−
γκών της εθνικής οικονοµίας, δύναται να αποφασισθεί 
άλλη σχέση συνεπένδυσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στο κοινοτικό δίκαιο.

2. Επιτρέπεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυ−
ξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων, µετά από εισήγηση του ∆Σ της ΕΤΕΑΝ ΑΕ και 
γνώµη της ΕΥ∆/ΕΠΑΕ και της Επενδυτικής Επιτροπής 
του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας, συνεκτιµώντας την 
εξέλιξη κάθε ∆ράσης της ανωτέρω παραγράφου της 
Α΄ Πρόσκλησης του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας της 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, η αναπροσαρµογή των ποσών των ανωτέρω 
∆ράσεων και η σχετική τροποποίηση των Συµφωνιών 
Χρηµατοδότησης και Συνεπένδυσης προς το σκοπό της 
δηµιουργίας και χρηµατοδότησης νέου Ταµείου ∆ανει−
οδότησης επιχειρήσεων εντός του Ταµείου Επιχειρη−
µατικότητας της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, µε σκοπό την παροχή και 
δανείων κεφαλαίων κίνησης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στον Κανονισµό 1236/2011 της Επιτροπής και υπό τους 
εκεί όρους και προϋποθέσεις χορήγησης κεφαλαίων 
κίνησης, όπως ερµηνεύθηκαν από την από 8−2−2012 
Επιτροπής Συντονισµού των Ταµείων (COCOF), από το 
οποίο δύνανται να δανειοδοτούνται και επενδυτικά σχέ−
δια που δεν έχουν υλοποιηθεί και έχουν υπαχθεί στο 
ν. 3299/2004 (Α΄ 261). Στο εν λόγω Ταµείο θα µπορούν 
να συµµετέχουν όλα τα τραπεζικά ιδρύµατα κατόπιν 
σχετικής πρόσκλησης προσχώρησης σε συνεργασία της 
ΕΤΕΑΝ ΑΕ, στην οποία θα καθορίζονται οι όροι συµµε−
τοχής στο εν λόγω πρόγραµµα, αφού εγκριθούν από την 
Επενδυτική Επιτροπή του Ταµείου Επιχειρηµατικότητας.

3. Επιτρέπεται η χορήγηση κεφαλαίου κίνησης έως 
και 100% του επιχειρηµατικού σχεδίου, σε επιχειρήσεις 
που υλοποιούν δραστηριότητες επέκτασης / ανάπτυξης 
και εντάσσονται στις ∆ράσεις ΤΕΠΙΧ «Εξωστρέφεια», 
«Θεµατικός Τουρισµός, Αφαλάτωση, ∆ιαχείριση Απορ−
ριµµάτων, Πράσινες Υποδοµές, Πράσινες Εφαρµογές, 
ΑΠΕ», «Καινοτοµία επιχειρήσεων, εφοδιαστική αλυσίδα, 
τρόφιµα ποτά», σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανο−
νισµό 1236/2011 της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο 
από 8−2−2012 καθοδηγητικό σηµείωµα της Επιτροπής 
Συντονισµού των Ταµείων (COCOF). Για τις ∆ράσεις 
«Γενική Επιχειρηµατικότητα» και «Επιχειρηµατικότητα 
Νέων» επιτρέπεται η χρηµατοδότηση µε κεφάλαιο κίνη−
σης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον Κανονισµό 1236/2011 
της Επιτροπής, όπως εξειδικεύεται στο από 8−2−2012 κα−
θοδηγητικό σηµείωµα της Επιτροπής Συντονισµού των 
Ταµείων (COCOF), επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί 
στον Επενδυτικό ν. 3908/2011 µέχρι 20% του επενδυτικού 
σχεδίου ή µέχρι το 100% του επιχειρηµατικού σχεδίου, 
εφόσον δεν έχουν υπαχθεί ή δεν πρόκειται να υπαχθούν 
στις διατάξεις του ν. 3908/2011, για στήριξη της περαι−
τέρω ανάπτυξης αυτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
κοινοτικό δίκαιο.

4. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 16 του 
ν. 3908/2011 (Α΄8) προστίθεται περίπτωση στ. ως εξής:

«στ. επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στις διατάξεις 
του ν. 3299/2004 και δεν έχουν υλοποιηθεί και δεν έχουν 
απενταχθεί µπορεί να χρηµατοδοτούνται για το µη υλο−
ποιηθέν µέρος της επένδυσης εν όλω ή εν µέρει µέσω 
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τραπεζικού δανεισµού µε δάνεια χαµηλού κόστους, από 
τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα που συνεργάζονται µε 
το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ ΑΕ). Στην περίπτωση αυτή το όφελος από την 
ανωτέρω χρηµατοδότηση συνυπολογίζεται στο συνολι−
κό ποσοστό ενίσχυσης, σύµφωνα µε τα όρια που καθο−
ρίζονται στην περίπτωση α΄ της παρούσας παραγράφου. 
Απαγορεύεται αυστηρά και µε ευθύνη της τράπεζας που 
χορηγεί το δάνειο η αναχρηµατοδότηση υφιστάµενων 
δανείων µε τις ανωτέρω δανειοδοτήσεις.»

5. Με αποφάσεις του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µπορεί 
να ρυθµίζονται ειδικότερες αναγκαίες λεπτοµέρειες για 
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου. 

6. Οι λοιποί όροι των υφιστάµενων Συµφωνιών Χρη−
µατοδότησης και Συνεπένδυσης παραµένουν σε ισχύ. 
Οι φορείς που χορηγούν τα δάνεια θα πρέπει να δι−
ασφαλίζουν την τήρηση των κανόνων του κοινοτικού 
δικαίου, ιδίως των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων 
και περί διαρθρωτικών ταµείων.

Άρθρο 5
Ρύθµιση θεµάτων Οργανισµού 

Βιοµηχανικής Ιδιοκτησίας
1. Η κατάθεση στον Οργανισµό Βιοµηχανικής Ιδιοκτη−

σίας (Ο.Β.Ι) των αιτήσεων για χορήγηση κάθε είδους τίτ−
λων και πιστοποιητικών βιοµηχανικής ιδιοκτησίας, κατ’ 
εφαρµογή των διατάξεων της κείµενης νοµοθεσίας και 
ιδίως του ν. 1733/1987 (Α΄ 171), του π.δ. 77/1988 (Α΄33), του 
π.δ 16/1991 (Α΄6), του π.δ. 45/1991 (Α΄24), του π.δ. 415/1995 
(Α΄24), του π.δ. 259/1997 (Α΄185), του π.δ. 46/2012 (Α΄95) 
ως ισχύουν κατά τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου, 
επιτρέπεται να γίνεται και ηλεκτρονικά µέσω διαδι−
κτύου, εφαρµοζοµένων αναλόγως των διατάξεων του 
π.δ. 150/2001 (Α΄125) σχετικά µε την πιστοποίηση των 
ηλεκτρονικών υπογραφών.

2. Η κατάθεση µε ηλεκτρονική αλληλογραφία δεν 
επιτρέπεται στις περιπτώσεις των εφευρέσεων του 
ν. 4325/1963 (Α΄156).

3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κα−
θορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες, οι 
τεχνικές προδιαγραφές και κάθε θέµα σχετικό µε την 
εφαρµογή της παραγράφου 1.

4. Η εποπτεία του Οργανισµού Βιοµηχανικής Ιδιοκτη−
σίας υπάγεται στην αρµοδιότητα της Γενικής Γραµµα−
τείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
και καταργείται κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη που 
αντίκειται στην παρούσα ρύθµιση. 

Άρθρο 6
Ρύθµιση θεµάτων ΟΣΕ − Ίδρυση εταιρείας 

συντήρησης τροχαίου υλικού
1. Ιδρύεται ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία «Ελ−

ληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδροµικού Τροχαί−
ου Υλικού Ανώνυµη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο 
«ΕΕΣΣΤΥ» (εφεξής η «Εταιρεία»). Στις διεθνείς συναλλα−
γές, ο διακριτικός τίτλος της Εταιρείας αποδίδεται ως 
«Hellenic Company for Rolling Stock Maintenance S.A.».

2. Η Εταιρεία λειτουργεί σύµφωνα µε τους κανόνες 
της ιδιωτικής οικονοµίας και διέπεται από τις διατάξεις 
του ν. 3429/2005 (Α΄ 314) και του κ.ν. 2190/1920. Κατά την 

άσκηση των δραστηριοτήτων της εποπτεύεται από τον 
Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων, ενώ η εποπτεία σχετικά µε 
τη λειτουργία της ως ανώνυµης εταιρείας διενεργείται 
σύµφωνα µε τις γενικές διατάξεις. 

3. Το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας καταρτί−
ζεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγω−
νιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που 
δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως και 
ρυθµίζει κάθε θέµα που προβλέπεται στην κείµενη για 
τις ανώνυµες εταιρίες νοµοθεσία. Τροποποιήσεις του 
καταστατικού διενεργούνται µε απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920. 
Η αρχική διάρκεια της Εταιρείας ορίζεται σε ενενήντα 
εννέα (99) έτη από τη δηµοσίευση του ιδρυτικού της 
καταστατικού.

4. Σκοπός της Εταιρείας είναι:
α) η παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής, και 

ανακατασκευής τροχαίου και λοιπού σιδηροδροµικού 
υλικού και άλλων µέσων σταθερής τροχιάς, 

β) η διαχείριση ή/και εκµίσθωση τροχαίου υλικού, είτε 
ιδιόκτητου, είτε εξ ονόµατος άλλων (συµπεριλαµβανο−
µένου τροχαίου υλικού που τυχόν της ανατεθεί από το 
Ελληνικό ∆ηµόσιο έναντι αγοραίας αµοιβής) σε τρίτους,

γ) κάθε άλλη δραστηριότητα που προβλέπεται από 
το καταστατικό της.

5. Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆.Σ.) 
που αποτελείται από επτά (7) µέλη, τα οποία ορίζονται 
µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανάπτυξης 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύ−
ων σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3429/2005. 

6. Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ορίζεται σε 
πέντε εκατοµµύρια (5.000.000) ευρώ, αναλαµβάνεται και 
καταβάλλεται εξ ολοκλήρου σε µετρητά από το Ελλη−
νικό ∆ηµόσιο και διαιρείται σε ονοµαστικές µετοχές 
σύµφωνα µε το καταστατικό της. 

7. Ο Εσωτερικός Κανονισµός Λειτουργίας της Εται−
ρείας περιλαµβάνει τουλάχιστον τα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 4 παρ. 2 του ν. 3429/2005, καταρτίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και τίθεται σε ισχύ 
µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικό−
τητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων που δηµοσι−
εύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 7
Απόσχιση κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού 

ΟΣΕ και απορρόφησή του από την Εταιρεία
1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων που εκδίδεται µε ανάλογη εφαρµογή 
του άρθρου 14Β του ν. 3429/2005, και δηµοσιεύεται στην 
Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως, αποσχίζεται ο κλάδος 
συντήρησης Τροχαίου Υλικού του ΟΣΕ Α.Ε. όπως ο κλά−
δος αυτός, ως Γενική ∆ιεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου 
Υλικού, περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λει−
τουργίας του ΟΣΕ, και εισφέρεται στην Εταιρεία. Για 
τον προσδιορισµό του εισφερόµενου κλάδου, εφαρµό−
ζονται τα εξής:

α. Ως ηµεροµηνία µετασχηµατισµού για την απόσχιση 
του κλάδου τίθεται η 31.12.2012. Για το σκοπό της από−
σχισης του κλάδου και της εισφοράς του στην Εταιρεία, 
ο ΟΣΕ Α.Ε. θα προβεί εντός ενός (1) µηνός στην κα−
τάρτιση ισολογισµού µετασχηµατισµού µε ηµεροµηνία 
αναφοράς την 31.12.2012. 



 

 

 
5740 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 

β. Το σύνολο των στοιχείων του ενεργητικού και 
παθητικού του κλάδου, όπως αυτά θα περιγράφονται 
στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού, εισφέρονται στην 
απορροφούσα Εταιρεία, η οποία έτσι καθίσταται ειδικός 
διάδοχος των απαιτήσεων και υποχρεώσεων που περι−
γράφονται στον Ισολογισµό Μετασχηµατισµού. 

γ. Κατά την κατάρτιση του Ισολογισµού Μετασχηµατι−
σµού, αποτιµώνται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις:

− οι συµβάσεις του προσωπικού που απασχολείται 
στον κλάδο που αποσχίζεται,

− η σύµβαση συντήρησης τροχαίου υλικού που έχει 
συνάψει ο ΟΣΕ Α.Ε. µε την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 3 του ν. 3891/2010,

− συµβάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. µε τρίτους που αφορούν 
την παροχή υπηρεσιών συντήρησης τροχαίου υλικού, 

− συµβάσεις προµήθειας υλικών ή µηχανηµάτων εν 
γένει που αφορούν στη συντήρηση τροχαίου υλικού, 

− συµβάσεις παροχής υπηρεσιών ή προµήθειας υλικών 
που έχουν συναφθεί από τον ΟΣΕ Α.Ε. για την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών του κλάδου συντήρησης 
τροχαίου υλικού, 

− κινητά και πάγια που είναι απαραίτητα για την συ−
ντήρηση του τροχαίου υλικού, ή που από την κατασκευή 
τους ή την σκοπιµότητα προµήθειάς τους από τον ΟΣΕ 
Α.Ε., προορίζονται για την εξυπηρέτηση των λειτουργι−
κών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού,

− εκκρεµείς διαγωνιστικές διαδικασίες του ΟΣΕ για 
την προµήθεια υλικών ή την παροχή υπηρεσιών που 
προκηρύχθηκαν για την εξυπηρέτηση των λειτουργι−
κών αναγκών του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, 
καθώς και 

− κάθε άλλο στοιχείο που είναι απαραίτητο για την 
αυτόνοµη λειτουργία της Εταιρείας, εκτός από τα ακί−
νητα που χρησιµοποιούνται κατά τη δηµοσίευση της 
παρούσας από τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού 
του ΟΣΕ Α.Ε., τα οποία δεν µεταβιβάζονται, αλλά µισθώ−
νονται από τη ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. στην Εταιρεία σύµφωνα µε 
την παράγραφο 5 του παρόντος. 

δ. Η λογιστική αξία των στοιχείων ενεργητικού και 
παθητικού, που θα αναφέρονται στον Ισολογισµό Μετα−
σχηµατισµού, θα πιστοποιηθεί µε σχετική έκθεση δύο (2) 
ορκωτών ελεγκτών λογιστών, η οποία θα διενεργηθεί µε 
εντολή του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων. 

2. Η απόσχιση και εισφορά του κλάδου ολοκληρώνε−
ται µε τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1, κατά 
παρέκκλιση από τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (Α΄ 217), 
του ν. 2166/1993 (Α΄ 137), καθώς και από κάθε άλλη γε−
νική ή ειδική διάταξη περί αποσπάσεως, απόσχισης και 
εισφοράς κλάδου επιχειρήσεων, µη εφαρµοζοµένων εν 
προκειµένω και των διατάξεων περί αντιρρήσεων δανει−
στών. Οι προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις δια−
τυπώσεις δηµοσιότητας λογίζεται ότι πληρούνται µε τη 
δηµοσίευση της παραπάνω απόφασης στην Εφηµερίδα 
της Κυβέρνησης. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης 
τροποποιείται το καταστατικό της Εταιρείας µε αύξηση 
του µετοχικού κεφαλαίου ίση µε την αποτίµηση της αξί−
ας του κλάδου που εισφέρεται. Στην απορρόφηση δεν 
εφαρµόζονται οι διατάξεις περί αντιρρήσεων δανειστών. 

3. Το προσωπικό που υπηρετεί στον κλάδο που εισφέ−
ρεται, µεταφέρεται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς 
άλλη διατύπωση ή γνωστοποίηση. Η προϋπηρεσία του 

µεταφερόµενου προσωπικού στον ΟΣΕ Α.Ε. και τα εργα−
σιακά του δικαιώµατα αναγνωρίζονται από την εταιρεία 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του π.δ. 178/2002 (Α΄ 162) 
περί προστασίας των δικαιωµάτων των εργαζοµένων 
σε περίπτωση µεταβίβασης επιχειρήσεων. Η δηµοσίευση 
της απόφασης της παρ. 1 του παρόντος επέχει θέση 
πληροφόρησης των εργαζοµένων σύµφωνα µε το άρθρο 
8 του ανωτέρω π.δ.

4. Από 1.1.2013 όλες οι πράξεις του κλάδου συντήρη−
σης τροχαίου υλικού που εισφέρεται θεωρούνται ότι 
γίνονται για λογαριασµό της Εταιρείας και τα ποσά 
αυτών µεταφέρονται µε συγκεντρωτική εγγραφή στα 
βιβλία της. Απαιτήσεις του ΟΣΕ Α.Ε. ή τρίτων που έχουν 
γεννηθεί πριν την ηµεροµηνία µετασχηµατισµού και 
σχετίζονται µε τον κλάδο συντήρησης τροχαίου υλικού 
του ΟΣΕ Α.Ε., δεν µεταβιβάζονται στην Εταιρεία. Οι 
µέχρι την 31.12.2012, εκκρεµείς δίκες του ΟΣΕ οι οποίες 
σχετίζονται µε υποθέσεις του κλάδου που εισφέρεται 
στην Εταιρεία, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται από 
αυτόν. ∆ίκες που ανοίγονται µετά την 1.1.2013 και αφο−
ρούν σε γεγενηµένες µέχρι την 31.12.2012 απαιτήσεις ή 
δικαιώµατα οποιουδήποτε τρίτου κατά του ΟΣΕ ή και 
αντιστρόφως και οι οποίες έχουν ως νοµιµοποιητική 
βάση τη λειτουργία και εν γένει υπηρεσιακή δραστηρι−
ότητα του κλάδου συντήρησης τροχαίου υλικού, διεξά−
γονται από τον ΟΣΕ και δεν υπεισέρχεται η Εταιρεία. 
∆ιοικητικές άδειες υπέρ του ΟΣΕ που είναι απαραίτητες 
για τη λειτουργία του κλάδου συντήρησης τροχαίου 
υλικού, µε την δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1 
µεταβιβάζονται αυτοδικαίως στην Εταιρεία, χωρίς άλλη 
διατύπωση.

5. Η απόσχιση του ανωτέρω κλάδου και η εισφορά του 
στην Εταιρεία απαλλάσσεται από οποιοδήποτε φόρο, 
τέλος ή δικαίωµα υπέρ ∆ηµοσίου ή οποιουδήποτε τρί−
του που τυχόν προβλέπεται από την κείµενη νοµοθεσία.

6. Με την απόφαση της παρ. 1, προσδιορίζονται τα 
ακίνητα και οι εγκαταστάσεις του ΟΣΕ Α.Ε. που εί−
ναι απαραίτητα για τη συντήρηση τροχαίου υλικού. Τα 
ακίνητα αυτά µισθώνονται µε µακροχρόνια µίσθωση 
µέγιστης διάρκειας 30 ετών στην Εταιρεία µε όρους 
αγοράς, λαµβανοµένων υπόψη των επενδύσεων που 
είναι απαραίτητες για τον εκσυγχρονισµό και τη βιω−
σιµότητα της δραστηριότητας συντήρησης τροχαίου 
υλικού. 

7. Από τη δηµοσίευση της απόφασης της παρ. 1 κα−
ταργούνται:

α. Η περίπτωση α) της παραγράφου 3 του άρθρου 1 
του ν. 2671/1998 (Α΄ 289).

β. Η περίπτωση δ) της παραγράφου 5 και το στοιχείο 
υπ’ αριθµ. 4 του πίνακα της παραγράφου 6 του άρθρου 
3 του ν. 3891/2010 (Α΄ 88).

γ. Η περίπτωση ιδ) της παραγράφου 5 και του άρθρου 
6 του ν. 3891/2010.

Άρθρο 8
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού ΟΣΕ

Το άρθρο 8 του ν. 3891/2010 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 8 
Μεταβίβαση τροχαίου υλικού

1. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά−
πτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων που εκδίδεται µέσα σε δύο (2) µήνες από την 
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έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου σύµφωνα 
µε το άρθρο 44 παρ. 1 του παρόντος, µεταβιβάζεται 
συγκεκριµένο τροχαίο υλικό από τον ΟΣΕ στο ∆ηµόσιο, 
ή σε φορέα του ∆ηµοσίου, χωρίς αντάλλαγµα. Με τη 
µεταβίβαση του τροχαίου υλικού, το ∆ηµόσιο υποκα−
θίσταται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στη 
θέση του ΟΣΕ στα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη σύµβαση µίσθωσης τροχαίου υλικού 
που έχει συνάψει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ µε τον ΟΣΕ σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 4 του παρόντος 
νόµου. Το µεταβιβαζόµενο τροχαίο υλικό αποτελεί το 
σύνολο του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ εκτός αυτού που 
χρησιµοποιείται για τη δραστηριότητα του διαχειριστή 
υποδοµής και στο οποίο περιλαµβάνεται ενδεικτικά α) 
το τροχαίο υλικό που χρησιµοποιείται για τη συντήρηση 
και τον καταγραφικό έλεγχο των γραµµών, β) το µου−
σειακό τροχαίο υλικό, γ) το χαρακτηρισµένο ως παλαιό 
και άχρηστο τροχαίο υλικό, προς εκποίηση, καθώς και 
δ) το ακινητούν τροχαίο υλικό, εφόσον χαρακτηριστεί 
από τον ΟΣΕ ως µη επισκευάσιµο και συνακολούθως 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις ως άχρηστο.

2. Με την απόφαση της παραγράφου 1 καθορίζεται 
κάθε σχετικό µε τη µεταβιβάσεις θέµα και λεπτοµέρεια, 
µπορεί δε να ρυθµίζεται και κάθε θέµα ως προς το 
τροχαίο υλικό (και τις σχετικές συµβάσεις) το οποίο 
είτε ανήκει στην EUROFIMA και χρησιµοποιείται κατά 
τη θέσπιση της παρούσας από τον ΟΣΕ βάσει σύµβασης 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης, είτε θα περιέλθει στη κυρι−
ότητα του ΟΣΕ βάσει των Προγραµµατικών Συµφωνιών 
και Συµβάσεων ∆ιαρκείας για την προµήθεια τροχαίου 
υλικού, τις οποίες κατάρτισε ο ΟΣΕ κατά το έτος 1997, 
είτε περιήλθε και περιέρχεται µε άλλο τρόπο έως την 
ηµεροµηνία µεταβίβασης. Η µεταβίβαση απαλλάσσεται 
από οποιονδήποτε φόρο, συναλλαγής ή εισοδήµατος ή 
άλλης φύσεως, τέλος ή δικαίωµα υπέρ του ∆ηµοσίου 
ή οποιουδήποτε τρίτου που τυχόν προβλέπεται από 
την κείµενη νοµοθεσία σε βάρος του µεταβιβάζοντος 
ή του αποκτώντος.

3. Από 1−1−2013, και µέχρι την ολοκλήρωση της µετα−
βίβασης του τροχαίου υλικού και των σχετικών συµβά−
σεων στο ∆ηµόσιο, εκχωρείται αυτοδικαίως και χωρίς 
άλλη διατύπωση από τον ΟΣΕ στο Ελληνικό ∆ηµόσιο 
το µίσθωµα που προβλέπεται στην µίσθωση τροχαί−
ου υλικού µεταξύ ΟΣΕ και ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Το εκχωρούµενο 
µίσθωµα πιστώνεται σε µερική εξόφληση των χρεών 
του ΟΣΕ προς το ∆ηµόσιο, µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαγραφής των χρεών του ΟΣΕ προς το ∆ηµόσιο που 
προβλέπεται από το άρθρο 13 του νόµου αυτού.»

Άρθρο 9
Ρύθµιση ζητηµάτων σχετικά µε τη µεταβίβαση 

των µετοχών της εταιρείας ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 
στο Ελληνικό ∆ηµόσιο

1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 2 του ν. 3891/2010 (Α΄ 
88) αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Ανά−
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, µεταβιβάζεται το σύνολο των µετοχών 
της ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. από τον ΟΣΕ Α.Ε. στο ∆ηµόσιο χωρίς 
αντάλλαγµα. Η µεταβίβαση αυτή απαλλάσσεται από 
οποιονδήποτε φόρο ή τέλος υπέρ του ∆ηµοσίου ή τρί−
των. Κατά τη λειτουργία της, η ΓΑΙΑΟΣΕ εποπτεύεται 

από τον Υπουργό Οικονοµικών και τον Υπουργό Οικο−
νοµικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων.» 

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 5 του ν. 3891/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
ρών και ∆ικτύων που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως µπορεί να προσδιορίζονται ειδικότερα 
ζητήµατα σχετικά µε τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας 
από τη ΓΑΙΑΟΣΕ.»

3. Η παράγραφος 3 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνι−
στικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, προσ−
διορίζονται τα ακίνητα που εξυπηρετούν λειτουργικά 
την Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή. Μέχρι τον προσδι−
ορισµό των ακινήτων που εξυπηρετούν λειτουργικά την 
Εθνική Σιδηροδροµική Υποδοµή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβάνει 
τη γνώµη του ∆ιαχειριστή Υποδοµής σύµφωνα µε την 
περίπτωση β’ της παραγράφου 5 του παρόντος για τις 
τεχνικές προδιαγραφές αξιοποίησης των ακινήτων που 
βρίσκονται εντός ζώνης δέκα πέντε µέτρων από τις 
σιδηροδροµικές γραµµές.»

4. Η παράγραφος 5 του άρθρου 6 του ν. 3891/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Η αποκλειστική διαχείριση, αξιοποίηση και εµπο−
ρική εκµετάλλευση όλων των ακινήτων του ΟΣΕ, καθώς 
και αυτών που µεταβιβάζονται διά του παρόντος στο 
∆ηµόσιο αποτελεί αρµοδιότητα και ευθύνη της ΓΑΙΑΟ−
ΣΕ, η οποία δικαιούται να ενεργεί κάθε πράξη διαχεί−
ρισης και διαθέσεως για δικό της λογαριασµό και στο 
όνοµά της. 

β) Στην έννοια της ανωτέρω αρµοδιότητας της ΓΑΙΑ−
ΟΣΕ δεν περιλαµβάνονται οι διαχειριστικές δραστηριό−
τητες που σχετίζονται µε τη λειτουργία της σιδηροδρο−
µικής υποδοµής οι οποίες κατά την κείµενη νοµοθεσία 
ανήκουν στον ∆ιαχειριστή Υποδοµής και παραµένουν 
στην αποκλειστική αρµοδιότητα του. Η αξιοποίηση και 
εν γένει εµπορική εκµετάλλευση των ακινήτων, που 
έχουν προσδιορισθεί, κατά την παράγραφο 3 ότι εξυ−
πηρετούν λειτουργικά την Εθνική Σιδηροδροµική Υπο−
δοµή, εφόσον αυτή είναι δυνατή, ανήκει αποκλειστικά 
στη ΓΑΙΑΟΣΕ. Στην περίπτωση αυτή, η ΓΑΙΑΟΣΕ λαµβά−
νει προηγουµένως τη σύµφωνη γνώµη του ∆ιαχειριστή 
Υποδοµής ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές και τη 
λειτουργία των σχεδιαζόµενων κατασκευών, προκειµέ−
νου να µην τίθεται σε κίνδυνο ή να µην παρεµποδίζεται 
η δραστηριότητα του ∆ιαχειριστή Υποδοµής.»

5. Οι περιπτώσεις α και β της παραγράφου 6 του άρ−
θρου 6 του ν. 3891/10 αντικαθίστανται ως εξής:

«6. α) Η ΓΑΙΑΟΣΕ δύναται να υπογράφει στο όνοµά 
της και για δικό της λογαριασµό κάθε σύµβαση, ενοχική 
ή εµπράγµατη, για την παραχώρηση της χρήσης, εκµε−
τάλλευση µε κάθε τρόπο, µεταβίβαση, επιβάρυνση µε 
κάθε είδους βάρη και παραίτηση από δικαιώµατα κάθε 
είδους, σχετικά µε τα εν λόγω ακίνητα. Πριν από την 
υπογραφή οποιασδήποτε σύµβασης για τη µεταβίβαση 
της ακίνητης περιουσίας που διαχειρίζεται η ΓΑΙΑΟΣΕ 
ή της ανήκει κατά κυριότητα, λαµβάνεται µε µέριµνα 
της ΓΑΙΑΟΣΕ έγκριση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφο−
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ρών και ∆ικτύων µε κοινή υπουργική απόφαση. Το αυτό 
ισχύει και για συµβάσεις παραχώρησης της χρήσης ακι−
νήτου µε διάρκεια µεγαλύτερη των τριάντα (30) ετών. 
Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, 
µπορεί να παραχωρείται δωρεάν στο ∆ιαχειριστή Υπο−
δοµής µετά από αίτηµά του η χρήση εγκαταστάσεων 
και κτιρίων που είναι απαραίτητα για τη στέγαση των 
υπηρεσιών του και τη λειτουργία της Εθνικής Σιδηρο−
δροµικής Υποδοµής. 

β) Η αξιοποίηση των ακινήτων που διαχειρίζεται η 
ΓΑΙΑΟΣΕ γίνεται σύµφωνα µε το Επιχειρησιακό της 
Σχέδιο που εγκρίνεται από τη ∆ιυπουργική Επιτροπή 
∆ΕΚΟ κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3429/2005 
(Α΄ 314).»

Άρθρο 10
Σύσταση Υπηρεσίας Φιλοτελικού 

και Ταχυδροµικού Μουσείου
1. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 (Α΄ 263), 

όπως ισχύει, µετά την περίπτωση ιγ’ προστίθεται περί−
πτωση ιδ΄ ως εξής:

«ιδ. Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσεί−
ου». 

2. Στην παρ. 1 του άρθρου 2 του π.δ. 293/1999 προστί−
θεται εδάφιο, ως εξής:

«Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου 
υπάγεται απ’ ευθείας στον Γενικό Γραµµατέα Τηλεπι−
κοινωνιών και Ταχυδροµείων».

3. Μετά το άρθρο 29 του π.δ. 293/1999 προστίθεται 
άρθρο 29 Α, ως εξής:

«Άρθρο 29 Α
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΙΛΟΤΕΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΟΥ 

ΜΟΥΣΕΙΟΥ
1. Αποστολή
Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου 

λειτουργεί σε επίπεδο ∆ιεύθυνσης και έχει έδρα την 
Αθήνα. Οι αρµοδιότητές της ανάγονται σε θέµατα σχε−
τικά µε την απόκτηση, αποδοχή, φύλαξη, συντήρηση, 
καταγραφή, τεκµηρίωση, έρευνα, µελέτη, δηµοσίευση 
και έκθεση και προβολή στο κοινό αντικειµένων και 
αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των Ελ−
ληνικών Ταχυδροµείων και γραµµατοσήµων. Η Υπηρε−
σία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου µπορεί να 
εµπλουτίζει τις συλλογές της µε την αποδοχή δωρεών 
εκ µέρους φυσικών προσώπων, φορέων ή ιδρυµάτων, µε 
προϊόντα κατασχέσεων, µε αγορές από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό. Επίσης µε αντικείµενα από όλη την Επι−
κράτεια, σε συνεργασία και µε τις αρµόδιες Υπηρεσίες, 
Κεντρικές και Περιφερειακές του Υπουργείου Παιδείας, 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού καθώς και 
µε κάθε άλλο νόµιµο τρόπο.

2. Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσεί−
ου συγκροτείται από τα ακόλουθα τµήµατα:

(α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης
(β) Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και ∆η−

µοσιεύσεων
(γ) Τµήµα Φύλαξης − Πληροφόρησης
Οι αρµοδιότητες κάθε Τµήµατος έχουν ως εξής:
(α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης µε 

αρµοδιότητες όπως η διαφύλαξη, η προστασία, η διατή−
ρηση, η έκθεση, η ανάδειξη, η προβολή και η µελέτη των 
έργων και αντικειµένων της Υπηρεσίας. Η παραλαβή, 

καταγραφή και αρχειοθέτηση των υλικών. Η πώληση στο 
κοινό σειρών γραµµατοσήµων, φιλοτελικών και συλλε−
κτικών προϊόντων, µε υποχρέωση τήρησης και έκδοσης 
όλων των νοµίµων παραστατικών καθώς και ο χειρισµός 
θεµάτων που αφορούν ανταλλαγές γραµµατοσήµων 
µε ξένες χώρες, η υποβολή τακτικών αναφορών στον 
Γενικό Γραµµατέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµεί−
ων για τις δραστηριότητες και τα αποτελέσµατα της 
Υπηρεσίας. Επιπλέον, στην αρµοδιότητα του Τµήµατος 
υπάγονται ο καθαρισµός, η συντήρηση, η αποκατάστα−
ση και η αισθητική παρουσίαση των αντικειµένων και 
του αρχειακού υλικού που αφορούν στην ιστορία των 
Ελληνικών Ταχυδροµείων και γραµµατοσήµων και κάθε 
φύσεως εκθεµάτων καθώς και η µέριµνα λειτουργίας 
ΗΣΑ και λοιπών συστηµάτων και συσκευών.

(β) Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και ∆η−
µοσιεύσεων, µε αρµοδιότητες όπως η προβολή της 
Υπηρεσίας Φιλοτελικού−Ταχυδροµικού Μουσείου, η 
διοργάνωση περιοδικών εκθέσεων και εκπαιδευτικών 
προγραµµάτων, η οργάνωση εκδηλώσεων, η ξενάγηση 
επισκεπτών στο Μουσείο, η διαχείριση του φωτογρα−
φικού αρχείου και της βιβλιοθήκης, η εξυπηρέτηση των 
ειδικών µελετητών καθώς και επιµέλεια εκδόσεων της 
Υπηρεσίας. 

(γ) Τµήµα Φύλαξης − Πληροφόρησης, µε αρµοδιότητες 
όπως η έκδοση και ο έλεγχος των υπηρεσιών φύλαξης 
της Υπηρεσίας, αποθηκών, η καθαριότητα και ο ευπρε−
πισµός των χώρων αυτών, η τήρηση και εποπτεία της 
φύλαξης κατά τις ηµέρες των εξαιρέσιµων και αργιών, 
η σύνταξη των σχετικών καταστάσεων για την αποζη−
µίωση των προσφεροµένων υπηρεσιών κατά τις ηµέρες 
αυτές, η ευταξία της Υπηρεσίας του Μουσείου κατά τις 
ώρες λειτουργίας του, η πληροφόρηση των πολιτών για 
τα σχετικά θέµατα λειτουργίας της Υπηρεσίας».

3. Τρόπος στελέχωσης
Η Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσεί−

ου στελεχώνεται από υπαλλήλους που υπηρετούν στις 
Υπηρεσίες του π.δ. 293/99 (Α΄ 263), όπως ισχύει, ή ελ−
λείψει αυτών, από υπαλλήλους που θα ζητηθούν στο 
πλαίσιο του ν. 4093/2012 (Α΄ 222).

4. Έσοδα
Οι πόροι της Υπηρεσίας Φιλοτελικού και Ταχυδροµι−

κού Μουσείου θα προέρχονται από τις πωλήσεις σειρών 
γραµµατοσήµων, φιλοτελικών και συλλεκτικών προϊό−
ντων, από πιθανή επιβολή εισιτηρίου, από δωρεές και 
χορηγίες.»

4. Στο άρθρο 43 του π.δ. 293/1999 προστίθεται στο 
τέλος νέα παράγραφος ως εξής:

«Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου
ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών.
α) Τµήµα Συλλογών, Εκθέσεων και Συντήρησης
ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή
ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.
β) Τµήµα ∆ηµοσίων Σχέσεων, Τεκµηρίωσης και ∆η−

µοσιεύσεων
ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών.
γ) Τµήµα Φύλαξης − Πληροφόρησης
ΠΕ ∆ιοικητικού –Οικονοµικού ή ΠΕ Μηχανικών ή 
ΤΕ ∆ιοικητικού –Λογιστικού ή ΤΕ Μηχανικών.» 
5. α. Η παράγραφος 3 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 

(Α 229) καταργείται.
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β. Η παράγραφος 4 του άρθρου 13 του ν. 3185/2003 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«4. Ο φορέας παροχής καθολικής υπηρεσίας υποχρε−
ούται να καταθέτει άνευ ανταλλάγµατος στην Υπηρεσία 
Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μουσείου δέκα (10) αντί−
γραφα κάθε νέας έκδοσης γραµµατοσήµων ή φακέλων 
ή άλλων ταχυδροµικών αντικειµένων. Η υποχρέωση αυτή 
δύναται να εγγράφεται και στην σύµβαση ανάθεσης 
που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 21 του 
ν. 4053/2012 (Α 44) και στην παράγραφο 2 του άρθρου 
7 του ν. 4053/2012.»

γ. Η ΕΛΤΑ ΑΕ υποχρεούται µε τη δηµοσίευση του 
παρόντος νόµου να διενεργήσει αµέσως όλες τις απα−
ραίτητες ενέργειες προκειµένου να µεταβιβάσει άνευ 
ανταλλάγµατος, ατελώς και χωρίς καµία άλλη επιβά−
ρυνση στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού 
Μουσείου το σύνολο των ενθυµηµάτων, των γραµµα−
τοσήµων και κάθε είδους αντικειµένων, περιλαµβανοµέ−
νων ενδεικτικά των γραµµατοσήµων, φακέλων, µακετών 
καλλιτεχνών και δοκιµίων, καθώς και τις εκτυπωτικές 
πλάκες και τα φύλλα εκδόσεων της Μεγάλης κεφαλής 
του Ερµή και τα βιβλία και περιοδικά που περιέχονται 
στην συλλογή του Φιλοτελικού και Ταχυδροµικού Μου−
σείου, το οποίο λειτουργεί ως τµήµα της ΕΛΤΑ ΑΕ. 
Το διοικητικό συµβούλιο της ΕΛΤΑ ΑΕ προβαίνει σε 
κάθε αναγκαία απόφαση ή/και πράξη προκειµένου να 
υλοποιηθεί η µεταβίβαση του συνόλου των ενθυµηµά−
των και αντικειµένων στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και 
Ταχυδροµικού Μουσείου. 

δ. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Αντα−
γωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων 
ρυθµίζεται κάθε αναγκαία λεπτοµέρεια που τυχόν θα 
προκύψει από την εφαρµογή του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 11
Τροποποίηση ν. 3886/2010 «∆ικαστική προστασία 

κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων – 
Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας 

µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 
21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ 
του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), 
όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 (L 335)» (173 Α)

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 5 του ν. 3886/2010 (Α΄ 
173), προστίθενται εδάφια β, γ, και δ ως εξής: 

«Για το παραδεκτό της άσκησης της αιτήσεως αυτής 
πρέπει να κατατεθεί, µέχρι την πρώτη συζήτηση της 
υποθέσεως, παράβολο, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
σε ποσοστό 1% της προϋπολογισθείσας αξίας, περι−
λαµβανοµένου του Φ.Π.Α. 

Για την είσπραξη του παραβόλου, το οποίο δεν µπορεί 
να υπερβεί τις 50.000 ευρώ, εκδίδεται αποκλειστικά 
διπλότυπο είσπραξης από τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές 
Υπηρεσίες, υπέρ του Ταµείου Χρηµατοδοτήσεως ∆ικα−
στικών Κτηρίων (ΤΑ.Χ.∆Ι.Κ.) και υπέρ του ∆ηµοσίου, σε 
ποσοστό 60% και 40% του συνολικού ύψους αντιστοί−
χως, το οποίο καταµερίζεται σε δύο αντίστοιχα Κ.Α.Ε.. 

Σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της αιτή−
σεως το δικαστήριο διατάσσει την απόδοσή του στον 
αιτούντα».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 12
1. Η περίπτωση 4 της υποπαραγράφου Θ.17. της παρα−

γράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 όπως 
αντικαταστάθηκε από τις διατάξεις της ΠΝΠ 19.11.2012 
(Α΄ 229) αντικαθίσταται ως εξής: «4. Κατ’ εξαίρεση, τα 
Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Μ.Ε) που δια−
θέτουν άδεια λειτουργίας σε ισχύ και παρέχουν προ−
γράµµατα που δεν εντάσσονται στην περίπτωση 1 της 
υποπαραγράφου Θ.7. της παρούσας παραγράφου, κατά 
την έναρξη ισχύος του παρόντος νόµου, ο πάροχος 
δικαιούται την παροχή, χωρίς καµία άλλη υποχρέωση 
ή κόστος, άδειας λειτουργίας Κέντρου ∆ια Βίου Μάθη−
σης Επιπέδου ∆ύο για την συνέχιση της παροχής τους. 
Οποιαδήποτε άλλα προγράµµατα τα οποία επιθυµεί ο 
πάροχος να εντάξει ή να τροποποιήσει, υπόκεινται στις 
διατάξεις που αφορούν στα προγράµµατα των Κέντρων 
∆ια Βίου Μάθησης.»

2. Η περίπτωση 14. α.ii) και α.iii) της υποπαραγράφου 
Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται µε 
την περίπτωση α. ii) «∆ήλωση του ν. 1599/1986 (Α΄ 75) περί 
εξουσιοδότησης στον φορέα της έκδοσης της άδειας 
για την έκδοση των πιστοποιητικών φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενηµερότητας καθώς και πιστοποιητικών 
περί µη πτώχευσης ή περί µη υποβολής αίτησης για 
κήρυξη σε κατάσταση πτώχευσης».

3. Στην υποπαράγραφο Θ.3. της παραγράφου Θ του 
ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 
19.11.2012 προστίθεται περίπτωση «19. ο ίδιος πάροχος, 
φυσικό πρόσωπο ή νοµικό πρόσωπο ή νοµική οντότητα, 
έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει και άλλες άδειες οι 
οποίες προβλέπονται από την παρούσα παράγραφο, 
στην περίπτωση που πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις 
για την καθεµιά ξεχωριστά». 

4. Η υποπερίπτωση γ) της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου Θ.3. της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου 
του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής: «Τα κέντρα 
δια βίου µάθησης είναι πάροχοι υπηρεσιών µη τυπικής 
εκπαίδευσης, γενικής εκπαίδευσης ενηλίκων, συνεχι−
ζόµενης επαγγελµατικής κατάρτισης, επαγγελµατικού 
προσανατολισµού και συµβουλευτικής και διακρίνονται 
σε επιπέδου Ένα και επιπέδου ∆ύο, µε βάση την κτη−
ριολογική τους υποδοµή. Οι Επιχειρήσεις Προσωρινής 
Απασχόλησης και τα Ιδιωτικά Γραφεία Ευρέσεως Ερ−
γασίας που ασκούν νοµίµως τις δραστηριότητές τους 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις παρέχουν υπηρεσίες 
συµβουλευτικής και επαγγελµατικού προσανατολισµού 
χωρίς να θίγονται από τις ρυθµίσεις του παρόντος.»

5. Στην υποπαράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του 
ν. 4093/2012, όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 
19.11.2012 προστίθεται περίπτωση 28 ως εξής: «28. Οι ρυθ−
µίσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 38/2010, 
εφαρµόζεται και για τις περιπτώσεις των στοιχείων 
α΄και β΄ της περίπτωσης 1 της υποπαραγράφου Θ7 της 
παραγράφου Θ από την έναρξη ισχύος του παρόντος.»

6. Το στοιχείο ζ) της περίπτωσης 4 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως 
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αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθί−
σταται ως εξής: «ζ) δεν έχει απολυθεί από θέση δηµό−
σιου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους 
πειθαρχικούς,»

7. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.17. της παρα−
γράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από την ΠΝΠ 19.11.2012 αντικαθίσταται ως εξής: «5. Στους 
φορείς εκπαίδευσης και κατάρτισης των περιπτώσεων 
1 και 2 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρούσας παρα−
γράφου που διαθέτουν ισχύουσα άδεια ίδρυσης και λει−
τουργίας, ο έλεγχος των κτιριολογικών προϋποθέσεων 
της υποπαραγράφου Θ.3. της παρούσας παραγράφου 
αντικαθίσταται από δήλωση του ν. 1599/1986 του ιδι−
οκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου ή του κατά νόµο 
υπευθύνου ότι ισχύουν οι κτιριολογικές προϋποθέσεις 
του παρόντος.» 

8. Στο στοιχείο γ) της περίπτωσης 5 της υποπαραγρά−
φου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται στην 
αρχή της πρότασης η φράση «για τα νοµικά πρόσωπα, 
εκτός των Ν.Π.∆.∆.,».

9. Στο στοιχείο ζ) της περίπτωσης 5 της υποπαρα−
γράφου Θ.3 της παραγράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως 
αυτό τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται 
στο τέλος της πρότασης η φράση «, εξαιρουµένων των 
εκπροσώπων των Ν.Π.∆.∆.».

10. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου του στοιχείου δ) 
της περίπτωσης 8 της υποπαραγράφου Θ.3 της παρα−
γράφου Θ του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε 
από την ΠΝΠ 19.11.2012 προστίθεται η φράση: «ή χώρους 
εκτόνωσης.»

11. Η περίπτωση 5 της υποπαραγράφου Θ.16. της πα−
ραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, όπως 
αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: «5. 
Στο άρθρο 4 προστίθενται παράγραφος 3 ως εξής: «3. 
Η αναγνώριση επαγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυ−
πικής ανώτατης εκπαίδευσης κράτους − µέλους της Ευ−
ρωπαϊκής Ένωσης µε αυτόν που απονέµεται στο πλαίσιο 
του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε 
την παράγραφο 3 του άρθρου 2 του παρόντος, παρέχει 
στο δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλά−
δα πρόσβαση και να ασκήσει συγκεκριµένη οικονοµική 
δραστηριότητα ως µισθωτός ή αυτοαπασχολούµενος 
µε τις ίδιες προϋποθέσεις και όρους µε τους κατόχους 
συγκρίσιµων τίτλων του ηµεδαπού εκπαιδευτικού συ−
στήµατος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται 
αυξηµένα ακαδηµαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις 
καθηγητών Α.Ε.Ι., ερευνητών και ειδικού επιστηµονικού 
προσωπικού.» 

12. Η περίπτωση 22 της υποπαραγράφου Θ.16. της 
παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως 
εξής: «22. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 57 αντικα−
θίστανται ως εξής: «1. Η αναγνώριση του δικαιώµατος 
ασκήσεως ορισµένου επαγγέλµατος, σύµφωνα µε την 
Οδηγία 2005/36/ΕΚ, γίνεται µε ειδικώς αιτιολογηµένη 
απόφαση του Συµβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατι−
κών Προσόντων ή µιας των λοιπών αρµόδιων προς τού−
το αρχών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του 
παρόντος. 2. Η αίτηση αναγνώρισης επαγγελµατικών 
προσόντων υποβάλλεται στην υπηρεσία του άρθρου 59 
του παρόντος και καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο. Με την 

αίτηση υποβάλλονται και τα έγγραφα και πιστοποιητικά 
του παραρτήµατος VII του παρόντος διατάγµατος σε 
επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Η ίδια Υπη−
ρεσία βεβαιώνει την παραλαβή του φακέλου εντός ενός 
µηνός από την παραλαβή και ενηµερώνει τον αιτούντα 
για τυχόν ελλείποντα έγγραφα. Η αίτηση συνοδεύεται 
από παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, ύψους εκατό ευρώ. 
Το ύψος του παραβόλου αυτού µπορεί να αναπροσαρ−
µόζεται µε απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 
Παιδείας και θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, 
που δηµοσιεύεται στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.».

13. Η περίπτωση 23 της υποπαραγράφου Θ.16. της 
παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου του ν. 4093/2012, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε από την ΠΝΠ 19.11.2012 ως 
εξής: 23. Στο άρθρο 57 προστίθενται παράγραφοι 7, 8 
και 9 ως εξής: «7. Τα οριζόµενα στην παράγραφο 5 εφαρ−
µόζονται αποκλειστικά στις περιπτώσεις της Οδηγίας 
2005/36/ΕΚ. 8. Ο ενδιαφερόµενος δύναται να ασκήσει 
άπαξ ενδικοφανή διοικητική προσφυγή ενώπιον του Συµ−
βουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσόντων 
και να ζητήσει την ακύρωση ή την τροποποίηση της 
απόφασης της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 
από την κοινοποίηση της. Η προσφυγή συνοδεύεται από 
παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου ύψους πενήντα (50) ευρώ. 
Το Συµβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελµατικών Προσό−
ντων γνωστοποιεί στον προσφεύγοντα την απόφαση 
του το αργότερο µέσα σε τρεις (3) µήνες».

14. Προστίθεται υποπαράγραφος Θ.17 µετά την υποπα−
ράγραφο Θ.16 της παραγράφου Θ του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την 
ΠΝΠ 19.11.2012 ως εξής: «Θ.17. Στο πλαίσιο της υλοποίη−
σης του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και 
∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς 2007 – 2013 σε κάθε απόφοιτο των δηµοσίων 
και ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελµατικής Κατάρτισης 
που άρχισε την πρακτική του άσκηση από 1.10.2008 έως 
και 30.6.2015 και την ολοκλήρωσε το αργότερο έως 
31.12.2015, καταβάλλεται επιδότηση ύψους οκτακοσίων 
(800) ευρώ ανά εξάµηνο».

15. Από τη δηµοσίευση του παρόντος καταργούνται 
τα άρθρα 14,15,16,17,18 και 19 του ν. 3227/2004 (Α΄ 31).

16. Επαναριθµούνται οι υποπαράγραφοι Θ17 σε Θ18 
και Θ18 σε Θ19 της παραγράφου Θ. του πρώτου άρθρου 
του ν. 4093/2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε από την 
ΠΝΠ 19.11.2012.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Άρθρο 13
Ενεργειακοί Επιθεωρητές 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 (177 
Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η πιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων και η επιθεώρηση των συστηµάτων θέρµανσης 
και κλιµατισµού διεξάγονται µε ανεξάρτητο τρόπο από 
ειδικευµένους ή/και διαπιστευµένους εµπειρογνώµονες 
µηχανικούς, οι οποίοι αποκτούν την ιδιότητα του Ενερ−
γειακού Επιθεωρητή µε την εγγραφή τους στο Μητρώο 
Ενεργειακών Επιθεωρητών.»



 

 

 
 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 5745

2. Στο άρθρο 3 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παρά−
γραφος 2 ως εξής:

«2. Για την εγγραφή στα µητρώα Ενεργειακών Επιθε−
ωρητών και τη διαχείριση αυτών καταβάλλεται εφάπαξ 
παράβολο πενήντα (50) ευρώ και ετησίως εκατό (100) 
ευρώ. Τα ποσά αυτών εισπράττονται από τις ∆.Ο.Υ. και 
αποδίδονται υπέρ του Πράσινου Ταµείου (ΚΑΕ 3745). 

3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 
αναριθµείται σε παράγραφο 3 και αντικαθίσταται ως 
εξής:

«3. Ο υποψήφιος Ενεργειακός Επιθεωρητής πρέπει 
να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα, µε την επιφύλαξη 
της παραγράφου 5: 

α) Να είναι ∆ιπλωµατούχος Μηχανικός ή Αρχιτέκτο−
νας, µέλος του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 
ή Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή 
µηχανικός που έχει αποκτήσει αναγνώριση επαγγελ−
µατικών προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή του 
π.δ. 38/2010 (78 Α΄).

β) Να παρακολουθήσει εξειδικευµένο εκπαιδευτικό 
πρόγραµµα και να συµµετέχει επιτυχώς σε εξετάσεις 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην 192/2011 απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος. Ενέργειας και Κλιµατικής 
Αλλαγής.»

4. Η παράγραφος 3 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 
αναριθµείται σε παράγραφο 4 και αντικαθίσταται ως 
εξής:

«4. Οι ∆ιπλωµατούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διε−
νέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων όλων των 
κατηγοριών και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή 
κλιµατισµού ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος. 

Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί έχουν δικαίωµα διενέργειας 
ενεργειακών επιθεωρήσεων κτιρίων κατοικίας και συ−
στηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού κτιρίων κατοικίας, 
συνολικής θερµικής ή/και ψυκτικής ισχύος έως εκατό 
κιλοβάτ (100 kW). Μετά την πάροδο τεσσάρων (4) ετών 
οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί δύνανται να διενεργούν ενερ−
γειακές επιθεωρήσεις κτιρίων όλων των κατηγοριών 
και χρήσεων και συστηµάτων θέρµανσης ή κλιµατισµού 
ανεξαρτήτως θερµικής και ψυκτικής ισχύος.»

5. Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
4 του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 καταργούνται και 
προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές που έχουν πιστοποι−
ηθεί σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης µπορούν να 
εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και 
να ασκήσουν τη δραστηριότητα του Ενεργειακού Επι−
θεωρητή, µε την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 
13 του π.δ. 38/2010 (78 Α΄).»

6. Το τρίτο και τέταρτο εδάφιο της παραγράφου 4 
του άρθρου 3 του π.δ. 100/2010 καταργούνται και προ−
στίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. Οι πιστοποιηµένοι και νόµιµα εγκατεστηµένοι σε 
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ενεργειακοί Επιθεω−
ρητές, που δεν µετακινούνται προς την ελληνική επι−
κράτεια για µόνιµη επαγγελµατική εγκατάσταση, αλλά 
προκειµένου να ασκήσουν προσωρινά ή περιστασια−
κά το εν λόγω επάγγελµα στη χώρα µας, υπάγονται 
στις ρυθµίσεις των άρθρων 5 έως 9 του παραπάνω 
π.δ. 38/2010.»

7. Η παράγραφος 4 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Το εκπαιδευτικό πρόγραµµα διεξάγεται από Ανώ−
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα της χώρας ή Κέντρα 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης πιστοποιηµένα από τον 
Εθνικό Οργανισµό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγ−
γελµατικού Προσανατολισµού (ΕΟΠΠΕΠ). Με την ολο−
κλήρωση του προγράµµατος, σε κάθε εκπαιδευόµενο 
που το παρακολούθησε επαρκώς, χορηγείται σχετική 
Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον εκπαι−
δευτικό φορέα.»

8. Η παράγραφος 5 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Η εξεταστική διαδικασία πραγµατοποιείται από 
το ΤΕΕ, τουλάχιστον δύο (2) φορές το χρόνο, µε την 
εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ), γραπτώς ή ηλεκτρονικώς, 
επί θεµάτων της ύλης του εκπαιδευτικού προγράµµατος 
και µε ανωνυµία των εξεταζοµένων έως την έκδοση των 
αποτελεσµάτων.

Για τη συµµετοχή των ενδιαφεροµένων στις εξετάσεις 
καταβάλλεται παράβολο πενήντα (50) ευρώ στο φορέα 
που τις διενεργεί.»

9. Η παράγραφος 6 του άρθρου 9 του π.δ. 100/2010 
αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για το σκοπό των εξετάσεων συγκροτείται, µε 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής, εξεταστική επιτροπή προκειµένου 
να εξασφαλίζεται το αδιάβλητο, η ισοτιµία και η διαφά−
νεια της διαδικασίας.

Η εξεταστική επιτροπή είναι πενταµελής και αποτε−
λείται από:

α) δύο (2) εκπροσώπους του ΤΕΕ, οριζόµενους από 
το ΤΕΕ, 

β) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιστηµονικής Ένωσης 
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ), οριζό−
µενου από την ΕΕΤΕΜ, 

γ) έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ).

δ) έναν (1) Καθηγητή Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι οριζόµενο από τον 
Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλ−
λαγής.

Οι συσταθείσες εξεταστικές επιτροπές µε την υπουρ−
γική απόφαση οικ. 2203/2012 (ΥΟ∆∆ 369) εξακολουθούν 
να λειτουργούν έως 31.12.2013, αντικαθιστάµενες έκτοτε 
µε τις επιτροπές της παρούσης παραγράφου.»

10. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παρά−
γραφος 7 ως εξής: 

«7. Εφόσον οι ανωτέρω φορείς δεν υποδείξουν τους 
εκπροσώπους τους εντός διαστήµατος ενός (1) µηνός 
από τη σχετική έγγραφη πρόσκλησή τους και για τη 
διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της εξεταστικής 
επιτροπής, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιµατικής Αλλαγής ορίζει τα ελλείποντα µέλη, από ειδι−
κούς εµπειρογνώµονες σε θέµατα ενεργειακών επιθεω−
ρήσεων από πανεπιστηµιακούς ή ερευνητικούς φορείς.»

Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται.
11. Στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 προστίθεται στο 

τέλος παράγραφος 9 ως εξής:
«9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής είναι 
δυνατόν να αναπροσαρµόζονται τα ποσά των παραβό−
λων του παρόντος άρθρου.»
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12. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του 
π.δ. 100/2010 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Για την άσκηση της δραστηριότητας του Ενεργεια−
κού Επιθεωρητή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 
3 του ν. 3919/2011 (32 Α΄), ήτοι:

α) Υποβολή Αναγγελίας έναρξης άσκησης της δρα−
στηριότητας του Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύµφωνα 
µε τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3919/2011, προς 
την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατι−
κής Αλλαγής. Η Αναγγελία πραγµατοποιείται από τον 
ενδιαφερόµενο ή µε εξουσιοδότηση αυτού και µε την 
υποβολή της αποδίδεται στον αιτούντα Βεβαίωση Υπο−
βολής Αναγγελίας. Η Αναγγελία υποβάλλεται ηλεκτρο−
νικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού 
συστήµατος του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
που τηρείται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών 
Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, 
Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής, συνοδευόµενη από 
τα παρακάτω δικαιολογητικά:

αα) Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνοµικής ταυτό−
τητας, ή διαβατηρίου.

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(75 Α΄) µε επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, µε 
την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν 
νοµικά ή άλλα κωλύµατα ή ασυµβίβαστα, ότι δεν είναι 
Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος της ΕΥΕΠΕΝ), ότι 
δεν είναι υπάλληλος στο δηµόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο 
τοµέα, µε σχέση δηµοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαί−
ου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωµα για 
χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοι−
χείων σχετικών µε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις 
οποίες έχει προβεί, µε την επιφύλαξη προστασίας των 
προσωπικών δεδοµένων και των εµπορικά ευαίσθητων 
πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοι−
χεία που συνοδεύουν την αίτησή του. 

γγ) Αντίγραφο διπλώµατος ή πτυχίου από ελληνι−
κές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση 
σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιµο και αντί−
στοιχο πτυχίο αναγνωρισµένο σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελµατικών 
προσόντων στη χώρα µας κατ’ εφαρµογή της σχετι−
κής ευρωπαϊκής και εθνικής νοµοθεσίας. Για ∆ιπλωµα−
τούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο 
ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών 
Επωνυµιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους. 

δδ) Βεβαίωση Επαρκούς Παρακολούθησης από τον 
αντίστοιχο φορέα εκπαίδευσης.

εε) Πιστοποιητικό Επιτυχούς Εξέτασης.
στστ) Παράβολο πενήντα (50) ευρώ.
β) Η υποβολή της Αναγγελίας του σηµείου α) γίνεται 

εφόσον ο ενδιαφερόµενος έχει ολοκληρώσει τη διαδι−
κασία υποχρεωτικής εκπαίδευσης και εξετάσεων του 
άρθρου 17 και όπως αποδεικνύεται από τις σχετικές 
Βεβαιώσεις Επαρκούς Παρακολούθησης και Επιτυχούς 
Εξέτασης των φορέων εκπαίδευσης και εξέτασης αντί−
στοιχα. 

γ) Η ΕΥΕΠΕΝ, µετά τη λήψη όλων των παραπάνω δικαι−
ολογητικών, προβαίνει στις προβλεπόµενες διαδικασίες 
και ελέγχους µε σκοπό τη διαπίστωση συνδροµής όλων 

των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόµιµη άσκηση 
της δραστηριότητας του ενεργειακού επιθεωρητή. 

δ) Η προαναφερόµενη διαδικασία ολοκληρώνεται 
εντός δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία λήψης της 
Αναγγελίας και της πλήρους υποβολής όλων των προ−
βλεποµένων παραπάνω νοµίµων δικαιολογητικών. 

ε) Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόµιµες 
προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδροµή τους από τα 
υποβληθέντα στοιχεία, η ΕΥΕΠΕΝ ενηµερώνει εγγράφως 
τον ενδιαφερόµενο ότι του απαγορεύει την άσκηση 
της δραστηριότητας, γνωστοποιώντας και τους σχε−
τικούς λόγους. Άλλως, µετά παρέλευση δύο (2) µηνών 
ο ενδιαφερόµενος ασκεί τη δραστηριότητα ελεύθερα, 
χωρίς άλλη ειδοποίηση ή ενέργεια από τον ίδιο τον 
ενδιαφερόµενο.»

Οι επόµενες παράγραφοι του άρθρου αναριθµούνται 
έτσι ώστε η παράγραφος 4 λαµβάνει τον αριθµό 2 στο 
εδάφιο (γ) και στο εδάφιο (δ) της οποίας ο όρος «επι−
κυρωµένα φωτοαντίγραφα» αντικαθίσταται από τον 
όρο «φωτοαντίγραφα».

13. Το άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 αντικαθίσταται ως 
εξής: 

«Άρθρο 4
Ασυµβίβαστα ενεργειακών επιθεωρητών

«1. Απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρη−
σης από Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτίριο ή τµήµατα 
αυτού εφόσον:

α) στη µελέτη ή κατασκευή ή επίβλεψη, ή διαχείριση ή 
λειτουργία ή συντήρηση υπήρξε µε οποιοδήποτε τρόπο 
ο ίδιος ή νοµικό πρόσωπο του οποίου είναι µέλος ή 
εταίρος ή υπάλληλος, 

β) έχει δικαίωµα κυριότητας, νοµής ή κατοχής, ο ίδιος, 
ή σύζυγος, ή συγγενής του έως β’ βαθµού ή νοµικό 
πρόσωπο του οποίου ο ίδιος είναι µέλος ή εταίρος ή 
υπάλληλος.» 

14. Στο άρθρο 4 του π.δ. 100/2010 προστίθεται δεύτερη 
παράγραφος ως εξής: 

«2. Η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή, είναι 
ασυµβίβαστη µε την ιδιότητα του υπαλλήλου στο δη−
µόσιο ή ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε σχέση δηµοσίου 
δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Για την 
εφαρµογή του παρόντος, ισχύουν οι ορισµοί του άρθρου 
2, παράγραφοι 2 και 3, του ν. 3310/2005 (30 Α΄).»

Το εδάφιο β) της παραγράφου 23 του άρθρου 42 του 
ν. 4030/2011 (249 Α΄) καταργείται.

15. Στο άρθρο 6 του π.δ. 100/2010 προστίθεται παρά−
γραφος 3 ως εξής: 

«3. Ενηµερωµένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρη−
τών είναι διαθέσιµοι στο κοινό ηλεκτρονικά, µέσω της 
ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών 
και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περι−
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής.»

16. Η παράγραφος 2 του άρθρου 6 του ν. 3661/2008 
(89 Α΄) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του 
ν. 3661/2008 (89 Α΄) είναι δεκαετούς ισχύος κατ’ ανώτατο 
όριο. Εάν στο κτίριο ή στην κτιριακή µονάδα γίνει ριζική 
ανακαίνιση πριν παρέλθει το διάστηµα των δέκα (10) 
ετών, η ισχύς του ΠΕΑ λήγει κατά το χρόνο ολοκλή−
ρωσης της ανακαίνισης. Εφόσον υπάρχει ΠΕΑ σε ισχύ, 
δεν απαιτείται έκδοση νέου ΠΕΑ για τις περιπτώσεις 
της πώλησης ή µίσθωσης κτιρίου ή κτιριακής µονάδας.»
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17. Όπου στις διατάξεις του π.δ. 100/2010 αναφέρεται 
ο όρος «άδεια» αντικαθίσταται από τον όρο «αναγγελία» 
κατά τα οριζόµενα στην παρ.12 του παρόντος.

18. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας δεν εφαρµό−
ζεται το άρθρο 8 της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµέ−
νου «Ρυθµίσεις κατεπειγόντων θεµάτων του ν. 4046/2012 
και του ν. 4093/2012» (229 Α΄/19−11−2012). 

Άρθρο 14
Ρύθµιση θεµάτων αυθαιρέτων

1. Η περίπτωση στ) της παρ.2 του άρθρου 23 του 
ν. 4014/2011 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

“στ. για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία κα−
ταβολής του ενιαίου ειδικού προστίµου ή η καταβολή 
ποσοστού 30% του συνολικού ποσού προστίµου έως 
31/01/2013, όπως ορίζεται στην παράγραφο 6 του επό−
µενου άρθρου και για το χρονικό διάστηµα που προ−
βλέπεται στον παρόντα νόµο” 

2. Στην παρ. 8 του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 προστί−
θεται περίπτωση στ ως εξής:

«στ. Σε περίπτωση καταβολής ποσοστού 30% του 
συνολικού ποσού προστίµου έως 31/01/2013 παρέχεται 
έκπτωση 10% επί του συνολικού ποσού. Οι επόµενες 
προς εξόφληση δόσεις κατανέµονται αντιστοίχως.

3. Η ισχύς της διάταξης της περίπτ. γ της παρ. 8 
του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 αναστέλλεται µέχρι την 
31/01/2013. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

Άρθρο 15
1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 46 του ν. 4052/2012 (41 

Α΄) αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Το προσωπικό και οι δικηγόροι µε έµµισθη εντολή 

που υπηρετούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΦΚΑ) της παρ. 1, περ. α,β,γ του άρθρου 36 του παρό−
ντος νόµου, µεταφέρονται στο ΕΤΕΑ κατά την έναρξη 
λειτουργίας του, µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική 
θέση, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχουν. 
Το προσωπικό αυτό, µέχρι 31−12−2012, εξακολουθεί να 
παρέχει τις υπηρεσίες του στους ΦΚΑ, κλάδους ή το−
µείς που εξαιρούνται από την ένταξη στο ΕΤΕΑ και να 
µισθοδοτείται από αυτούς.»

2. Οι προθεσµίες της παραγράφου 1 εδάφιο α’ του 
άρθρου 21 του ν. 4038/2012 (Α΄ 14) για την υποβολή 
αίτησης υπαγωγής σε ρύθµιση και της παραγράφου 1 
περίπτωση β΄ εδάφιο β΄ του άρθρου 21 του ν. 4038/2012 
(Α΄ 14) για την εφάπαξ καταβολή και την καταβολή πρώ−
της δόσης, όπως ισχύουν, παρατείνονται από τη λήξη 
τους έως την 16.7.2012.

3. Με απόφαση του υπουργού Εργασίας Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων και Πρόνοιας µπορεί, κατά παρέκκλιση των 
κειµένων διατάξεων, να µεταφέρονται στους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, µόνιµοι και µε σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπάλληλοι καθώς 
και δικηγόροι µε έµµισθη εντολή που µεταφέρθηκαν 
στον ΟΑΕ∆ από τους καταργηθέντες Οργανισµούς 
Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας και Οργανισµό Ερ−
γατικής Εστίας, ύστερα από συνεκτίµηση της αίτησης 
προτίµησης τους. Το ως άνω προσωπικό µεταφέρεται 

µε την ίδια εργασιακή σχέση, οργανική θέση, κλάδο ή 
ειδικότητα, βαθµό και µισθολογικό κλιµάκιο που κατέχει 
και διατηρεί το ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό του 
καθεστώς. 

4. α. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 11 
της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του 
ν. 4093/2012, πριν τις λέξεις «δεν αναζητούνται» προ−
στίθενται τα ακόλουθα «και της παραγράφου 3 του 
άρθρου 21 του ν. 4025/2011».

β. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
διαγράφεται η λέξη «καταβάλλεται» και αντικαθίσταται 
από τις λέξεις «και το δικαίωµα αναγνωρίζεται». 

5. α. Η ΑΕ∆ΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών διοικείται 
από επταµελές (7) ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτε−
λείται από:

αα) Τον Πρόεδρο, εκπρόσωπος του ΙΚΑ− ΕΤΑΜ
ββ) Τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο
γγ) Έναν (1) εκπρόσωπο της Εθνικής Τράπεζας της 

Ελλάδος
δδ) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΑΕΕ
εε) Έναν (1) εκπρόσωπο του ΟΓΑ
στστ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, 

Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
ζζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονοµικών
β. Ο Πρόεδρος, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος και τα µέλη 

του ∆.Σ., πλην του εκπροσώπου των εργαζοµένων, ορί−
ζονται και παύονται αζηµίως για το ∆ηµόσιο και την 
Εταιρεία µε κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών 
και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η 
απόφαση ορισµού δύναται να έχει και αναδροµική ισχύ.

γ. Ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος πρέπει να είναι τουλά−
χιστον πτυχιούχος Πανεπιστηµιακού Ιδρύµατος της 
ηµεδαπής ή ισότιµου της αλλοδαπής και να έχει του−
λάχιστον πενταετή εµπειρία σε θέση ευθύνης και απαι−
τήσεων στο δηµόσιο ή ιδιωτικό τοµέα.

δ. Ο Πρόεδρος και τα µέλη του ∆.Σ. πρέπει να δια−
θέτουν ειδικές γνώσεις και εµπειρία σε σχέση µε τον 
επιδιωκόµενο σκοπό της Εταιρίας ή σε θέµατα δηµόσιας 
διοίκησης ή διοίκησης επιχειρήσεων.

6. Το εφάπαξ βοήθηµα στους ασφαλισµένους του Κλά−
δου Ασφάλισης Προσωπικού ∆ΕΗ χορηγείται σύµφωνα 
µε την ηµεροµηνία αποχώρησης τους από την υπηρεσία 
και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απόφαση 
απονοµής κύριας σύνταξης από τον ασφαλιστικό τοµέα.

7. Στο άρθρο 45 του ν. 4052/2012 προστίθεται παρά−
γραφος 8 ως εξής:

«8. Οι πόροι που προβλέπονται από τις ισχύουσες 
διατάξεις υπέρ των εντασσόµενων Ταµείων – Τοµέων 
και Κλάδων, το σύνολο του προερχόµενου εξ αυτών 
ενεργητικού και παθητικού, καθώς επίσης η κινητή και 
ακίνητη περιουσία τους, περιέρχονται από την ηµεροµη−
νία της ένταξης στο ΕΤΕΑ, ως καθολικό διάδοχο αυτών, 
χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή δικαιώµατος υπέρ 
∆ηµοσίου, Οργανισµού Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλου 
προσώπου.»

8. α. Στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 10 του 
άρθρου 17 του ν. 3996/2011 (170 Α΄), µετά τις λέξεις «Οι 
υπηρεσίες αυτές» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η 
Κεντρική Υπηρεσίας του Σ.ΕΠ.Ε.».

β. Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου 17 του 
ν. 3996/2011 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
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«Σε περιπτώσεις που οι παραπάνω υπηρεσίες του 
Σ.ΕΠ.Ε. στεγάζονται σε κτίρια Οργανισµών ή Νοµικών 
Προσώπων Εποπτευοµένων από το Υπουργείο Εργασί−
ας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ορίζονται µε 
απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφά−
λισης και Πρόνοιας.»

9. Στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπα−
ραγράφου ΙΑ.13 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 
η φράση «Η υπέρβαση του ωραρίου εργασίας για πε−
ριπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στο 
άρθρο 1 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ Α΄95)…» αντικαθίσταται 
ως εξής:

«Η υπέρβαση του νοµίµου ωραρίου εργασίας για πε−
ριπτώσεις που δεν υπάγονται στα προβλεπόµενα στις 
σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν.δ. 515/1970 (ΦΕΚ 
Α΄95…)»

10. Η διάταξη του άρθρου 14 του ν. 4075/2012 (89 Α΄) 
αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο 14
Χρόνος υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών 

∆ηλώσεων Κοινών Επιχειρήσεων.
1. Η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση των εργοδοτών που 

απασχολούν προσωπικό που υπάγεται στην ασφάλιση 
του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ ή στην ασφάλιση των φορέων ή Κλάδων 
και λογαριασµών των Οργανισµών Κοινωνικής Πολιτι−
κής, τις εισφορές των οποίων εισπράττει ή συνεισπράτ−
τει το ΙΚΑ−ΕΤΑΜ και προβλέπεται από την παρ. 1 του 
ν. 2972/2001(Α΄ 291), υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από 
την 1η έως την τελευταία ηµέρα του µήνα που έπεται 
του ηµερολογιακού µήνα απασχόλησης, ανεξαρτήτως 
του αριθµού µητρώου.

2. Η ΑΠ∆ του ∆ηµοσίου, ΝΠ∆∆ και ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθ−
µού υποβάλλεται µέσω διαδικτύου από την 1η έως την 
τελευταία ηµέρα του µεθεπόµενου της µισθολογικής 
περιόδου απασχόλησης µήνα, ανεξαρτήτως του αριθµού 
µητρώου.

3. Ως ηµεροµηνία υποβολής θεωρείται η ηµεροµηνία 
αποδοχής και επιτυχούς καταχώρησης στο δικτυακό 
τόπο (web−site) του ΙΚΑ−ΕΤΑΜ. 

4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν για 
µισθολογικές περιόδους από 1/1/2013 και εφεξής.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 

ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Άρθρο 16
1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 2830/2000 (Α΄ 

96) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Αν µεταβληθεί η έδρα του ειρηνοδικείου, δεν µε−

ταβάλλεται αυτοδικαίως και η έδρα του Συµβολαιο−
γράφου, αλλά η τυχόν υπάρχουσα θέση Συµβολαιογρά−
φου παραµένει εφεξής στην έδρα του καταργούµενου 
ειρηνοδικείου. Από την εφαρµογή των διατάξεων του 
π.δ. 110/2012 (Α΄193) δεν θίγονται οι υφιστάµενες θέσεις 
των Συµβολαιογράφων στις έδρες ή στις περιφέρειες 
των συγχωνευοµένων ειρηνοδικείων, η έδρα και η κατά 
τόπο αρµοδιότητα.».

2. Στο τέλος του άρθρου 3 του ν. 2830/2000 προστί−
θεται το ακόλουθο εδάφιο:

«Εξαιρείται η διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιο πλει−
στηριασµού, ο οποίος διενεργείται στο κατάστηµα του 
κατά τόπον αρµόδιου Ειρηνοδικείου.»

3. Στο ν. 2830/2000 προστίθεται µεταβατική διάταξη, 
η οποία διαλαµβάνει ως εξής:

«Οι πλειστηριασµοί, που ήδη έχουν προσδιορισθεί 
προς διενέργεια σε υπό συγχώνευση Ειρηνοδικείου 
µεταφέρονται και διενεργούνται στο κατάστηµα του 
Ειρηνοδικείου στο οποίο συγχωνεύεται, σύµφωνα µε 
τα οριζόµενα στο π.δ. 110/2012 (Α΄193) και κατά την ήδη 
προσδιορισθείσα ηµεροµηνία».

4. Στo τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του 
ν. 1756/1988 (Α΄35) προστίθενται δύο εδάφια ως εξής:

«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων, οι οργα−
νικές θέσεις των δικαστικών λειτουργών διατηρούνται 
και µεταφέρονται αυτοδικαίως στο δικαστήριο, το οποίο 
προκύπτει από την εν λόγο συγχώνευση. Οι ως άνω 
θέσεις καταλαµβάνονται από τους υπηρετούντες στα 
συγχωνευόµενα δικαστήρια δικαστικούς λειτουργούς».

5. Στο άρθρο 18 του ν. 2812/2000 (Α΄67) προστίθεται 
παράγραφος 3, ως εξής: 

«Στην περίπτωση συγχώνευσης δικαστηρίων οι υφι−
στάµενες οργανικές θέσεις των δικαστικών υπαλλήλων 
όλων των κλάδων διατηρούνται και µεταφέρονται αυτο−
δικαίως στο δικαστήριο το οποίο προκύπτει από την εν 
λόγω συγχώνευση. Οι ανωτέρω θέσεις καταλαµβάνονται 
από τους υπηρετούντες στα συγχωνευµένα δικαστήρια 
δικαστικούς υπαλλήλους υπό την επιφύλαξη των διατά−
ξεων του άρθρου 33 του ν. 4024/2011.»

6. Η παράγραφος 7 του άρθρου 9 του ν. 3910/2011 (Α΄11) 
αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο γραµµατέας κάθε 
επιτροπής και ο αναπληρωτής του. Καθήκοντα γραµ−
µατέα ανατίθενται σε υπάλληλο της Εθνικής Σχολής 
∆ικαστικών Λειτουργών, εφόσον ο διαγωνισµός διενερ−
γείται στην έδρα της Σχολής. Σε περίπτωση που ο δια−
γωνισµός διενεργείται εκτός της έδρας της, ανατίθενται 
σε υπάλληλο της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης ή σε δικαστικό υπάλληλο, ο οποίος υπη−
ρετεί σε µια από τις δικαστικές υπηρεσίες του τόπου 
όπου διενεργείται ο διαγωνισµός».

7. Παρατείνεται έως την 31−12−2013 η ισχύς των πι−
νάκων κατάταξης των υποψηφίων του διαγωνισµού 
για την πλήρωση κενών οργανικών θέσεων δικαστικών 
υπαλλήλων, που προκηρύχθηκε µε την απόφαση 5223/
23−1−2009 του Υπουργού ∆ικαιοσύνης (τεύχος προκη−
ρύξεων ΑΣΕΠ 23).

8. Η ισχύς του πίνακα επιτυχόντων υποψηφίων δο−
κίµων Ειρηνοδικών ∆΄ τάξεως (Γ΄ 1046), που λήγει την 
31−12−2012 παρατείνεται έως την 31−12−2013. 

9. Στο άρθρο 14 του ν. 3898/2010 (Α΄211), προστίθενται 
παράγραφοι 2 και 3 ως εξής:

«2. Επιτρέπεται η αναγνώριση τίτλου διαπίστευσης 
διαµεσολαβητή που έχει αποκτηθεί από φορέα κατάρ−
τισης αλλοδαπής προέλευσης κατόπιν εκπαίδευσης 
παρασχεθείσας στην Ελλάδα, εφόσον ο τίτλος αυτός 
αποκτήθηκε µέχρι την αδειοδότηση και έναρξη λει−
τουργίας φορέα ή φορέων κατάρτισης του άρθρου 5 
του ν. 3898/2010 και σε κάθε περίπτωση µέχρι την 31 
∆εκεµβρίου 2012.»

«3. Αιτήσεις αναγνώρισης τίτλων διαπίστευσης δι−
αµεσολαβητών, που έχουν υποβληθεί στην Επιτροπή 
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του άρθρου 6 του ν. 3898/2010 και εκκρεµούν κατά την 
έναρξη ισχύος της παρούσας διάταξης θα εξετασθούν, 
σύµφωνα µε το νόµο.»

10. Στην παράγραφο 8 του άρθρου 54 του ν. 2776/1999 
η φράση «πριν από την πάροδο ενός έτους» αντικαθί−
σταται µε τη φράση «πριν από την πάροδο τριών ετών». 

11. Στα υφιστάµενα κλειστά τµήµατα των αγροτικών 
καταστηµάτων κράτησης, µπορεί να µετάγονται κα−
τάδικοι που εκτίουν ποινές έως δέκα ετών, χωρίς τις 
προϋποθέσεις της υπουργικής απόφασης για την κρά−
τηση στις αγροτικές φυλακές, εφόσον υπάρχει επαρ−
κής χώρος και συντρέχουν λόγοι αποσυµφόρησης των 
υπολοίπων καταστηµάτων κράτησης της χώρας, λόγω 
υπερσυνωστισµού κρατουµένων.

12. Στο άρθρο 13 του ν. 3772/2009 (Α΄ 112) προστίθεται 
παράγραφος «4» ως εξής:

«4. Μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ένταξης 
στο Ε.Σ.Υ. των ανωτέρω θεραπευτικών καταστηµάτων, 
οι ανάγκες κάλυψης ιατρικών και νοσηλευτικών υπη−
ρεσιών των καταστηµάτων κράτησης της χώρας θα 
καλύπτονται από τα αντίστοιχα νοσοκοµεία του Ε.Σ.Υ. 
µε ευθύνη των αρµοδίων διοικητών Υγειονοµικών Πε−
ριφερειών (Υ.ΠΕ.) και την υποχρεωτική παροχή τέτοιων 
υπηρεσιών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
των νοσοκοµείων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών 
Υγείας και ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων 
∆ικαιωµάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι παροχής 
των ανωτέρω υπηρεσιών και κάθε σχετικό θέµα.»

13. Η παράγραφος 1 του άρθρου 18 του ν. 2776/1999 
(Α 291) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η ίδρυση, κατάργηση ή συγχώνευση όλων των κα−
τηγοριών και τύπων καταστηµάτων κράτησης πραγ−
µατοποιείται µε προεδρικό διάταγµα, µε πρόταση των 
Υπουργών Εσωτερικών, ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης, Οικονοµικών και ∆ικαιο−
σύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων η δε 
µετατροπή, µετεγκατάσταση, µετονοµασία και µεταβο−
λή της έδρας τους γίνεται µε απόφαση του Υπουργού 
∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. 
Για τη σύσταση θεραπευτικού καταστήµατος του άρ−
θρου 19 παράγραφος 4 του παρόντος, συναρµόδιος για 
την έκδοση του παραπάνω προεδρικού διατάγµατος, 
εκτός από τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και 
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων είναι και ο Υπουργός Υγείας, 
επιφυλασσοµένης της διατάξεως του άρθρου 3 παρά−
γραφος 2 του ν. 1729/1987 (144 Α΄), όπως αυτό αντικα−
ταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν. 2161/1993 (119 Α΄). Σε 
περίπτωση σύστασης, µέσα ή έξω από το κατάστηµα 
κράτησης, ειδικού, κατά το άρθρο 6 του ν. 2345/1995 (213 
Α΄), κέντρου υγείας ή ειδικού περιφερειακού ιατρείου, 
αυτό διέπεται από τις διατάξεις του παρόντος ως προς 
τη διοίκηση και φύλαξη των κρατουµένων και στελε−
χώνεται, ως προς µόνο το φυλακτικό και διοικητικό 
προσωπικό, µε απόφαση του Υπουργού ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων.» 

14. Η περίπτωση α της παραγράφου 1 του άρθρου 17 
του ν. 3772/2009 (Α 112) αντικαθίσταται ως εξής: 

«1) α. τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης Σω−
φρονιστικής Πολιτικής του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων, αναπληρού−
µενο από τον Προϊστάµενο της Γενικής ∆ιεύθυνσης 
Οικονοµικών−∆ιοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης του ιδίου υπουργείου ως πρόεδρο. Σε 
περίπτωση έλλειψης κάποιου εξ’ αυτών το Συµβούλιο 
συγκροτείται από το νόµιµο αναπληρωτή του στα κύρια 
υπηρεσιακά του καθήκοντα».

15. Στο εδάφιο α) της παραγράφου 10 του άρθρου 1 
του ν. 4043/2012 (A 25) η φράση «και σε χρονικό διάστη−
µα µέχρι δέκα (10) µήνες» αντικαθίσταται µε τη φράση 
«και σε χρονικό διάστηµα µέχρι την 30η Ιουνίου 2013». 

16. Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου 
ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις 
χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταµείου Ανεξάρτητα 
Απασχολούµενων (Τοµέας Ασφάλισης Νοµικών), ποσο−
στό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταµείου 
Υγείας ∆ικηγόρων και χαρτόσηµο ποσοστού 2,4% επί 
του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήµου.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄
ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ 
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ 

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Άρθρο 17
Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης 1 της υπο−

παραγράφου Ζ.4 της παραγράφου Ζ του άρθρου πρώ−
του του ν. 4093/2012 µετά τη φράση «µόνιµοι πολιτικοί 
υπάλληλοι» προστίθεται η φράση «δηµόσιοι λειτουργοί».

Άρθρο 18
Μετά το πέµπτο εδάφιο της περίπτωσης β’ της πα−

ραγράφου 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 (Α΄ 
65), όπως ισχύει, προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:

«Η διαρκής επικαιροποίηση και συµπλήρωση των 
στοιχείων των υπαλλήλων, οι οποίοι περιλαµβάνονται 
στο Μητρώο Ανθρώπινου ∆υναµικού, προκειµένου για 
µεταβολές της υπηρεσιακής τους κατάστασης που 
επέρχονται αυτοδικαίως από τυπικό νόµο, γίνεται από 
το Υπουργείο ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρο−
νικής ∆ιακυβέρνησης, εφόσον δεν πραγµατοποιηθεί από 
το αρµόδιο όργανο και εντός της προθεσµίας που προ−
βλέπεται από το νόµο.

Για την επέλευση των πάσης φύσεως συνεπειών της 
ανωτέρω υπηρεσιακής µεταβολής δεν είναι αναγκαία 
η έκδοση σχετικής πράξης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄
ΛΟΙΠΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 19
Πολεοδοµικό γραφείο Ε.Ο.Τ.

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 12 του ν. 4002/2011 
(Α΄ 180), όπως τροποποιήθηκε µε την παράγραφο 1 του 
άρθρου 46 του ν. 4030/2011 (Α΄ 249) και αντικαταστάθηκε 
µε την παράγραφο 2 του άρθρου 148 του ν. 4070/2012 
(Α΄ 82), προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:

«γ. Για την εφαρµογή των προηγούµενων περιπτώσε−
ων απαιτείται προηγούµενη χορήγηση έγκρισης δόµηση 
από την Υπηρεσία ∆όµησης του οικείου δήµου, η οποία 
χορηγείται µε αίτηση του ενδιαφερόµενου µέσω του Πο−
λεοδοµικού Γραφείου του Ε.Ο.Τ. συνοδευόµενη από τα 
κατά νόµο προβλεπόµενα δικαιολογητικά. Η Υπηρεσία 
∆όµησης του οικείου δήµου υποχρεούται να χορηγήσει 
την έγκριση δόµησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας 
τριών (3) εργάσιµων ηµερών.»
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Άρθρο 20
1. Οι διατάξεις της περίπτωσης η΄ του άρθρου 77 του 

π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικα−
θίσταται ως εξής: 

«Επιφορτίζεται µε την οικονοµική υποστήριξη της Γενι−
κής Γραµµατείας της Κυβέρνησης, της ΚΕ.Ν.Ε., της ΚΕ.Κ. 
(Ε.Κ.Α.∆.), της Επιτροπής Βιοηθικής, της Επιτροπής για 
τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και της Κυβερνητικής 
Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισµού, που συστάθηκε µε 
τον ν. 3323/2005 (ΦΕΚ Α΄61)».

2. Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 83 του π.δ. 63/2005 
«Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και 
τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) αντικαθίσταται ως εξής: 

«Η διάθεση των πιστώσεων γίνεται µε απόφαση του 
Υπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών και η διενέρ−
γεια των αντίστοιχων δαπανών γίνεται από το Γενικό 
Γραµµατέα της Κυβέρνησης ή το Γενικό Γραµµατέα 
Πρωθυπουργού ως κύριους διατάκτες κατά περίπτωση 
δαπάνης.».

3. Στο άρθρο 2 του π.δ. 2/2011 «Μετατροπή του Πολι−
τικού Γραφείου Πρωθυπουργού σε Γενική Γραµµατεία 
Πρωθυπουργού» (Α΄ 5) προστίθεται παράγραφος 3 και 
η παράγραφος 3 αυτού αναριθµείται σε 4 ως εξής:

«α. Επιφορτίζεται µε την οικονοµική και διοικητική υπο−
στήριξη της Γενικής Γραµµατείας Πρωθυπουργού, του 
πολιτικού γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, 
του πολιτικού γραφείου του υπουργού Επικρατείας και 
του πολιτικού γραφείου του υφυπουργού στον Πρω−
θυπουργό.

β. Καταρτίζει και εκτελεί τον προϋπολογισµό των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄.

γ. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισµού 
και την κίνηση των πιστώσεων.

δ. Μεριµνά για την εντολή και εκκαθάριση των απο−
δοχών, επιδοµάτων, οδοιπορικών και εξόδων κίνησης 
και κάθε είδους αποζηµιώσεων και λοιπών απολαβών 
του προσωπικού των υπηρεσιών που αναφέρονται στην 
περ. α΄.

ε. Τηρεί το µητρώο µισθοδοσίας και χειρίζεται τα 
θέµατα υπηρεσιακής κατάστασης του προσωπικού των 
υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄.

στ. Μεριµνά για την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής, εντολών πληρωµής προς τους υπο−
λόγους και τον εν γένει έλεγχο των υπολόγων των 

ενταλµάτων αυτών, καθώς και για τον έλεγχο και την 
εκκαθάριση των κάθε είδους δαπανών προµηθειών ή 
εκτέλεσης εργασιών.

ζ. Μεριµνά για την προµήθεια πάγιων και αναλώσιµων 
υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών που αναφέρονται 
στην περ. α΄ και την εκποίηση αυτών, παρακολουθεί τη 
διάθεση και την εν γένει διαχείριση του υλικού αυτού 
και φροντίζει για τη συντήρηση και εξασφάλιση παντός 
είδους πραγµάτων που ανήκουν στις πιο πάνω υπηρε−
σίες και την εκποίηση αυτών.

η. Μεριµνά για την κατάρτιση και εκτέλεση συµβάσεων 
προµηθειών και εκτέλεσης εργασιών.

θ. Μεριµνά για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης 
των υπηρεσιών που αναφέρονται στην περ. α΄ και για 
τον εξοπλισµό, τη συντήρηση και την καθαριότητα των 
κτιριακών και λοιπών εγκαταστάσεων των υπηρεσιών 
αυτών».

4. Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου 
αρχίζει δύο (2) µήνες από τη δηµοσίευση της παρούσας. 
Η εφαρµογή των διατάξεων που άπτονται των θεµά−
των εκτέλεσης του προϋπολογισµού των υπηρεσιών 
που αναφέρονται στην περ. α΄ της παραγράφου 3 του 
παρόντος άρθρου αρχίζει από 01−01−2013.

Άρθρο 21
Η ισχύς της παρούσας, η οποία θα κυρωθεί νοµοθετι−

κά κατά το άρθρο 44 παράγραφος 1 του Συντάγµατος, 
αρχίζει από τη δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως προβλέπεται στις επι−
µέρους διατάξεις της παρούσας. 

Αθήνα, 4 ∆εκεµβρίου 2012 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ Κ. ΣΑΜΑΡΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ, ΠΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΡΙΠΙ∆ΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙ∆ΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΤΑΚΗΣ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ, 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΡΟΥΤΣΗΣ, ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΣ, 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΣΑΥΤΑΡΗΣ, ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ, 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΕΝ∆ΙΑΣ, ΟΛΓΑ ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗ, 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗΣ, ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ, ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, 

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΒΑΡΑΣ, 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ, ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΛΜΑΣ, ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη µορφή:
• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόµενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή µέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.

Σε µορφή DVD/CD:

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριµηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € -

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − -

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.∆. 5 € − -

Υ.Ο.∆.∆. 50 € − − ∆.∆.Σ. 200 € − 20 €

∆΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 €

•  Η τιµή πώλησης µεµονωµένων Φ.Ε.Κ. σε µορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή µορφή και µέχρι 100 σελίδες, σε 5 € 
προσαυξανόµενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.

. . .

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α΄ 225 €

Β΄ 320 €

Γ΄ 65 €

Υ.Ο.∆.∆. 65 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

∆΄ 160 €

Α.Α.Π. 160 €

Ε.Β.Ι. 65 €

Α.Ε.∆. 10 €

Τεύχος Έντυπη µορφή

Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 €

∆.∆.Σ. 225 €

Α.Σ.Ε.Π. 70 €

Ο.Π.Κ. −

•   Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη µορφή) θα αποστέλλεται σε συνδροµητές ταχυδροµικά, µε την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά 
τα ταχυδροµικά έξοδα.

•   Η καταβολή γίνεται σε όλες τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθµ. πρωτ. 9067/28.2.2005 
2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) µε φροντίδα των ενδιαφεροµένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται 
στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

•  Σηµειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδροµικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδροµής, δεν γίνονται δεκτά 
και θα επιστρέφονται.

•  Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου, τα µέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ηµερησίου Τύπου 
Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθµια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι−
τοβάθµιες επαγγελµατικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδροµής.

•  Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδροµής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ−
πτωση.

•   Στην Ταχυδροµική συνδροµή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες  για δηµοσιεύµατα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885.

Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφηµερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική µορφή 
από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr)

ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30

Hλεκτρονική ∆ιεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*01002370512120016*


